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Przed mo wa

Przed mo wa

Jest dzie wi¹ta rano, a ty w³aœnie przy szed³eœ do cen trum kom pu te ro we go po odœ wie -
¿aj¹cym œnie. Twój pa ger mil czy od mie siê cy. ¯ycie ad mi ni stra to ra sys te mu jest
god ne po zaz drosz cze nia – zreszt¹, cze mu mia³oby byæ in a czej, sko ro zarz¹dzasz
tak¹ sie ci¹? Dwie œcie iden tycz nych komp uter ów z tym sa mym sys te mem ope ra cyj -
nym. Wszyst kie dru kar ki s¹ pod³¹czo ne do sie ci i do stêp ne z do wol ne go miej sca bu -
dyn ku, a dziê ki do star czo nym przez pro du cen ta skryp tom kon fi gu ra cyj nym wszy -
scy pra cow ni cy fir my dok³ad nie tak samo widz¹ przy go to wa ne przez cie bie udzia³y 
dys ko we. ¯yæ nie umie raæ. Roz sia dasz siê w fo te lu i bie rzesz pierw szy ³yk po ran nej
kawy...
I wte dy bu dzik wy ry wa ciê ze s³od kich ma rzeñ. Je œli je steœ taki jak wiê k szoœæ ad mi -
ni stra to rów sie ci, to opi sa ny sce na riusz zda rza ci siê tyl ko w snach. Twój dzieñ
praw do po dob nie za czy na siê od roz pacz li wej bie ga ni ny, aby nak³oniæ do wspó³pra -
cy czte ry ró¿ ne plat for my sprz ê to we wy po sa ¿one w trzy od mien ne sys te my ope ra -
cyj ne – co mo¿e ci siê na wet udaæ pod wa run kiem, ¿e te le fon choæ na chwi lê prze sta -
nie dzwo niæ. Wiê k szoœæ u¿yt kow ni ków nie ro zu mie, cze mu tak trud no uzy skaæ do -
stêp do pli ku w in nym kom pu te rze albo wy dru ko waæ coœ na zdal nej dru kar ce.
Dzien ni ki sys te mo we alar muj¹, ¿e spóŸ niasz siê ze sporz¹dze niem ko pii za pa so wej.
Z nie zna nej przy czy ny pe ce ty na dru gim piê trze nie mog¹ zna le Ÿæ ser we ra taœm. Co
mo¿e na to po ra dziæ ad mi ni stra tor sie ci?
To pro ste: wzi¹æ dzieñ wol ne go, prze czy taæ tê ksi¹¿kê i po znaæ Sam bê!

Pa kiet Sam ba
Sam ba to pa kiet na rzê dzi umo ¿li wiaj¹cych wspó³dzie le nie za so bów, ta kich jak dru -
kar ki i pli ki, w sie ci. Byæ mo¿e jest to pew ne uprosz cze nie, ale Sam bê na praw dê
opra co wa no po to, aby u³atwiæ ci ¿y cie. Sam ba ko rzy sta z pro to ko³u Se rver Messa ge
Block (SMB), wspól ne go pro duk tu Micro so ftu i IB M-u, w celu prze sy³ania da nych
miê dzy klien ta mi Win dows i ser we ra mi unik so wy mi w sie ci TCP/IP.
Sam ba jest szc zególnie atrak cyj na z nastêpuj¹cych powodów:
· U¿y wa tego sa me go pro to ko³u, z któ re go stan dar do wo ko rzy staj¹ sys te my ope ra -

cyj ne IB M-u i Micro so ftu, pocz¹wszy od DO S-a 3.0. Ozna cza to, ¿e ro zu miej¹ go



nie mal wszyst kie kom pu te ry Win dows i nie ma po trze by in sta lo wa nia w nich do -
dat ko we go opro gra mo wa nia klienc kie go.

· Dzia³a na ró¿ nych plat for mach, w tym w wiê k szo œci od mian Unik sa, OpenVMS,
OS/2, Ami ga DOS i Ne tWa re. Dziê ki temu je den pro gram na ser we rze mo¿e za -
pew niæ do stêp do pl ików i dru ka rek ca³ej gro ma dzie pec et ów.

· Jest bezp³atna. Ist nie je kil ka pro duk tów ko mer cyj nych, któ re od po wia daj¹ funk -
cjo nal no œci¹ Sam bie, ale nie któ re z nich s¹ doœæ dro gie. Sam ba sta no wi al ter na ty -
wê wo bec pa kie tów, któ re mog³yby po wa ¿nie nad szarpn¹æ bu d¿ et dzia³u
in for ma tycz ne go. Jest dys try bu owa na na za sa dach Po wszech nej Li cen cji Pu blicz -
nej GNU (GNU Ge ne ral Pu blic Li cen se, GPL) i jest uwa ¿ana przez au to rów za
opro gra mo wa nie o otwar tym Ÿródle (open so ur ce). Ozna cza to, ¿e mo¿na bezp³at nie
po braæ do swo je go kom pu te ra za rów no apli ka cjê, jak i jej kod Ÿród³owy, a w ra zie
po trze by na wet po pra wiæ ory gi nal ny pro gram.

· Ad mi ni stro wa nie Samb¹ jest scen tra li zo wa ne. Nie mu sisz bie gaæ od kom pu te ra
do kom pu te ra z dys kietk¹ lub CD-RO M-em w rêku, chc¹c uak tu al niæ opro gra mo -
wa nie klienc kie.

Sam ba jest kom plet nym roz wi¹za niem dla sie ci lo kal nych ka ¿ dej wiel ko œci – od do -
mo wej sie ci z dwo ma kom pu te ra mi do kor po ra cyj ne go mon strum z set ka mi wêz -
³ów. Sam ba jest ³atwa do za in sta lo wa nia i ad mi ni stro wa nia, za pew nia te¿ prze zro -
czy ste œro do wi sko sie cio we, któ re udo stêp nia u¿yt kow ni kom wszyst kie za so by po -
trzeb ne do pra cy. Po skon fi gu ro wa niu Sam ba po zwa la na:
· do star cza nie unik so wych pli ków klien tom dzia³aj¹cym pod kon trol¹ Win dows,

OS/2 i in nych sys te mów ope ra cyj nych,
· do stêp unik so wych kom pu te rów do pli ków PC,
· udo stêp nia nie dru ka rek sie cio wych klien tom Win dows,
· œwiad cze nie us³ug na zew ni czych (rozg³osze nio wych i WINS),
· przegl¹da nie za so bów sie cio wych przez klien tów Win dows,
· two rze nie grup ro bo czych lub do men Win dows,
· wy mu sza nie uwie rzy tel nia nia nazw u¿yt kow ni ków i hase³ klien tów.

Dla kogo prze zna czo na jest ta ksi¹¿ka?
W za³o¿e niu od bior ca mi tej ksi¹¿ki s¹ ad mi ni stra to rzy Unik sa, któr zy musz¹ udo -
stêp niaæ za so by sie cio we kom pu te rom PC, oraz wszy scy, któr zy chc¹ umie œciæ unik -
so wy ser wer w pe ce to wym œro do wi sku. Nie za mie rza my jed nak obci¹¿aæ czy -
telników nauk¹ nie zli czo nych na rzê dzi ad mi ni stra cyj nych i fa cho we go s³ow nic twa.
Choæ zak³ada my, ¿e znaj¹ oni pod sta wy ad mi ni stro wa nia unik so wym sys te mem,
nie kie ru je my tej ksi¹¿ki do sie cio wych eks per tów. Uczy ni liœ my wszyst ko, co by³o
w na szej mocy, aby roz wiaæ w¹tpli wo œci do tycz¹ce mniej zna nych de fi ni cji i te rm in ów.
Po nie wa¿ nie zak³ada my dog³êb nej zna jo mo œci sys te mu Win dows, opi sze my czyn -
no œci in sta la cyj ne po stro nie Win dows bar dzo szcze gó³owo, po daj¹c przyk³ady za -
rów no dla Win dows 95/98, jak i Win dows NT (miê dzy któ ry mi wy stê puj¹ pew ne
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sub tel ne ró¿ ni ce). Je œli cho dzi o stro nê unik sow¹, po da my przyk³ady dla dwóch po -
pu lar nych od mian tego sys te mu – Linuk sa 2.0 i So la ri sa 2.6.

Przed in sta la cj¹ Sam by
Za nim za czniesz, po wi nie neœ dys po no waæ:
· CD-RO M-em z tej ksi¹¿ki (któ ry za wie ra Ÿród³ow¹ i bi narn¹ dys try bu cjê Sam by

2.0.5) albo naj nowsz¹ dys try bu cj¹ pa kie tu, któr¹ mo¿esz po braæ bez po œred nio
z In ter ne tu pod ad re sem http://www.sam ba.org.

· Na zwa mi i ad re sa mi IP ser we rów i klien tów, któ re bêd¹ ko rzy staæ z Sam by,
mask¹ u¿y wan¹ w sie ci oraz na zwa mi i ad re sa mi IP swo ich ser we rów nazw do -
me no wych (DNS).

Uk³ad ksi¹¿ki
Ksi¹¿kê tê mo ¿na z grub sza po dzie liæ na dwie czê œci: in sta lo wa nie Sam by (roz dzia³y 
od 1 do 3) oraz kon fi gu ro wa nie i opty ma li zo wa nie Sam by (roz dzia³y od 4 do 9). Oto
za gad nie nia oma wia ne w po szcze gól nych roz dzia³ach:
Roz dzia³ 1, Po zna je my Sam bê

Roz dzia³ ten przed sta wia wszyst kie sk³ad ni ki pa kie tu i skró to wo oma wia sie ci
Net BIOS i Win dows.

Roz dzia³ 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie
Ten roz dzia³ oma wia kon fi gu ro wa nie, kom pi lo wa nie, in sta lo wa nie i te sto wa nie
ser we ra Sam by na plat for mie unik so wej.

Roz dzia³ 3, Kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows
W tym roz dzia le opi sa no kon fi gu ro wa nie klien tów Win dows 95/98 i NT 4.0 do
wspó³pra cy w sie ci SMB. Znaj du je siê tu ta k¿e krót ki opis funk cjo no wa nia pro to -
ko³u SMB.

Roz dzia³ 4, Udzia³y dys ko we
Roz dzia³ ten opi su je po szcze gól ne czê œci pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by i oma -
wia kon fi gu ro wa nie us³ug dys ko wych.

Roz dzia³ 5, Przegl¹da nie i za awan so wa ne udzia³y dys ko we
Ten roz dzia³ przed sta wia opcje dys ko we i wy ja œnia us³ugi przegl¹da nia w Sam -
bie.

Roz dzia³ 6, U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny
Roz dzia³ oma wia do da wa nie kont u¿ yt ko wników i me cha ni zmy bez pie cze ñstwa
Sam by oraz po ka zu je, jak pra co waæ z za szy fro wa ny mi i nie za szy fro wa ny mi has³ami.
Przed sta wia ta k¿e sp os ób kon fi gu ro wa nia Sam by jako pod sta wo we go kon tro le ra do -
me ny dla kl ie ntów Win dows 95/98 i NT.

Roz dzia³ 7, Dru ko wa nie i od wzo ro wy wa nie nazw
Ten roz dzia³ opi su je kon fi gu ro wa nie dru ka rek i us³ugi Win dows In ter net Name
Se rvi ce (WINS) w Sam bie.
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Roz dzia³ 8, Do dat ko we in for ma cje o Sam bie
Roz dzia³ ten za wie ra omó wie nie in nych czyn no œci kon fi gu ra cyj nych i ad mi ni -
stra cyj nych, jak na przyk³ad two rze nie udzia³ów dys ko wych na po trze by pro -
gra mi stów, kwe stie obs³ugi jê zy ków na ro do wych i two rze nie ko pii za pa so wych
za po moc¹ pro gra mu smb tar.

Roz dzia³ 9, Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów
Je œli Sam ba spra wia pro ble my, w tym doœæ ob szer nym roz dzia le znaj dziesz
wska zów ki i rady do tycz¹ce ra dze nia so bie z nimi.

Do da tek A, Kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi SSL
Ten do da tek szcze gó³owo oma wia kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi po³¹czeñ
Se cu re Soc kets Lay er (SSL) miê dzy ser we rem a klien ta mi.

Do da tek B, Opty ma li zo wa nie wy daj no œci Sam by
Opi sa no tu ró¿ ne tech ni ki maj¹ce na celu zwiê k sze nie wy daj no œci Sam by.

Do da tek C, Spis opcji kon fi gu ra cyj nych Sam by
Ten do da tek opi su je wszyst kie opcje kon fi gu ra cyj ne, któ rych mo ¿na u¿yæ w pli -
ku smb.conf.

Do da tek D, Spis de mo nów i po le ceñ Sam by
Zawie ra opis wszyst kich de mo nów i na rzê dzi wchodz¹cych w sk³ad pa kie tu
Sam ba. Oprócz tego za miesz cza my li stê ser we rów bliŸ nia czych (mir ro rów) na
ca³ym œwie cie, z któ rych mo ¿na po braæ Sam bê.

Do da tek E, Po bie ra nie Sam by za po moc¹ sys te mu CVS
Ten do da tek oma wia po bie ra nie naj now szej wer sji Sam by za po moc¹ sys te mu
CVS.

Do da tek F, Przyk³ad o wy plik kon fi gu ra cyj ny
Znaj du je siê tu ob szer ny plik kon fi gu ra cyj ny Sam by, któ ry móg³by zna le Ÿæ za sto -
so wa nie w du ¿ej fir mie. Opa trzy liœ my go ko men ta rza mi, aby wy ja œniæ bar dziej
za awan so wa ne opcje.

Kon wen cje ty po gra ficz ne
W ksi¹¿ce u¿y to 4 ro dza jów czcio nek o spe cjal nym prze zna cze niu:
Kur sy wa

Wy stê pu je w na zwach pli ków, roz sze rze niach pli ków, ad re sach URL, ad re sach
in ter ne to wych, pli kach wy ko ny wal nych, po le ce niach oraz miej scach, na któ re
chcia no zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê.

Sta³a sze ro koœæ li ter
Wy stê pu je w opcjach kon fi gu ra cyj nych Sam by i po zo sta³ym ko dzie w te kœ cie
ksi¹¿ki oraz w tek stach po ja wiaj¹cych siê na ekra nie kom pu te ra.

Sta³a sze ro koœæ li ter, po gru bio na
Wy stê pu je w po le ce niach wpi sy wa nych przez u¿yt kow ni ka oraz no wych
opcjach kon fi gu ra cyj nych, na któ re chce my zwró ciæ uwa gê.
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Sta³a sze ro koœæ li ter, kur sy wa
Wy stê pu je w za stê po wal nych pa ra me trach w ko dzie i li niach po le ceñ.

Iko na sowy ozna cza notê z wa ¿nym ko men ta rzem do po bli skie go tek stu.

Iko na in dy ka ozna cza ostrze ¿e nie do tycz¹ce po bli skie go tek stu.

Pro œba o ko men ta rze
Jako czy tel nik tej ksi¹¿ki mo¿esz po móc nam w po pra wie niu jej na stêp ne go wy da -
nia. Je œli znaj dziesz w niej ja kieœ b³êdy lub nie œcis³oœci, po in for muj o nich wy daw nic -
two O' Rei lly. Daj nam ta k¿e znaæ o wszyst kich myl nych stwier dze niach lub nie zro -
zu mia³ych wy ja œnie niach. Ko re spon den cjê pro si my kie ro waæ na ad res:

O' Rei lly & As so cia tes
101 Mor ris Stre et
Se ba sto pol, CA 95472
1-800-998-9938 (w Sta nach Zjed no czo nych lub Ka na dzie)
1-707-829-0515 (nu mer miê dzy na ro do wy/lo kal ny)
1-707-829-0104 (fax)
bo okqu estions@ora.com

Po wiedz, co mo¿emy zro biæ, aby ta ksi¹¿ka sta³a siê bar dziej u¿y tecz na. Po trak tu je -
my se rio wszyst kie ko men ta rze i uczy ni my wszyst ko, aby ta ksi¹¿ka by³a tak przy -
dat na, jak to mo ¿li we.

Po dziê ko wa nia
Ro bert Ecks te in

Przede wszyst kim chcia³bym z³o¿yæ po dziê ko wa nie Da ve'o wi Col lie ro wi-Brow no wi
i Pe te ro wi Ke ll y' emu za po moc w two rze niu tej ksi¹¿ki. Chcia³bym ta k¿e po dziê ko waæ
re dak to rom tech nicz nym, któr zy po mo gli na daæ tej ksi¹¿ce osta tecz ny kszta³t w ja k¿e
kr ót kim ter mi nie: Mat thew Tem ple'owi, Jer emy'emu Al li so no wi i oczy wiœ cie An drew
Trid gel lo wi. An drew i Je re my zas³uguj¹ na sz cz ególne uzna nie, nie tyl ko za stwo rze nie 
tak wspa nia³ego pro gra mu, ale ta k¿e za nie oce nio ne wspar cie w ko ñco wym eta pie pi -
sa nia tej ksi¹¿ki – ka pe lu sze z g³ów! Ciep³y uœcisk dla mo jej ¿ony, Mi chel le, kt óra znów
mu sia³a zno siæ mê¿a prze si¹kniê te go ko fe in¹ i sta raj¹cego siê nad go niæ ter mi ny. Dziê -
ku jê równ ie¿ Dave 'o wi Si fry i per so ne lo wi Li nu xCa re z San Fran ci sco za ugosz cze nie
mnie na czas wi zy ty An drew Trid gel la. Wresz cie chcia³bym wy ra ziæ najg³êbsz¹ wdziêcz -
noœæ g³ównemu re dak to ro wi, An dy' emu Ora mo wi, któ ry bar dzo cier pli wie prowadzi³
nas przez poszczególne eta py pi sa nia tej ksi¹¿ki, a¿ sta³a siê taka, jak¹ byæ po win na.
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David Col lier-Brown
Przede wszyst kim chcia³bym po dziê ko waæ Joy ce, któ ra zdo³a³a wy trzy maæ ze mn¹, kie -
dy by³em poch³oniê ty wspó³two rze niem tej ksi¹¿ki. Dziê ku jê Andy 'e mu Ora mo wi za
kry ty kê i za pro sze nie mnie do udzia³u w tym przed siê wziê ciu; per so ne lo wi Opco mu,
który to le ro wa³ jaw ne go wa ria ta w swo ich sze re gach, oraz Ia no wi Ma c Mil la no wi, kt ó ry
z w³asnej ini cja ty wy prze³o¿y³ moj¹ pi sa ni nê z kom pu te ro we go na an giel ski. Spe cjal ne
po dziê ko wa nia sk³adam Pe rry' emu Don ha mo wi, Drew Sul livan i Jer ry'emu De Roo.

Pe ter Kel ly
Ksi¹¿ka ta za wdziê cza swo je po wsta nie kil ku oso bom, przed któ ry mi chcê siê tu ni sko
pok³oniæ. Dave Col lier-Brown, a na stêp nie Bob Ecks te in prze jê li moj¹ czê œæ pro jek tu
i na zna czy li j¹ do sko na³ym sty lem i pro fe sjo na li zmem; trud no mi wy ra ziæ wdziêcz noœæ 
za kszta³t, jaki nada li tej ksi¹¿ce. Re dak tor Andy Oram to zde cy do wa nie naj cier pliw szy 
i naj sym pa tycz niej szy cz³owiek, ja kie go mia³em przy jem noœæ spo tkaæ. Nie s¹dzê, ¿e
bym uczest ni czy³ w pi sa niu tej ksi¹¿ki bez Xavie ra Ca zi na z wy daw nic twa O' Rei lly,
któ ry z³o¿y³ mi tê pro po zy cjê po prze czy ta niu mo je go ar ty ku³u w „Li nux Jo ur nal”.
Chcia³bym te¿ po dziê ko waæ wszyst kim kon sul tan tom z JDP.COM (Jer ry' emu, Pe ggy -
ann, Drew, Gor do wi, Jer om e'owi, Mar ko wi, Ric ko wi – nie zdo³am wy mie niæ wszyst -
kich!) za to, ¿e po zwo li li mi da lej ze sob¹ pra co waæ. Dziê ku jê wszyst kim z wy daw nic twa
O'R eilly, z któ ry mi wspó³pra co wa³em. Nie mogê te¿ po min¹æ ze spo³u Sam by, któ ry
stwo rzy³ pro gram wart opi sa nia w ksi¹¿ce. I naj wa ¿niej sze – dziê ku jê ci, Kate Mc Kay,
¿e je steœ ze mn¹ od tak daw na!

Wszy scy chcie li by œmy ser decz nie po dziê ko waæ Pe rry' emu Don ha mo wi, któ ry po -
móg³ stwo rzyæ pierw szy szkic tej ksi¹¿ki. Choæ inne obo wi¹zki unie mo ¿li wi³y mu
dalsz¹ wspó³pra cê, jego su ge stie w znacz nej mie rze ukszta³towa³y tê ksi¹¿kê. Czu je -
my siê w obo wi¹zku nad mie niæ, ¿e frag men ty roz dzia³u o przegl¹da niu po chodz¹
z tek stu na pi sa ne go dla wy daw nic twa O' Rei lly przez Dana She are ra.
Mamy wiel ki d³ug wdziêcz no œci u pra cow ni ków dzia³u pro duk cyj ne go wy daw nic -
twa za zna ko mi cie wy ko nan¹ pra cê. Sa rah Jane Shan graw pra co wa³a przez d³ugie
go dzi ny, aby uwzglêd niæ na sze nie ko ñcz¹ce siê po praw ki, a Rob Ro ma no nie stru -
dze nie edy to wa³ ry sun ki, do pro wa dzaj¹c je do do sko na³oœci. Spe cjal ne po dziê ko -
wa nia za po moc na le¿¹ siê Cla ire Clo utier Le Blanc, Rho no wi Por te ro wi i Mik e' owi
Sier rze – bez nich ta ksi¹¿ka za pew ne nie uka za³aby siê w ogó le, a je œli na wet, to
spóŸ nio na przy najm niej o rok.
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1
Po zna je my Sam bê

Roz dzia³ 1: Po zna je my Sam bê

Je œli je steœ ty po wym ad mi ni stra to rem sys te mu, do sko na le wiesz, co to zna czy byæ
za wa lo nym prac¹. Twój dzieñ wype³niaj¹ kwe stie nie zgod no œci sprzê tu i opro gra mo -
wa nia, awa rie sys te mu, k³opo ty z ko pia mi za pa so wy mi i nie ko ñcz¹ce siê skar gi
podiry to wa nych u¿ytko wn ik ów. Po mys³ do da wa nia ko lej ne go pro gra mu do mie -
szan ki na rzê dzi, z kt óry mi mu sisz co dzien nie siê zma gaæ, mo¿e wy daæ siê nie na
miej scu. Je œli jed nak je steœ zde cy do wa ny upro œciæ swo je œro do wi sko ro bo cze i zmniej -
szyæ nak³ad pra cy po trzeb ny do utrzy ma nia go w ru chu, Sam ba mo¿e oka zaæ siê
w³aœnie tym, na co cze ka³eœ.
Oto przyk³ad: je den z au to rów tej ksi¹¿ki opie ko wa³ siê 70 pro gra mi sta mi unik so -
wy mi, któ rzy ko rzy sta li z 5 unik so wych ser we rów. Jego s¹siad nad zo ro wa³ 20 u¿yt -
kow ni ków Win dows 3.1 i 5 ser we rów Win dows NT i OS/2. Mówi¹c oglêd nie, ad mi -
ni stra tor Win dows 3.1 mia³ pe³ne rêce ro bo ty. Kie dy wresz cie od szed³ z pra cy, a kon -
tro ler do me ny od mó wi³ pos³usze ñstwa, na po moc przysz³a Sam ba. Nasz au tor szyb -
ko zast¹pi³ ser we ry NT i OS/2 Samb¹ dzia³aj¹c¹ na ser we rze unik so wym, a z cza sem 
za ku pi³ kom pu te ry PC dla wiê k szo œci pro gra mi stów. Oka za³o siê przy tym, ¿e nie
trze ba za trud niaæ no we go pra cow ni ka – ad mi ni stra tor zarz¹dza te raz jed nym scen -
tra li zo wa nym ser we rem unik so wym, za miast 50 roz pro szo ny mi kom pu te ra mi PC.
Je œli zda jesz so bie spra wê, ¿e two ja sieæ spra wia pro ble my, i szu kasz lep szych roz -
wi¹zañ, za chê ca my ciê do prze czy ta nia tej ksi¹¿ki. Je œli zaœ s³ysza³eœ ju¿ o Sam bie
i za sta na wiasz siê, czy mo¿e ci siê do cze goœ przy daæ, od po wie dŸ znaj dziesz w³aœnie 
tu taj. Bêdzie my to wa rzy szyæ ci w dro dze do po zna nia Sam by i jej pe³nego po ten -
cja³u. Ju¿ nied³ugo bê dziesz umia³ za pew niæ unik so we us³ugi wszyst kim kom pu te -
rom Win dows – bez tra ce nia cza su i pie niê dzy. Brzmi za chê caj¹co? Do sko na le, za -
tem za czy na my.

Co to jest Sam ba?
Sam ba to zbi ór unik so wych apli ka cji ro zu miej¹cych pr ot okó³ SMB (Se rver Messa ge
Block). Wie le sys temów ope ra cyj nych, w tym Win dows i OS/2, u¿y wa SMB do ko -
mu ni ka cji sie cio wej miê dzy klien ta mi i ser we ra mi. Sam ba umo ¿li wia unik so wym
ser we rom po ro zu mie wa nie siê za po moc¹ tego sa me go pro to ko³u, któ re go u¿y waj¹



sys te my Micro so ftu. Za tem unik so wy kom pu ter z Samb¹ mo¿e uda waæ ser wer
w sie ci Micro so ftu i udo stêp niaæ na stê puj¹ce us³ugi:
· wspó³dzie liæ sys te my pli ków,
· wspó³dzie liæ dru kar ki pod³¹czo ne do ser we ra i klien tów,
· wspo ma gaæ klien tów w przegl¹da niu Oto cze nia sie cio we go,
· uwie rzy tel niaæ klien tów lo guj¹cych siê do do me ny Win dows,
· wspo ma gaæ od wzo ro wy wa nie nazw jako ser wer WINS.
Sam ba jest dzie³em An drew Trid gel la, któ ry obec nie kie ru je grup¹ pro gra mi stów
Sam by ze swo je go domu w Can ber rze w Au stra lii. Pro jekt ru szy³ w 1991 roku, kie dy 
na po trze by swo jej lo kal nej sie ci An drew na pi sa³ pro gram ser we ra pli ków, któ ry
obs³ugi wa³ pro to kó³ DEC fir my Di gi tal Pa thworks. Choæ wów czas An drew nie by³
tego œwia dom, pro to kó³ ten oka za³ siê póŸ niej pro to ko³em SMB. Po kil ku la tach An -
drew roz win¹³ swój ser wer SMB i zacz¹³ dys try bu owaæ go w In ter ne cie pod nazw¹
SMB Se rver. Na zwê tê trze ba by³o jed nak zmie niæ – nosi³ j¹ pro dukt in nej fir my –
wiêc An drew spró bo wa³ unik so we go po de jœ cia do zmia ny nazw pli ków:
grep -i 's.*m.*b' /usr/dict/words

Od po wie dŸ brzmia³a:
sal mon ber ry sam ba sa wtim ber scram ble

I tak na ro dzi³a siê na zwa „Sam ba”.
Dziœ g³ów ny mi sk³ad ni ka mi pa kie tu Sam ba s¹ dwa unik so we de mo ny, któ re udo -
stêp niaj¹ wspó³dzie lo ne za so by – zwa ne udzia³ami – sie cio wym klien tom SMB.
(Udzia ³y by waj¹ na zy wa ne ta k¿e us³uga mi). Tymi de mo na mi s¹:
smbd

De mon umo ¿li wiaj¹cy wspó³dzie le nie pli ków i dru ka rek w sie ci SMB i za pew -
niaj¹cy uwie rzy tel nia nie klien tów SMB.

nmbd
De mon œwiadcz¹cy us³ugi Win dows In ter net Name Se rvi ce (WINS) i wspo ma -
gaj¹cy przegl¹da nie za so bów sie ci.

Sam ba jest obec nie po pra wia na i roz wi ja na przez gru pê och otników pod prze wod nic -
twem An drew Trid gel la. Po dob nie jak sys tem ope ra cyj ny Li nux, Sam ba jest uwa ¿ana
przez autorów za opro gra mo wa nie o otwar tym Ÿródle (Open So ur ce So ftwa re, OSS) i roz po -
wszech nia na na wa run kach Po wszech nej Li cen cji Pu blicz nej GNU (GNU Ge ne ral Pu -
blic Li cen se, GPL). Od sa me go pocz¹tku pra ce nad Samb¹ s¹ w czê œci spon so ro wa ne
przez Na ro do wy Uni wer sy tet Au stra lii, gdzie An drew uzy ska³ swój tytu³ na uko wy.
Czê œæ prac wspar³y nie za le ¿ne fir my, ta kie jak Whi stle i SGI. W³aœnie fakt, ¿e zarówno
in sty tu cje ko mer cyj ne, jak i nie ko mer cyj ne wy daj¹ pie ni¹dze na pro jekt Open So ur ce,
sta no wi naj wa ¿niej sze œwia dec two po pu lar no œci Sam by.
Micro so ft rów nie¿ przy czy ni³ siê do roz wo ju pa kie tu, upu blicz niaj¹c de fi ni cjê pro to -
ko³u SMB i jego in ter ne to wej od mia ny, Com mon In ter net File Sys tem (CIFS), w stan -
dar do wym do ku men cie Requ est For Com ments (RFC). CIFS to nowa na zwa dla
przysz³ych wer sji pro to ko³u SMB, któ ry bê dzie u¿y wa ny w no wych pro duk tach
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Micro so ftu – oba ter mi ny bêd¹ w tej ksi¹¿ce u¿y wa ne za mien nie. Za tem czê sto na -
zwê pro to ko³u bêdzie my za pi sy waæ jako „SMB/CIFS”.

Do cze go mo¿e siê przy daæ Sam ba?
Jak wy ja œnio no wcze œniej, Sam ba umo ¿li wia ko eg zy sten cjê kom pu te rów z Unik sem
i Win dows w ra mach jed nej sie ci. Ist nie je jed nak kil ka bar dziej kon kret nych po wo -
dów, dla któ rych war to umie œciæ w sie ci ser wer Sam by:
· Nie chcesz – lub nie mo¿esz – p³aciæ za pe³ny ser wer Win dows NT, ale przy da³oby 

ci siê na rzê dzie o po dob nych funk cjach.
· Chcesz stwo rzyæ wspól ny ob szar dla da nych lub ka ta lo gów u¿yt kow ni ków

w trak cie mi gra cji z Win dows do Unik sa lub vice ver sa.
· Chcesz, ¿eby unik so we i win dow so we sta cje ro bo cze wspó³dzie li³y dru kar ki.
· Chcesz mieæ do stêp do pli ków NT z unik so we go ser we ra.
Przyj rzyj my siê Sam bie w dzia³aniu. Za³ó¿my, ¿e mamy na stê puj¹c¹ kon fi gu ra cjê
sie ci: kom pu ter unik so wy z za in sta lo wan¹ Samb¹, któ re mu nada my na zwê hy dra,
oraz dwa klien ty Win dows, któ rym nada my na zwy fe niks i chi me ra, wszyst kie
po³¹czo ne sie ci¹ lo kaln¹ (Lo cal Area Ne twork, LAN). Za³ó¿my ta k¿e, ¿e do hy dry
pod³¹czone s¹ lo kal na dru kar ka atra men to wa, lp, oraz udzia³ dys ko wy o na zwie
siec i ¿e oba te za so by bêd¹ udo stêp nia ne po zo sta³ym kom pu te rom. Sieæ ta jest
przed sta wio na na ry sun ku 1.1.

Ry su nek 1.1. Pro sta kon fi gu ra cja sie cio wa z ser we rem Sam by

W tej sie ci wszyst kie kom pu te ry s¹ w tej sa mej gru pie ro bo czej. Gru pa ro bo cza to po
pro stu ety kie ta iden ty fi kuj¹ca ar bi tral ny zb iór ko mp uter ów i ich za so bów w sie ci
SMB. W sie ci mo¿e jed no cze œnie ist nieæ kil ka grup ro bo czych, ale w na szej przyk³adowej
sie ci bêdzie my mie li tyl ko jedn¹ gru pê o na zwie PROSTA_GRUPA.

Do cze go mo¿e siê przy daæ Sam ba? 3



Wspó³dzie le nie dys ków

Je œli wszyst ko jest po praw nie skon fi gu ro wa ne, po win niœ my zo ba czyæ ser wer Sam -
by, hy drê, w oknie Oto cze nia sie cio we go na pul pi cie win dow so we go kom pu te ra
fe niks. Wi daæ to na ry sun ku 1.2, kt óry przed sta wia Oto cze nie sie cio we fe nik sa,
w tym hy drê i po zo sta³e kom pu te ry na le¿¹ce do gru py ro bo czej PROSTA_GRUPA.
Za uwa¿, ¿e u góry li sty wi docz na jest iko na Ca³a sieæ. Jak przed chwil¹ wspo mnie liœ -
my, w sie ci SMB mo¿e jed no cze œnie ist nieæ kil ka grup ro bo czych. Je œli u¿yt kow nik
klik nie iko nê Ca³a sieæ, zo ba czy li stê wszyst kich grup ist niej¹cych w sie ci.

Ry su nek 1.2. Okno Oto cze nia sie cio we go

Mo¿emy przyj rzeæ siê bli¿ ej hy drze, kli kaj¹c dwu krot nie jej iko nê. Tym sa mym
po³¹czy my siê z hydr¹ i za¿¹damy przes³ania li sty jej udzia³ów – za so bów dys ko -
wych i dru ka rek – udo stêp nia nych klien tom. W tym przy pad ku wi dzi my dru kar kê
o na zwie lp oraz udzia³ dys ko wy o na zwie siec, co przed sta wia ry su nek 1.3.
Zwróæ uwa gê, ¿e w oknie Win dows na zwy ho stów s¹ pi sa ne ma³ymi li te ra mi
z pierwsz¹ du¿¹ (Hy dra). Wiel koœæ li ter w na zwach ho stów nie ma zna cze nia, wiêc
w ró¿ nych oknach i wy ni kach po le ceñ bê dziesz tra fia³ na na zwy pi sa ne ró¿nie: hy -
dra, Hy dra i HYDRA, od nosz¹ce siê jed nak do tego sa me go kom pu te ra. Dziê ki Sam -
bie Win dows 98 roz po zna je ser wer unik so wy jako ser wer SMB i mo¿e otwo rzyæ fol -
der siec zupe³nie tak samo, jak inny fol der sys te mo wy.

Ry su nek 1.3. Udzia³y udo stêp nia ne przez ser wer hy dra wi dzia ne z kom pu te ra fe niks

Sys te my Win dows 95/98/NT umo ¿li wiaj¹ ma po wa nie li te ry dys ku na ka ta log sie -
cio wy za po moc¹ opcji Ma puj dysk sie cio wy w Eks plo ra to rze Win dows*. Kie dy to
zro bisz, two je apli ka cje bêd¹ mog³y ko rzy staæ z fol de ru sie cio we go, u¿y waj¹c stan -
dar do wej li te ry dys ku. Dziê ki temu bê dziesz móg³ za pi sy waæ w nim dane, in sta lo -
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waæ i uru cha miaæ z nie go pro gra my, a na wet za bez pie czyæ do stêp do nie go za po -
moc¹ has³a. Ry su nek 1.4 przed sta wia przyk³ad ma po wa nia li te ry dys ku na ka ta log
sie cio wy.
Przyj rzyj siê uwa ¿nie polu Œcie ¿ka: w oknie dia lo go wym z ry sun ku 1.4. Ka ta log
w zdal nym kom pu te rze jest re pre zen to wa ny przez dwa od wrot ne uko œni ki, po któ -
rych na stê pu je na zwa zdal ne go kom pu te ra, ko lej ny od wrot ny uko œnik oraz na zwa
sie cio we go ka ta lo gu, jak ni¿ ej:

\\zdal ny-kom pu ter\ka ta log

Za pis ten zna ny jest w œwie cie Win dows jako uni wer sal na kon wen cja na zew ni cza
(Univer sal Na ming Conven tion, UNC). Na przyk³ad okno dia lo go we z ry sun ku 1.4
repre zen tu je ka ta log siec w ser we rze hy dra jako:

\\HYDRA\siec

Ry su nek 1.4. Ma po wa nie ka ta lo gu sie cio we go na win dow sow¹ li te rê dys ku

Za pew ne przy po mi na ci to jed no li ty lo ka li za tor za so bów (Uni form Re so ur ce Lo ca tor,
URL), u¿y wa ny przez przegl¹dar ki WWW, ta kie jak Micro so ft Explo rer i Netsca pe
Navi ga tor, do nawi¹zy wa nia po³¹czeñ z ser we ra mi in ter ne to wy mi. Nie myl tych
dwóch no ta cji: przegl¹dar ki WWW zwy kle u¿y waj¹ zwyk³ych, a nie od wrot nych
uko œni ków, a przed pierw szy mi dwo ma uko œni ka mi znaj du je siê na zwa pro to ko³u
trans mi sji da nych (na przyk³ad ftp, http) oraz dwu kro pek. Praw dê mówi¹c, ad re sy
URL i UNC to dwie zupe³nie ró¿ ne rze czy.
Kie dy skon fi gu ru jesz sta cjê sie ciow¹, sys tem Win dows i jego pro gra my bêd¹ za cho -
wy wa³y siê tak, jak by ka ta log sie cio wy by³ lo kal nym dys kiem. Je œli masz apli ka cje,
któ re umo ¿li wiaj¹ wspó³pra cê wie lu u¿yt kow ni ków w sie ci, mo¿esz za in sta lo waæ je
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na sta cji sie cio wej*. Ry su nek 1.5 po ka zu je, jak taka sta cja sie cio wa wygl¹da na tle in -
nych urz¹dzeñ pa miê cio wych Win dows 95. Zwróæ uwa gê na iko nê dys ku po³¹czo -
ne go z prze wo dem, któ ra wska zu je, ¿e jest to dysk sie cio wy, a nie sta³y.

Ry su nek 1.5. Ka ta log sie cio wy ma po wa ny przez klien ta na li te rê dys ku G 

Z na sze go kom pu te ra Win dows NT Work sta tion, chi me ry, Sam ba nie mal ni czym nie
ró¿ ni siê od Win dows 98. Ry su nek 1.6 przed sta wia ten sam wi dok hy dry z okna Oto -
cze nia sie cio we go w Win dows NT 4.0. Skon fi gu ro wa nie sta cji sie cio wej za po moc¹ opcji 
Ma puj dysk sie cio wy w Win dows NT Work sta tion 4.0 da³oby iden tycz ny re zul tat.

Ry su nek 1.6. Udzia³y udo stêp nia ne przez hy drê (ogl¹dane z chi me ry)

Wspó³dzie le nie dru kar ki

Praw do po dob nie za uwa ¿y³eœ, ¿e wœ ród udzia³ów udo stêp nia nych przez hy drê
(patrz ry su nek 1.3) po ja wia siê dru kar ka lp. Ozna cza to, ¿e unik so wy ser wer ma
dru kar kê, któ rej mog¹ u¿y waæ wszyst kie klien ty SMB w gru pie ro bo czej. Dane
wysy³ane do dru kar ki przez ró¿ ne klien ty bêd¹ bu fo ro wa ne na unik so wym ser we -
rze i dru ko wa ne w ta kiej ko lej no œci, w ja kiej zo sta³y ode bra ne.
Kon fi gu ro wa nie udo stêp nia nej przez Sam bê dru kar ki po stro nie Win dows jest jesz -
cze ³atwiej sze, ni¿ kon fi gu ro wa nie udzia³u dys ko we go. Kli kaj¹c dwu krot nie iko nê
dru kar ki i okre œlaj¹c jej pro du cen ta i mo del, mo¿emy za in sta lo waæ jej ste row nik
w klien cie. Sys tem Win dows bê dzie móg³ wów czas po praw nie for ma to waæ in for -
ma cje prze sy³ane do dru kar ki sie cio wej i ko rzy staæ z niej tak, jak by by³a pod³¹czo na
lo kal nie (jak to zro biæ, wy ja œni my da lej w tym roz dzia le). Ry su nek 1.7 przed sta wia
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skon fi gu ro wan¹ dru kar kê sie ciow¹ w oknie Dru kar ki w Win dows 98. Po dob nie jak
w przy pad ku dys ku, iko na przed sta wia dru kar kê pod³¹czon¹ do prze wo du, iden ty -
fi kuj¹c j¹ tym sa mym jako dru kar kê sie ciow¹.

Ry su nek 1.7. Dru kar ka sie cio wa udo stêp nia na przez hy drê (ogl¹dana z chi me ry)

Ogl¹da nie za sobów od stro ny Unik sa

Jak wspo mnia no wcze œniej, Sam ba z per spek ty wy Unik sa jest zbio rem de mo nów.
Mo¿esz obej rzeæ je za po moc¹ unik so wych po le ceñ ps i net stat, mo¿esz prze czy -
taæ ge ne ro wa ne przez nie ko mu ni ka ty w ich w³asnych pli kach dia gno stycz nych albo 
za po œred nic twem dzien ni ka sys log (w za le ¿no œci od kon fi gu ra cji Sam by) i mo -
¿esz skon fi gu ro waæ je, mo dy fi kuj¹c plik w³aœciwo œci Sam by: smb.conf. Oprócz tego,
je œli chcesz wie dzieæ, co w da nej chwi li robi¹ po szcze gól ne de mo ny, Sam ba dys po -
nu je pro gra mem smb sta tus, któ ry wy œwie tla wszyst kie nie zbêd ne in for ma cje. Oto
przyk³ad:
# smb sta tus
Sam ba ver sion 2.0.4
Se rvi ce      uid      gid      pid     ma chi ne
----------------------------------------------
siec         davecb   davecb   7470    fe niks  (192.168.220.101) Sun May 16
siec         davecb   davecb   7589    chi me ra (192.168.220.102) Sun May 16

Loc ked fi les:
Pid    De ny Mo de   R/W        Oplock           Name
--------------------------------------------------
7589   DENY_NONE  RDONLY     EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/inet/com mon/
sys tem/help.bmp   Sun May 16 21:23:40 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY     NONE             /home/sam ba/word/of fi ce/find fast.exe
Sun May 16 20:51:08 1999
7589   DENY_WRITE RDONLY     EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/lfbmp70n.dll
Sun May 16 21:23:39 1999
7589   DENY_WRITE RDWR       EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/inet/qda ta/
run ti me.dat   Sun May 16 21:23:41 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY     EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/word/of fi ce/osa.exe
Sun May 16 20:51:09 1999
7589   DENY_WRITE RDONLY     NONE             /home/sam ba/qu ic ken/qver sion.dll
Sun May 16 21:20:33 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY     NONE             /home/sam ba/qu ic ken/
qver sion.dll   Sun May 16 20:51:11 1999
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Sha re mode me mo ry usa ge (by tes):
   1043432(99%) free + 4312(0%) used + 832(0%) over he ad = 1048576(100%) to tal

Sta tus Sam by jest wy ra ¿ony trze ma zbio ra mi da nych, z któ rych ka ¿dy zaj mu je od -
dzieln¹ sek cjê. Pierw sza sek cja in for mu je, ja kie kom pu te ry s¹ po³¹czo ne z ser we rem
Sam by, iden ty fi kuj¹c ka ¿dy z nich za po moc¹ na zwy kom pu te ra (fe niks i chi me -
ra) oraz ad re su IP. Dru ga sek cja za wie ra na zwy i sta ny wspó³dzie lo nych pli ków,
któ re s¹ obec nie w u¿y ciu, w tym tryb do stê pu (za pis i od czyt) oraz ewen tu al ne blo -
ka dy pli ków. Wresz cie Sam ba ra por tu je iloœæ pa miê ci przy dzie lo nej zarz¹dza nym
przez sie bie udzia³om, w tym czê œæ ak tyw nie u¿y wan¹ przez udzia³y i pewn¹ czê œæ
nad mia row¹ (zwróæ uwa gê, ¿e to nie to samo, co ca³ko wi ta iloœæ pa miê ci u¿y wa na
przez pro ce sy smbd i nmbd).
Nie przej muj siê, je œli ta sta ty sty ka jest dla cie bie nie ja sna. W mia rê czy ta nia tej
ksi¹¿ki sta nie siê bar dziej zro zu mia³a.

Po zna je my sieæ SMB/CIFS
Po tym krót kim wpro wa dze niu za po zna my siê ze œro do wi skiem za adop to wa nym
przez Sam bê: sie ci¹ SMB/CIFS. Ope ra cje sie cio we w SMB znacz nie ró¿ ni¹ siê od
pra cy w unik so wej sie ci TCP/IP – trze ba na uczyæ siê kil ku no wych po jêæ i przy swoiæ 
so bie mnó stwo in for ma cji. Za cznie my od pod sta wo wych kon cep cji do tycz¹cych sie -
ci SMB, póŸ niej opi sze my, jak za im ple men to wa³ j¹ Micro so ft, a wresz cie po ka ¿emy,
gdzie na tym tle pla su je siê Sam ba.

Net BIOS

Cof nij my siê nie co w cza sie. W roku 1984 w IB M-ie opra co wa no pro sty in ter fejs pro -
gra mo wy apli ka cji (Ap pli ca tion Pro gram ming In ter fa ce, API) do ³¹cze nia kom pu te rów
w sieæ, któ ry na zwa no Ne twork Ba sic In put/Out put Sys tem (Net BIOS). In ter fejs Net -
BIOS za pew nia³ fun da men tal ny me cha nizm ³¹cze nia siê apli ka cji z in ny mi kom pu -
te ra mi i wspó³dzie le nia z nimi da nych.
In ter fejs Net BIOS mo ¿na uwa ¿aæ za sie cio we roz sze rze nie stan dar do wych wywo³añ 
in ter fej su BIOS. W BIO S-ie ka ¿ de ni sko po zio mo we wywo³anie jest sprzê ¿one ze
sprzê tem lo kal ne go kom pu te ra i nie musi po dró¿ owaæ przez sieæ do miej sca prze -
zna cze nia. Jed na k¿e Net BIOS pier wot nie mu sia³ wy mie niaæ in struk cje z in ny mi
kom pu te ra mi po³¹czo ny mi sie cia mi IBM PC lub To ken Ring. Wy ma ga³ za tem ni sko -
po zio mo we go pro to ko³u trans por to we go, któ ry prze no si³by ¿¹da nia miê dzy kom -
pu te ra mi.
Pod ko niec roku 1985 w IB M-ie opra co wa no taki pro to kó³, któ ry po sca le niu z in ter -
fej sem Net BIOS otrzy ma³ na zwê Net BIOS Exten ded User In ter fa ce (Net BEUI). Pro to -
kó³ Net BEUI za pro jek to wa no na po trze by ma³ych sie ci lo kal nych. Po zwa la³ on kom -
pu te rom na za re zer wo wa nie na zwy (nie d³u¿ szej ni¿ 15 zna ków), któ ra w da nej
chwi li nie by³a u¿y wa na w sie ci. Przez ma³¹ sieæ lo kaln¹ ro zu mie my sieæ o licz bie
wêz³ów mniej szej ni¿ 255, co ju¿ w 1985 uwa ¿ano za prak tycz ne ogra ni cze nie!
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Pro to kó³ Net BEUI by³ po wszech nie wy ko rzy sty wa ny w apli ka cjach sie cio wych,
w tym tych pi sa nych dla Win dows for Workgro ups. PóŸ niej po ja wi³y siê rów nie¿
im ple men ta cje Net BIO S-u po nad pro to ko³ami sie cio wy mi IPX Novel la, kon ku ruj¹c
z roz wi¹za nia mi opar ty mi na Net BEUI. Jed na k¿e spo³ecz noœæ in ter ne to wa pre fe ro -
wa³a pro to ko³y TCP/IP i UDP/IP, wiêc opar cie in ter fej su Net BIOS o te pro to ko³y
wkrót ce sta³o siê ko niecz no œci¹.
Jak wia do mo, TCP/IP u¿y wa liczb do re pre zen to wa nia ad re sów kom pu te rów (na
przyk³ad 192.169.220.100), na to miast Net BIOS tyl ko nazw. Po go dze nie tych wy ma -
gañ by³o klu czo wym pro ble mem na dro dze do po³¹cze nia obu pro to ko³ów. W 1987
roku gru pa In ter net En gi ne er ing Task For ce (IETF) opu bli ko wa³a dwa do ku men ty
stan da ry za cyj ne, za ty tu³owa ne RFC 1001 i 1002, któ re de fi nio wa³y spo sób dzia³ania
Net BIO S-u po nad sie ci¹ TCP/UDP. Do ku men ty te do dziœ s¹ wy rocz ni¹ dla ist -
niej¹cych im ple men ta cji Net BIO S-u, ³¹cznie z tymi obec ny mi w sys te mach ope ra cyj -
nych Win dows Micro so ftu, a ta k¿e w pa kie cie Sam ba.
Obec nie stan dard de fi nio wa ny przez te do ku men ty zna ny jest jako Net BIOS over
TCP/IP, w skró cie NBT. Stan dard NBT (RFC 1001/1002) de fi niu je trzy us³ugi sie cio -
we:
· us³ugê na zew nicz¹,
· dwie us³ugi ko mu ni ka cyj ne: da ta gra my i se sje.
Us³uga na zew ni cza roz wi¹zuje wspo mnia ny wy ¿ej pro blem z t³uma cze niem ad re -
sów na na zwy: po zwa la ka ¿ de mu kom pu te ro wi za de kla ro waæ w³asn¹ na zwê w sie -
ci, któ ra mo¿e zo staæ przet³uma czo na na czy tel ny dla kom pu te rów ad res IP, po dob -
nie jak us³uga DNS w In ter ne cie. Us³ugi da ta gra mo we i se syj ne to wtór ne pro to ko³y
ko mu ni ka cyj ne, s³u¿¹ce do trans mi to wa nia da nych miê dzy Net BIO S-o wy mi kom -
pu te ra mi.

Uzy ski wa nie na zwy

Na da nie imie nia cz³owie ko wi jest pro ste. Kom pu ter w sie ci Net BIOS ma z tym nie co
wiê cej k³opo tów. Przyj rzyj my siê kil ku za gad nie niom.
W œwie cie Net BIO S-u ka ¿dy w³¹czaj¹cy siê do sie ci kom pu ter pró bu je okre œliæ
w³asn¹ na zwê; na zy wa my to re je stro wa niem na zwy. Jed na k¿e dwa kom pu te ry w tej
sa mej sie ci nie mog¹ za re je stro waæ ta kiej sa mej na zwy; myli³oby to po zo sta³e kom -
pu te ry, któ re chcia³yby nawi¹zaæ ko mu ni ka cjê z któ rym kol wiek z nich. Ist niej¹ dwa
spo so by roz wi¹za nia tego pro ble mu:
· Wy ko rzy sta nie ser we ra nazw Net BIO S-o wych (Net BIOS Name Se rver, NBNS),

któ ry bê dzie za pa miê ty wa³ wszyst kie na zwy za re je stro wa ne przez ho sty.
· Po zwo le nie ka ¿ de mu kom pu te ro wi w sie ci na obro nê swo jej na zwy, kie dy inny

kom pu ter spró bu je jej u¿yæ.
Ry su nek 1.8 przed sta wia (nie udan¹) re je stra cjê na zwy w obec no œci ser we ra NBNS
i bez nie go.
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Ry su nek 1.8. Re je stra cja nazw z ser we rem NBNS i bez nie go

Op rócz tego musi ist nieæ me to da przet³uma cze nia na zwy Net BIO S-o wej na kon kret -
ny ad res IP, czy li od wzo ro wa nia na zwy. Ta k¿e i tu taj mo ¿li we s¹ dwa po de jœ cia:
· Ka ¿dy kom pu ter ra por tu je swój ad res IP, kie dy „us³yszy” rozg³osze nio we py ta -

nie o swoj¹ na zwê.
· Ser wer NBNS t³uma czy na zwy Net BIO S-o we na ad re sy IP.
Ry su nek 1.9 ilu stru je te dwie me to dy od wzo ro wy wa nia nazw.
U¿y cie ser we ra NBNS mo¿e przy nie œæ spo re ko rzy œci. Naj le piej wy ja œniæ to na
przyk³adzie sie ci bez ta kie go ser we ra.
W ta kim przy pad ku uru cho mio ny kom pu ter rozg³asza ko mu ni kat, pr ób uj¹c za re je -
stro waæ pewn¹ na zwê Net BIO S-ow¹ jako swoj¹ w³asn¹. Je œli po kil ku pró bach re je -
stra cji nikt nie zg³asza za strze ¿eñ, kom pu ter mo¿e za trzy maæ na zwê. Je œli jed nak
inny kom pu ter w lo kal nej pod sie ci u¿y wa ju¿ tej na zwy, wy œ le on do pr ó buj¹cego
siê za re je stro waæ klien ta ko mu ni kat, ¿e na zwa jest ju¿ za jê ta. Pro ces ten zna ny jest
jako obro na na zwy ho sta. Me to da ta przy da je siê wte dy, kie dy je den z kl ientów nie -
spo dzie wa nie od³¹czy siê od sie ci (wów czas inny host mo¿e bez pro blemów przej¹æ
jego na zwê), ale wpro wa dza do sie ci nad miern¹ iloœæ ru chu spo wo do wa ne go czy mœ 
tak ba nal nym jak re je stra cja na zwy.
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Ry su nek 1.9. Od wzo ro wy wa nie nazw z ser we rem NBNS i bez nie go

W obec no œci ser we ra NBNS rze czy maj¹ siê po dob nie, ale ko mu ni ka cja jest ogra ni -
czo na do zg³aszaj¹cego ¿¹da nie klien ta i ser we ra NBNS. Pod czas wy stê po wa nia
o za re je stro wa nie na zwy nie s¹ sto so wa ne rozg³osze nia; ko mu ni kat jest wysy³any
bez po œred nio od klien ta do ser we ra, a ten udzie la od po wie dzi, czy dana na zwa jest
ju¿ za jê ta. Taki mo del ko mu ni ka cji na zy wa my dwu punk to wym – ma on nie kwe stio -
no wa ne za le ty w sie ciach sk³adaj¹cych siê z kil ku pod sie ci, po nie wa¿ ru te ry s¹ czê -
sto skon fi gu ro wa ne tak, ¿e blo kuj¹ pa kie ty rozg³osze nio we kie ro wa ne do wszyst -
kich kom pu te rów w pod sie ci.
Te same uwa gi od nosz¹ siê do od wzo ro wy wa nia nazw. Bez ser we ra NBNS od wzo ro -
wy wa nie nazw rów nie¿ wy ma ga u¿y cia me cha ni zmu rozg³osze nio we go. Ka ¿dy pa kiet 
za py ta nia jest kie ro wa ny do wszyst kich kom pu te rów w sie ci, w na dziei, ¿e ten w³aœci -
wy bez po œred nio od po wie py taj¹cemu. Jak ³atwo za uwa ¿yæ, u¿y cie ser we ra NBNS i ko -
mu ni ka cji dwu punk to wej znacz nie zmniej sza obci¹¿e nie sie ci w po rów na niu z za le wa -
niem sie ci pa kie ta mi rozg³osze nio wy mi przy ka ¿dym za py ta niu o na zwê.

Typy wêz³ów

Jak usta liæ stra te giê klien tów sie cio wych pod czas re je stro wa nia i od wzo ro wy wa nia
nazw? Ka ¿dy kom pu ter w sie ci NBT mo ¿na okre œliæ jed nym z po ni¿ szych ozna czeñ, 
w za le ¿no œci od u¿y wa nej przez nie go me to dy re je stro wa nia i od wzo ro wy wa nia
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nazw: b-wê ze³, p-wê ze³, m-wê ze³ i h-wê ze³. Za cho wa nie wêz³ów ró¿ ne go typu opi -
su je ta be la 1.1.

Ta be la 1.1. Typy wêz³ów Net BIOS-owych

Rola Dzia³anie

b-wê ze³ U¿y wa tyl ko rozg³osze nio we go re je stro wa nia i od wzo ro wy wa nia nazw
p-wê ze³ U¿y wa tyl ko dwu punk to we go re je stro wa nia i od wzo ro wy wa nia nazw
m-wê ze³ Re je stru je na zwê rozg³osze nio wo. Je œli re je stra cja siê po wie dzie, in for mu -

je o tym ser wer NBNS. Od wzo ro wu je na zwy rozg³osze nio wo. U¿y wa
ser we ra NBNS, je œli rozg³osze nie siê nie po wie dzie

h-wê ze³
(hy bry do wy)

U¿y wa ser we ra NBNS do re je stro wa nia i od wzo ro wy wa nia nazw. U¿y -
wa rozg³oszeñ, je œli ser wer NBNS nie od po wia da lub nie dzia³a

Klien ty Win dows s¹ zwy kle skon fi gu ro wa ne jako h-wêz³y (wêz³y hy bry do we). Tak
na mar gi ne sie – h-wêz³y s¹ póŸ niej szym wy na laz kiem Micro so ftu i nie po ja wiaj¹ siê
w do ku men tach RFC 1001/1002.
Mo ¿na usta liæ typ wêz³a ka ¿ de go kom pu te ra Win dows, wpi suj¹c po le ce nie ip con -
fig /all i szu kaj¹c li nii za czy naj¹cej siê od s³ów Node Type.
C:\>ip con fig /all
Win dows 98 IP Con fi gu ra tion
...
  Node Type .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  : Hy brid
...

Co siê kry je w na zwie?

Na zwy u¿y wa ne przez Net BIOS ró¿ ni¹ siê znacz nie od nazw ho stów DNS, któ re byæ 
mo¿e s¹ ci le piej zna ne. Po pierw sze, na zwy Net BIO S-o we ist niej¹ w p³askiej prze -
strze ni nazw. In ny mi s³owy, nie wy stê puj¹ w nich kwa li fi ka to ry, ta kie jak ora.com lub
sam ba.org, któ re hie rar chi zo wa³yby na zwy ho stów; ka ¿dy kom pu ter jest re pre zen to -
wa ny przez jedn¹, nie po wta rzaln¹ na zwê. Po dru gie, na zwy Net BIO S-o we nie mog¹
byæ d³u¿ sze ni¿ 15 zna ków, nie mog¹ za czy naæ siê od gwiazd ki (*) i mog¹ sk³adaæ siê
tyl ko ze stan dar do wych zna ków al fa nu me rycz nych oraz na stê puj¹cych zna ków:
! @ # $ % ^ & ( ) - ' { } . ~

Choæ w na zwach Net BIO S-o wych mo ¿na u¿y waæ kro pek (.), nie za le ca my tego, po -
nie wa¿ mog¹ one nie dzia³aæ w przysz³ych wer sjach Net BIO S-u po nad TCP/IP.
Po praw ne na zwy DNS s¹ za ra zem po praw ny mi na zwa mi Net BIO S-o wy mi i nie jest
to przy pa dek. W rze czy wi sto œci na zwa DNS ser we ra Sam by bywa zwy kle po wie la -
na jako jego na zwa Net BIO S-o wa. Je œli na przyk³ad masz kom pu ter o na zwie fe -
niks.ora.com, jego nazw¹ Net BIO S-ow¹ przy pusz czal nie bê dzie FENIKS (plus
dzie wiêæ spa cji).

Na zwy i typy za sobów

W Net BIO S-ie kom pu ter nie tyl ko og³asza swoj¹ obec noœæ, ale ta k¿e ofe ro wa ne
przez sie bie us³ugi. Na przyk³ad kom pu ter fe niks mo¿e og³osiæ, ¿e nie jest zwyk³¹
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sta cj¹ ro bocz¹, ale ¿e jest ser we rem pli ków i mo¿e od bie raæ ko mu ni ka ty Win Po pup.
Chc¹c to uczy niæ, do da je do na zwy kom pu te ra szes na sty bajt, na zy wa ny ty pem za so -
bu, i re je stru je na zwê wiê cej ni¿ je den raz (patrz ry su nek 1.10).

Ry su nek 1.10. Struk tu ra nazw Net BIO S-o wych

Jed no baj to wy typ za so bu ozna cza us³ugê œwiad czon¹ przez kom pu ter. W tej ksi¹¿ce 
czê sto spo tkasz siê z ty pem za so bu ujê tym w na wia sy ostrok¹tne (<>) i umiesz czo -
nym za nazw¹ Net BIO S-ow¹, na przyk³ad:
FENIKS<00>

Mo¿esz spraw dziæ, któ re na zwy s¹ za re je stro wa ne przez kon kret ny kom pu ter NBT,
u¿y waj¹c na rzê dzia Win dows o na zwie NBTSTAT, uru cha mia ne go z li nii po le ceñ.
Po nie wa¿ us³ugi te s¹ nie po wta rzal ne (¿a den kom pu ter nie mo¿e za re je stro waæ wiê -
cej ni¿ jed nej), w wy ni kach po le ce nia zo stan¹ one ozna czo ne s³owem UNIQUE. Po -
ni¿ sze skró co ne wy ni ki po le ce nia opi suj¹ ser wer hy dra:
D:\>NBTSTAT -a hy dra

       Net BIOS Re mo te Ma chi ne Name Ta ble
   Name               Type         Sta tus
-------------------------------------------
HYDRA          <00>  UNIQUE      Re gi ste red
HYDRA          <03>  UNIQUE      Re gi ste red
HYDRA          <20>  UNIQUE      Re gi ste red
...

Wy ni ki te in for muj¹, ¿e ser wer za re je stro wa³ Net BIO S-ow¹ na zwê hy dra jako na -
zwê kom pu te ra (sta cji ro bo czej), jako od bior cê ko mu ni ka tów Win Po pup i jako ser -
wer pli ków. Nie któ re atry bu ty, któ re mo¿e mieæ na zwa, s¹ wy mie nio ne w ta be li 1.2.

Ta be la 1.2. Typy nie po wta rzal nych za so bów Net BIO S-u

Na zwa ny za sób Szes nast ko wa war toœæ baj tu

Stan dar do wa us³uga sta cji ro bo czej 00
Us³uga pos³añca (Win Po pup) 03
Us³uga ser we ra zdal ne go do stê pu 06
Us³uga g³ów nej przegl¹dar ki do me ny (zwi¹zana 1B
z pod sta wo wym kon tro le rem do me ny)

Do ko ñcze nie ta be li na str. 14
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Do ko ñcze nie ta be li ze str. 13
Ta be la 1.2. Typy nie po wta rzal nych za so bów Net BIO S-u

Na zwa ny za sób Szes nast ko wa war toœæ baj tu

Na zwa g³ów nej przegl¹dar ki 1D
Us³uga NetDDE 1F
Ser wer pli ków (i dru ka rek) 20
Us³uga klien ta zdal ne go do stê pu 21
Agent mo ni to ro wa nia sie ci BE
Na rzê dzie mo ni to ro wa nia sie ci BF

Za uwa¿, ¿e po nie wa¿ z na zwa mi DNS nie s¹ zwi¹zane typy za so bów, twór cy Net -
BIO S-u ce lo wo usta li li, ¿e szes nast ko wa war toœæ 20 (spa cja w ko dzie ASCII) bê dzie
od po wia daæ ty po wi ser we ra pli ków.

Na zwy i typy grup

W pro to ko le SMB ist nie je po jê cie grup, w któ rych kom pu te ry mog¹ siê re je stro waæ.
Wcze œniej wspo mnie liœ my, ¿e kom pu te ry w na szej przyk³ad o wej sie ci na le¿¹ do
gru py ro bo czej, czy li od dziel ne go zbio ru kom pu te rów w tej sa mej sie ci. Na przyk³ad
w fir mie mog¹ ist nieæ gru py ro bo cze KSIEGOWOSC i SPRZEDAZ, dys po nuj¹ce od -
rêb ny mi ser we ra mi i dru kar ka mi. W œwie cie Win dows gru pa ro bo cza i gru pa SMB
to jed no i to samo.
Wra caj¹c do przyk³ad o we go po le ce nia NBTSTAT, ser wer Sam by hy dra jest ta k¿e
cz³on kiem gru py ro bo czej PROSTA_GRUPA (atry but GROUP rów ny 00 szes nast ko -
wo) i mo¿e kan dy do waæ w wy bo rach na g³ówn¹ przegl¹dar kê (atry but GROUP
rów ny 1E szes nast ko wo). Oto po zo sta³a czê œæ wy ni ków po le ce nia NBTSTAT:
       Net BIOS Re mo te Ma chi ne Name Ta ble (kon ty nu acja)
   Name                Type        Sta tus
---------------------------------------------
PROSTA_GRUPA    <00>   GROUP       Re gi ste red
PROSTA_GRUPA    <1E>   GROUP       Re gi ste red
..__MSBROWSE__.<01>   GROUP       Re gi ste red

Do stêp ne atry bu ty grup s¹ wy mie nio ne w ta be li 1.3. Wiê cej in for ma cji mo ¿na zna -
leŸæ w ksi¹¿ce Win dows NT in a Nu tshell opu bli ko wa nej przez wy daw nic two O' Rei lly.

Ta be la 1.3. Typy gru po wych za so bów Net BIO S-u

Na zwa ny za sób Szes nast ko wa war toœæ baj tu

Stan dar do wa gru pa sta cji ro bo czych 00
Ser wer lo go wa nia 1C
Na zwa g³ów nej przegl¹dar ki 1D
Zwyk³a na zwa gru py (u¿y wa na pod czas 1E
wy bo rów przegl¹dar ki)
In ter ne to wa na zwa gru py (ad mi ni stra cyj na) 20
<01><02>__MSBROWSE__ <02> 01
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Ostat ni wpis, _ _ MSBROWSE_ _ , s³u¿y do og³asza nia gru py in nym g³ów nym prze -
gl¹dar kom. Nie dru ko wal ne zna ki wchodz¹ce w sk³ad na zwy s¹ wy œwie tla ne w wy -
ni kach po le ce nia NBTSTAT jako krop ki. Nie przej muj siê, je œli nie ro zu miesz wszyst -
kich typów zasobów i grup. Niektóre nie bêd¹ po trzeb ne do pra cy z Samb¹, a o in -
nych bêdzie my jesz cze mówiæ w tym roz dzia le. War to jed nak za pa miê taæ og ól ne za -
sa dy dzia³ania me cha ni zmu na zew ni cze go.

Da ta gra my i se sje

W tym mo men cie odej dzie my nie co od te ma tu i omó wi my inne za da nie NBT: za -
pew nia nie us³ug ko mu ni ka cyj nych miê dzy dwo ma kom pu te ra mi Net BIO S-o wy mi.
Net BIOS po nad TCP/IP ofe ru je w rze czy wi sto œci dwa typu us³ug: us³ugi se syj ne
i us³ugi da ta gra mo we. Zro zu mie nie ich dzia³ania nie jest ko niecz ne do pos³ugi wa nia
siê Samb¹, ale da ci pew ne po jê cie o pra cy pro to ko³u NBT i po mo¿e w roz wi¹zy wa -
niu pro ble mów, kie dy Sam ba od mó wi pos³usze ñstwa.
Us³uga da ta gra mo wa nie opie ra siê na sta bil nych po³¹czeniach miê dzy kom pu te ra -
mi. Pa kie ty da nych s¹ po pro stu wysy³ane do dru gie go kom pu te ra lub rozg³asza ne
w sie ci, bez gwa ran cji, ¿e dotr¹ do miej sca prze zna cze nia we w³aœci wej ko lej no œci
i ¿e w ogó le tam dotr¹. Ko rzy sta nie z da ta gra mów obci¹¿a sieæ w mniej szym stop -
niu, ni¿ otwie ra nie se sji, choæ one ta k¿e mog¹ spo wol niæ pra cê sie ci (czy pa miê tasz
rozg³osze nio we od wzo ro wy wa nie nazw, o któ rym mó wi liœ my wcze œniej?). Da ta -
gra my s³u¿¹ za tem do szyb kie go prze sy³ania pro stych blo ków da nych do jed ne go
lub wie lu kom pu te rów. Us³uga da ta gra mo wa za pew nia ko mu ni ka cjê za po moc¹
pro stych sym bo licz nych funk cji wy mie nio nych w ta be li 1.4.

Ta be la 1.4. Sym bo licz ne funk cje da ta gra mo we

Funk cja Opis

Wys³aæ da ta gram Wysy³a da ta gram do kom pu te ra lub gru py kom pu te rów
Wys³aæ da ta gram
rozg³osze nio wy

Wysy³a da ta gram do wszyst kich kom pu te rów, któ re cze kaj¹ na nie -
go w na stêp stwie wywo³ania funk cji „Ode braæ da ta gram rozg³osze -
nio wy”

Ode braæ da ta gram Od bie ra da ta gram od in ne go kom pu te ra
Ode braæ da ta gram
rozg³osze nio wy

Cze ka na da ta gram rozg³osze nio wy

Us³ugi se syj ne s¹ bar dziej skom pli ko wa ne. Se sje s¹ me tod¹ ko mu ni ka cji, któ ra
– przy najm niej w za³o¿e niu – umo ¿li wia wy kry cie wa dli wych lub nie dzia³aj¹cych
po³¹czeñ miê dzy dwo ma apli ka cja mi Net BIO S-o wy mi. Se sjê NBT mo ¿na po rów naæ
do roz mo wy te le fo nicz nej*. Miê dzy kom pu te rem wywo³uj¹cym a wywo³ywa nym
otwie ra ne jest pe³nod u plek so we po³¹cze nie, któ re musi po zo staæ otwar te na czas
trwa nia ko mu ni ka cji. Obie stro ny wiedz¹, któ ry kom pu ter nawi¹za³ po³¹czenie,
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a który je ode bra³, i mog¹ po ro zu mie waæ siê za po moc¹ pro stych sym bo licz nych
funk cji wy mie nio nych w ta be li 1.5.

Ta be la 1.5. Sym bo licz ne funk cje se syj ne

Funk cja Opis

Wywo³aæ Nawi¹zaæ ³¹cznoœæ z nas³uchuj¹cym kom pu te rem o okre œlo nej na zwie
Nas³uchi waæ Cze kaæ na wywo³anie przez okre œlo ny lub do wol ny kom pu ter
Roz³¹czyæ siê Za ko ñczyæ se sjê
Wys³aæ Wys³aæ dane do dru gie go kom pu te ra
Ode braæ Ode braæ dane od dru gie go kom pu te ra
Stan se sji Uzy skaæ in for ma cje o okre œlo nych se sjach

Se sje to szkie let, na któ rym opie ra siê dzie le nie za so bów w sie ci NBT. Zwy kle s³u¿¹
do nawi¹za nia sta bil nych po³¹czeñ miê dzy klien ta mi a udzia³ami dys ko wy mi lub
dru kar ka mi ser we ra. Klient wywo³uje ser wer i za czy na wy mie niaæ z nim in for ma -
cje, na przyk³ad ¿¹daj¹c otwar cia okre œlo nych pli ków, przes³ania i ode bra nia da -
nych i tak da lej. Po³¹cze nia ta kie mog¹ trwaæ doœæ d³ugo (przez kil ka go dzin, a na -
wet dni), a wszyst kie ope ra cje s¹ wy ko ny wa ne w ra mach jed ne go po³¹cze nia. Je œli
wyst¹pi b³¹d, opro gra mo wa nie se sji (ko rzy staj¹ce z TCP) bê dzie po now nie prze -
sy³aæ dane a¿ do chwi li, kie dy zo stan¹ one ode bra ne po praw nie, in a czej ni¿ ma to
miej sce w us³ugach da ta gra mo wych (ko rzy staj¹cych z UDP).
W prak ty ce se sje nie s¹ tak nie za wod ne i nie zaw sze radz¹ so bie z b³êda mi w ko mu -
ni ka cji. Wie lu u¿yt kow ni ków sie ci Win dows z pew no œci¹ do strze ga tê po wa ¿n¹
wadê se sji NBT. Je œli z ja kie goœ po wo du po³¹cze nie zo sta nie prze rwa ne, in for ma cje
o se sji otwar tej miê dzy dwo ma kom pu te ra mi szyb ko trac¹ wa ¿noœæ. Je œli tak siê sta -
nie, je dy nym spo so bem od two rze nia se sji jest po now ne wywo³anie dru gie go kom -
pu te ra i roz po czê cie wszyst kie go od nowa.
Je œli je steœ za in te re so wa ny do dat ko wy mi in for ma cja mi o tych us³ugach, po le ca my
lek tu rê do ku men tu RFC 1001. War to jed nak za pa miê taæ dwie rze czy:
· Se sje s¹ otwie ra ne zaw sze miê dzy dwo ma i tyl ko dwo ma kom pu te ra mi Net -

BIOS-owy mi. Je œli se sja zo sta nie prze rwa na, klient po wi nien za cho waæ wy star -
czaj¹co wie le in for ma cji, aby mo ¿li we by³o od two rze nie po³¹cze nia. W prak ty ce
rzad ko siê to uda je.

· Da ta gra my mog¹ byæ rozg³asza ne do wie lu kom pu te rów, ale s¹ za wod ne. In ny mi
s³owy, kom pu ter Ÿród³owy nie ma pew no œci, ¿e wys³ane przez nie go da ta gra my
rze czy wiœ cie do tar³y do miej sca prze zna cze nia.

Im ple men ta cje Micro so ftu
Uzbro je ni w now¹ wie dzê mo¿emy przyj rzeæ siê, w jaki spo sób Micro so ft zre ali zo -
wa³ po wy ¿ sze kon cep cje w sie ciach CIFS/SMB. Jak ³atwo by³o prze wi dzieæ, trze ba
bê dzie za po znaæ siê z pew ny mi roz sze rze nia mi pro to ko³u.
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Do me ny Win dows

Przy po mnij my, ¿e gru pa ro bo cza to zbiór kom pu te rów SMB re zy duj¹cych w tej sa -
mej pod sie ci i za re je stro wa nych w tej sa mej gru pie SMB. Do me na Win dows to gru pa
ro bo cza z jed nym do dat kiem: ser we rem pe³ni¹cym funk cjê kon tro le ra do me ny. Aby
w sie ci po wsta³a do me na Win dows*, nie zbêd ny jest kon tro ler do me ny – w prze ciw -
nym wy pad ku mo¿emy mó wiæ tyl ko o gru pie ro bo czej (patrz ry su nek 1.11).
Obec nie ist niej¹ dwa od rêb ne pro to ko³y u¿y wa ne przez kon tro ler do me ny (ser wer
lo go wa nia): je den do ko mu ni ka cji z kom pu te ra mi Win dows 95/98, a dru gi do ko -
mu ni ka cji z kom pu te ra mi Win dows NT. Na dzieñ dzi siej szy Sam ba obs³ugu je pro -
to kó³ kon tro le ra do me ny dla Win dows 95/98 (dziê ki cze mu mo¿e dzia³aæ jako kon -
tro ler do me ny dla kom pu te rów Win dows 9x), ale nie wspie ra jesz cze w pe³ni pro to -
ko³u dla Win dows NT. Ze spó³ pro gra mi stów Sam by obie cu je jed nak obs³ugê pro to -
ko³u kon tro le ra do me ny dla Win dows NT w wer sji 2.1 Sam by.

Ry su nek 1.11. Pro sta do me na Win dows

W czym tkwi pro blem? Pro to kó³ u¿y wa ny przez kon tro le ry do me ny Win dows do ko -
mu ni ka cji z klien ta mi i in ny mi kon tro le ra mi jest pro to ko³em fir mo wym, a Micro so ft nie 
opu bli ko wa³ jego spe cy fi ka cji. Zmu si³o to ze spó³ pro gra mi stów Sam by do wstecz ne go
ana li zo wa nia pro to ko³u i usta la nia, któ re kody re ali zuj¹ okre œlo ne funk cje. 

Kon tro le ry do me ny

Kon tro ler to mózg do me ny Win dows, po dob nie jak ser wer NIS jest cen tral nym
zarz¹dc¹ unik so wych us³ug in for ma cyj nych. Kon tro le ry do me ny s¹ od po wie dzial -
ne za wie le ró¿ nych za dañ, z któ rych in te re so waæ nas bê dzie zw³asz cza uwie rzy tel -
nia nie. Uwie rzy tel nia nie to pro ces ze zwa la nia u¿yt kow ni ko wi na do stêp (lub od ma -
wia nia do stê pu) do wspó³dzie lo ne go za so bu, zwy kle na pod sta wie has³a.
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Ka ¿dy kon tro ler do me ny u¿y wa me ne d¿ e ra bez pie cze ñstwa (se cu ri ty ac co unt ma na -
ger, SAM), któ ry zarz¹dza list¹ kom bi na cji „na zwa u¿yt kow ni ka – has³o”. Kon tro ler
do me ny jest za tem cen traln¹ sk³ad nic¹ hase³ zwi¹za nych z na zwa mi u¿yt kow ni ków 
(jed no has³o na jed ne go u¿yt kow ni ka), co jest wy daj niej sze, ni¿ utrzy my wa nie se tek
hase³ do wszyst kich wspó³dzie lo nych za so bów przez ka ¿ de go klien ta. 
W do me nie Win dows, kie dy nie uwie rzy tel nio ny klient ¿¹da do stê pu do udzia³ów
ser we ra, ser wer pyta kon tro ler do me ny, czy mo ¿na za ufaæ temu klien to wi. Je œli tak,
ser wer nawi¹zuje po³¹cze nie, na daj¹c u¿yt kow ni ko wi œciœ le okre œlo ne pra wa do stê -
pu do da nej us³ugi. Je œli nie, klien to wi od ma wia siê po³¹cze nia. Gdy u¿yt kow nik zo -
sta nie uwie rzy tel nio ny przez kon tro ler do me ny, klient otrzy mu je spe cjal ny ¿eton
uwie rzy tel niaj¹cy, aby u¿yt kow nik nie mu sia³ siê po now nie lo go waæ, kie dy ze chce
sko rzy staæ z in nych za sobów do me ny. W tym mo men cie u¿yt kow ni ka uwa ¿a siê za
„za lo go wa ne go” w sa mej do me nie (patrz ry su nek 1.12).

Ry su nek 1.12. Uwie rzy tel nia nie za po œred nic twem kon tro le ra do me ny

Pod sta wo we i za pa so we kon tro le ry do me ny

Nad mia ro woœæ jest jed nym z pod sta wo wych za³o¿eñ do me ny Win dows. Ak tyw ny
kon tro ler do me ny jest na zy wa ny pod sta wo wym kon tro le rem do me ny (Pri ma ry Do ma in
Con tro l ler, PDC). W sie ci mo¿e byæ te¿ je den lub wiê cej za pa so wych kon tro le rów do -
me ny (Bac kup Do ma in Con tro l ler, BDC), któ re przej muj¹ za da nia pod sta wo we go
kon tro le ra, gdy ten ule ga awa rii lub jest nie do stêp ny. Kon tro le ry BDC re gu lar nie
syn chro ni zuj¹ dane w swo ich ba zach SAM z kon tro le rem PDC, aby w ra zie po trze by 
podj¹æ œwiad cze nie us³ug kon tro le ra do me ny w spo sób nie zau wa ¿al ny dla klien -
tów. Zwróæ my jed nak uwa gê, ¿e ko pie bazy da nych SAM w kon tro le rach BDC s¹
prze zna czo ne tyl ko do od czy tu, a ich uak tu al nie nie jest mo ¿li we tyl ko przez syn -
chro ni za cjê z kon tro le rem PDC. Ser wer w do me nie Win dows mo¿e u¿yæ bazy SAM
do wol ne go kon tro le ra pod sta wo we go lub za pa so we go w celu uwie rzy tel nie nia
u¿yt kow ni ka, któ ry pró bu je sko rzy staæ z jego za so bów i za lo go waæ siê w do me nie.
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Za uwa ¿my, ¿e pod wie lo ma wzglê da mi do me ny i gru py ro bo cze Win dows s¹ do
sie bie po dob ne. Po do bie ñstwo to nie jest przy pad ko we. Wy ni ka z fak tu, ¿e me cha -
nizm do men wpro wa dzo no do pie ro w Win dows NT 3.5 i trze ba by³o za pew niæ jego
zgod noœæ z wcze œniej szy mi gru pa mi ro bo czy mi Win dows for Workgro ups 3.1. Na -
le ¿y za pa miê taæ, ¿e do me na Win dows to po pro stu gru pa ro bo cza, do któ rej do da no
kon tro ler do me ny.
Sam ba bez ¿ad nych pro ble mów mo¿e pe³niæ funk cjê kon tro le ra do me ny dla kom pu -
te rów Win dows 95/98. Jed na k¿e dzia³anie Sam by 2.0 w cha rak te rze pod sta wo we go
kon tro le ra do me ny ogra ni cza siê do uwie rzy tel nia nia u¿yt kow ni ków – nie mo¿e
spe³niaæ in nych za dañ (gdy uka ¿e siê ta ksi¹¿ka, byæ mo¿e bê dzie ju¿ do stêp na wer -
sja 2.1 Sam by, któ ra bê dzie mog³a dzia³aæ jako kon tro ler PDC dla klien tów NT). Na -
to miast ze wzglê du na za mkniêt¹ na tu rê pro to ko³u Micro so ftu u¿y wa ne go do syn -
chro ni zo wa nia da nych SAM, Sam ba nie mo¿e obec nie dzia³aæ jako za pa so wy kon -
tro ler do me ny.

Przegl¹da nie

Przegl¹da nie to od po wie dŸ na py ta nie u¿yt kow ni ka: „Ja kie kom pu te ry s¹ w mo jej
sie ci Win dows?”. War to za zna czyæ, ¿e nie ma to nic wspól ne go z przegl¹dar ka mi
WWW, mo¿e oprócz ogól nej kon cep cji od kry wa nia za so bów sie ci. Po dob nie jak
w WWW, za so by sie ci Win dows mog¹ siê zmie niaæ bez ¿ad ne go ostrze ¿e nia.
Za nim wy my œlo no me cha nizm przegl¹da nia, u¿yt kow ni cy mu sie li znaæ na zwê
kom pu te ra, z któ rym chcie li po³¹czyæ siê przez sieæ i sa mo dziel nie wpi sy waæ w apli -
ka cji lub me ne d¿ e rze pli ków ad re sy UNC po dob ne do po ni¿ sze go:
\\HYDRA\siec

Dziê ki przegl¹da niu mo ¿na na to miast zba daæ za so by kom pu te ra za po moc¹ stan -
dar do we go in ter fej su gra ficz ne go typu „wska¿ i klik nij” – œciœ lej, za po moc¹ okna
Oto cze nia sie cio we go w klien cie Win dows.

Po zio my przegl¹da nia

Jak nad mie ni liœ my na pocz¹tku tego roz dzia³u, w sie ci SMB/CIFS mamy do czy nie -
nia z dwo ma ty pa mi przegl¹da nia:
· przegl¹da nie li sty kom pu te rów (ze wspó³dzie lo ny mi za so ba mi),
· przegl¹da nie wspó³dzie lo nych za so bów kon kret ne go kom pu te ra.
Przyj rzyj my siê pierw sze mu ty po wi. W ka ¿ dej pod sie ci gru py ro bo czej Win dows
(lub do me ny) je den z kom pu te rów jest od po wie dzial ny za utrzy my wa nie li sty kom -
pu te rów do stêp nych w sie ci. Ten kom pu ter jest na zy wa ny g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo -
kaln¹, a zarz¹dza na przez nie go li sta – list¹ przegl¹da nia. Kom pu te ry w da nej pod sie ci 
u¿y waj¹ li sty przegl¹da nia, aby zmniej szyæ ruch sie cio wy ge ne ro wa ny przez ope ra -
cjê przegl¹da nia. Za miast u¿y waæ dy na micz nych za py tañ maj¹cych na celu usta le -
nie li sty ma szyn do stêp nych w sie ci, kom pu ter mo¿e po pro stu skon tak to waæ siê
z g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ i uzy skaæ kom pletn¹, ak tu aln¹ li stê.
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Aby przej rzeæ za so by w kon kret nym kom pu te rze, u¿yt kow nik musi siê z nim
po³¹czyæ; ta kich in for ma cji nie ma na liœ cie przegl¹da nia. Li stê za so bów kom pu te ra
mo ¿na przej rzeæ, je œli klik nie siê jego iko nê w oknie Oto cze nia sie cio we go w Win -
dows 95/98 lub NT. Na pocz¹tku roz dzia³u po ka za liœ my, ¿e kom pu ter zwra ca wów -
czas li stê wspó³dzie lo nych za so bów, do któ rych u¿yt kow nik bê dzie móg³ uzy skaæ
do stêp, je œli zo sta nie uwie rzy tel nio ny.
Ka ¿dy ser wer w gru pie ro bo czej Win dows musi po in for mo waæ o swo jej obec no œci
g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹ za raz po za re je stro wa niu na zwy Net BIO S-o wej,
i (teore tycz nie) og³osiæ, ¿e opusz cza gru pê, kie dy jest wy³¹cza ny. Za re je stro wa nie
og³oszeñ serw erów od po wie dzial na jest g³ówna przegl¹dar ka lo kal na. Za uwa¿, ¿e
lo kal na przegl¹dar ka to nie ko niecz nie ten sam kom pu ter, co ser wer nazw Net -
BIO S-o wych (NBNS), o któ rym mów ili œmy po przed nio.

Oto cze nie sie cio we Win dows mo¿e za cho wy waæ siê doœæ dziw nie: do pó ki nie wy bie -
rzesz kom pu te ra w celu przej rze nia jego za so bów, okno pro gra mu mo¿e za wie raæ nie -
ak tu al ne dane. Ozna cza to, ¿e w oknie Oto cze nia sie cio we go mog¹ wid nieæ kom pu te ry, 
któ re uleg³y awa rii, a mo¿e bra ko waæ tych, któ re jesz cze nie zo sta³y za uwa ¿one.
Mówi¹c krót ko, do pie ro po wy bra niu ser we ra i po³¹cze niu siê z nim mo¿esz mieæ pew -
noœæ, ¿e udzia³y dys ko we i dru kar ki rze czy wiœ cie ist niej¹ w sie ci.

W prze ci wie ñstwie do funk cji, o któr ych mówi liœmy wcze œniej, nie mal ka ¿dy kom -
pu ter Win dows (NT Se rver, NT Work sta tion, 98, 95 lub Win dows 3.1 for Workgro -
ups) mo¿e dzia³aæ jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na. Po dob nie jak kon tro ler do me -
ny, g³ówna przegl¹dar ka lo kal na mo¿e mieæ w lo kal nej pod sie ci jedn¹ lub wiê cej
przegl¹da rek za pa so wych, kt óre przejm¹ jej funk cje, gdy by uleg³a awa rii lub sta³a siê
nie do stêp na. Aby wszyst ko dzia³a³o p³yn nie, za pa so we przegl¹dar ki lo kal ne czê sto
syn chro ni zuj¹ swo je li sty przegl¹da nia z przegl¹dark¹ g³ówn¹. Uak tu al nij my te raz
nasz dia gram do me ny Win dows tak, aby uwzglêd nia³ g³ówn¹ i za pa sow¹ prze -
gl¹dar kê lo kaln¹. Re zul tat wi daæ na ry sun ku 1.13.

Ry su nek 1.13. Do me na Win dows z g³ówn¹ i za pa sow¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹
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Oto, jak mo ¿na ob li czyæ mi ni maln¹ licz bê za pa so wych przegl¹da rek dzia³aj¹cych
w gru pie ro bo czej:
· Je œli w sie ci jest od 1 do 32 sta cji ro bo czych Win dows NT albo od 1 do 16 kom pu te -

rów Win dows 95/98, g³ówna przegl¹dar ka lo kal na wy zna cza jedn¹ przegl¹dar kê 
za pa sow¹.

· Je œli licz ba sta cji ro bo czych Win dows NT wy no si od 33 do 64 albo licz ba sta cji ro -
bo czych Win dows 95/98 wy no si od 17 do 32, g³ówna przegl¹dar ka lo kal na wy -
zna cza dwie przegl¹dar ki za pa so we.

· Dla ka ¿ dej na stêp nej gru py 32 sta cji ro bo czych Win dows NT lub 16 kom pu te rów
Win dows 95/98 g³ówna przegl¹dar ka lo kal na wy zna cza na stêpn¹ przegl¹dar kê
za pa sow¹.

Obec nie nie ma gór ne go li mi tu przegl¹da rek za pa so wych, któ re mog¹ zo staæ wy -
zna czo ne przez przegl¹dar kê g³ówn¹.

Wy bo ry przegl¹da rek

Przegl¹da nie to bar dzo istot ny aspekt ka ¿ dej gru py ro bo czej Win dows. Nie ste ty,
¿ad na sieæ nie dzia³a ide al nie. Przy pu œæmy, ¿e ser wer Win dows NT na biur ku dy -
rek to ra nie wiel kiej fir my jest g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ – do pó ki dy rek tor nie
wy³¹czy go z gniazd ka, ¿eby pod³¹czyæ swój apa rat do ma sa ¿u. W tym mo men cie
sta cja ro bo cza Win dows NT w dzia le czê œci za mien nych mog³yby przej¹æ jego za da -
nie. Kom pu ter ten wy ko nu je jed nak du¿y, kiep sko na pi sa ny pro gram, któ ry po -
ch³ania ca³y czas pro ce so ra. Mora³: przegl¹da nie musi byæ bar dzo od por ne na
w³¹cza nie i wy³¹cza nie ser we rów. Po nie wa¿ nie mal ka ¿dy kom pu ter Win dows
mo¿e dzia³aæ jako przegl¹dar ka, musi ist nieæ spo sób usta le nia, któ ry przyj mie na
sie bie tê od po wie dzial noœæ. Pro ces po dej mo wa nia tej de cy zji nosi na zwê wy bo rów.
Al go rytm wy bo rów jest wbu do wa ny w nie mal wszyst kie sys te my ope ra cyj ne Win -
dows, dziê ki cze mu mog¹ one uzgod niæ, któ ry kom pu ter sta nie siê przegl¹dark¹
g³ówn¹, a któ ry za pa sow¹. Wy bo ry mog¹ zo staæ wy mu szo ne w do wol nej chwi li.
Za³ó¿my, ¿e dy rek tor sko ñczy³ ma sa¿ i po now nie uru cho mi³ ser wer. Kie dy ser wer
w³¹czy siê do sie ci, og³osi swoj¹ obec noœæ i zo stan¹ prze pro wa dzo ne wy bo ry, któ re
ustal¹, czy kom pu ter PC w dzia le czê œci za mien nych po wi nien nadal byæ prze -
gl¹dark¹ g³ówn¹.
W cza sie trwa nia wybo rów wszyst kie kom pu te ry rozg³aszaj¹ na stê puj¹ce in for ma cje:
· wer sja u¿y wa ne go pro to ko³u elek cyj ne go,
· sys tem ope ra cyj ny kom pu te ra,
· jak d³ugo kom pu ter jest pod³¹czo ny do sie ci,
· na zwa ho sta.
War to œci te po zwa laj¹ usta liæ, który sys tem bê dzie pe³ni³ funk cjê g³ównej prze -
gl¹dar ki lo kal nej (pro ces wyb orów opi sa no bar dziej szc zegó³owo w roz dzia le 5,
Przegl¹da nie i za awan so wa ne udzia³y dys ko we. Al go ryt my od po wie dzial ne za ten pro -
ces s¹ jed nak ma³o ele ganc kie i sta no wi¹ za gro¿e nie bez pie cze ñstwa sie ci. Choæ prze -
gl¹da nie do me ny mo ¿na zin te gro waæ z do me no wy mi funk cja mi bez pie czeñstwa, al -
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go rytm elek cyj ny nie okre œla ja sno, kt óry kom pu ter zo sta nie przegl¹dark¹. Tak wiêc 
do wol ny kom pu ter z us³ug¹ przegl¹da nia mo¿e zg³osiæ swój udzia³ w wy bo rach i
(po ich wy gra niu) do wol nie zmie niaæ li stê przegl¹da nia. Nie mniej jed nak
przegl¹da nie jest klu czo wym aspek tem sie ci Win dows, a ko niecz noœæ za pew nie nia
wstecz nej zgod no œci wró¿y mu d³ugi ¿y wot.

Czy gru pa ro bo cza Win dows mo¿e obej mo waæ wie le pod sie ci?

Tak, ale ad mi ni stra to rzy, któ rzy siê na to de cy duj¹, po win ni mieæ pod rêk¹ ta blet ki
od bólu g³owy. Roz ci¹ga nie gru py ro bo czej na kil ka pod sie ci nie by³o bra ne pod
uwa gê pod czas opra co wy wa nia Win dows NT 3.5 i Win dows for Workgro ups. W re -
zul ta cie do me na Win dows obej muj¹ca kil ka pod sie ci to „skle je nie” kil ku grup ro bo -
czych o iden tycz nych na zwach. Co praw da nadal mo ¿na u¿y waæ pod sta wo we go
kon tro le ra do me ny do uwie rzy tel nia nia klien tów we wszyst kich pod sie ciach, ale
przegl¹da nie sta je siê bar dziej skom pli ko wa ne.
Jak ju¿ wspo mnia no, ka ¿da pod sieæ musi mieæ w³asn¹ g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹. 
Je œli do me na Win dows roz ci¹ga siê na kil ka pod sie ci, ad mi ni stra tor musi wy zna -
czyæ je den z kom pu te rów na g³ówn¹ przegl¹dar kê do me ny. G³ówna przegl¹dar ka do -
me ny bê dzie prze cho wy waæ li stê przegl¹da nia dla ca³ej do me ny Win dows. Li sta ta
jest two rzo na dziê ki re gu lar nej syn chro ni za cji list przegl¹da nia wszyst kich g³ów -
nych przegl¹da rek lo kal nych z list¹ przegl¹da nia g³ów nej przegl¹dar ki do me ny. Po
syn chro ni za cji g³ówna przegl¹dar ka lo kal na i g³ówna przegl¹dar ka do me ny po win -
ny dys po no waæ iden tycz ny mi li sta mi (patrz ry su nek 1.14).
Brzmi nie Ÿle? Có¿, roz wi¹za nie to nie jest do sko na³e, z na stê puj¹cych przy czyn:
· Pod sta wo wy kon tro ler do me ny, je œli ist nie je, zaw sze pe³ni funk cjê g³ów nej

przegl¹dar ki do me ny. Micro so ft zde cy do wa³, ¿e obie us³ugi bêd¹ dzie liæ ten sam
typ za so bu Net BIO S-u <1B>, wiêc (nie ste ty) nie mo ¿na ich roz dzie liæ.

· Kom pu te ry Win dows 95/98 nie mog¹ zo staæ g³ów ny mi przegl¹dar ka mi do me ny
ani na wet siê z nimi kon tak to waæ. Ze spó³ pro gra mi stów Sam by uwa ¿a, ¿e jest to mar -
ke tin go wa de cy zja Micro so ftu, zmu szaj¹ca klien tów do ku po wa nia przy najm niej
jed nej ko pii Win dows NT Work sta tion dla ka ¿ dej pod sie ci (na szczê œcie z po moc¹
przy cho dzi tu Sam ba).

G³ówna przegl¹dar ka lo kal na ka ¿ dej pod sie ci nadal utrzy mu je li stê przegl¹da nia
dla tej pod sie ci i spra wu je nad ni¹ kon tro lê. Je œli wiêc kom pu ter chce uzy skaæ li stê
ser we rów we w³asnej pod sie ci, skie ru je za py ta nie do g³ów nej przegl¹dar ki lo kal nej
tej pod sie ci. Je œli chce uzy skaæ li stê ser we rów spo za pod sie ci, te¿ musi skon tak to waæ 
siê z przegl¹dark¹ lo kaln¹. Jest to mo ¿li we, po nie wa¿ w re gu lar nych od stê pach cza -
su au to ry ta tyw na li sta przegl¹da nia g³ów nej przegl¹dar ki lo kal nej jest syn chro ni zo -
wa na z list¹ g³ów nej przegl¹dar ki do me ny, któ ra z ko lei jest zsyn chro ni zo wa na
z przegl¹dar ka mi lo kal ny mi po zo sta³ych pod sie ci. Pro ces ten nosi na zwê roz po -
wszech nia nia list przegl¹da nia.
Sam ba w ra zie po trze by mo¿e pe³niæ funk cjê g³ów nej przegl¹dar ki do me ny Win -
dows. Oprócz tego mo¿e dzia³aæ jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na pod sie ci Win -
dows, syn chro ni zuj¹c swoj¹ li stê przegl¹da nia z g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny.
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Ry su nek 1.14. Gru pa ro bo cza roz ci¹gaj¹ca siê na kil ka pod sie ci

Win dows In ter net Name Se rvi ce (WINS)

Win dows In ter net Name Se rvi ce to im ple men ta cja ser we ra nazw Net BIO S-o wych
(Net BIOS Name Se rver, NBNS) i jako taka dzie dzi czy wie le cha rak te ry styk Net BIO -
S-u. Po pierw sze, us³uga na zew ni cza WINS jest p³aska; ko niecz ne jest  sto so wa nie
nazw kom pu te rów typu fra nek albo nazw grup ro bo czych typu KANADA lub
USA. Po dru gie, WINS jest us³ug¹ dy na miczn¹: kie dy klient w³¹cza siê do sie ci, musi 
zg³osiæ swoj¹ na zwê ho sta, ad res i gru pê ro bocz¹ lo kal ne mu ser we ro wi WINS. Ser -
wer za cho wu je te in for ma cje tak d³ugo, jak d³ugo klient okre so wo od na wia swoj¹ re -
je stra cjê, co ozna cza, ¿e jest nadal pod³¹czo ny do sie ci. War to za uwa ¿yæ, ¿e ser we ry
WINS nie s¹ zwi¹zane z grup¹ ro bocz¹ ani do men¹; mog¹ znaj do waæ siê w do wol -
nym miej scu sie ci i obs³ugi waæ wszyst kie kom pu te ry.
Mo ¿na skon fi gu ro waæ kil ka ser werów WINS tak, aby syn chro ni zo wa³y swo je dane
w okre œlo nych od stê pach cza su. Dziê ki temu in for ma cje o kom pu te rach w³¹ czaj¹cych 
siê do sie ci i od³¹czaj¹cych siê mog¹ byæ roz po wszech nia ne wœr ód wszyst kich
serwer ów WINS. Choæ teo re tycz nie roz wi¹za nie ta kie wy da je siê efek tyw ne, to
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szyb ko sta je siê k³opo tli we, je œli sieæ obs³ugu je kil ka ser werów WINS. Po nie wa¿ ser -
we ry WINS mog¹ œwiad czyæ us³ugi dla kil ku pod sie ci (trze ba albo rêcz nie skon fi gu -
ro waæ ad res ser we ra WINS w ka ¿dym klien cie, albo do star czaæ go za po œred nic -
twem DHCP), czê sto wy daj niej szym roz wi¹za niem jest skie ro wa nie wszyst kich
klient ów do tego sa me go ser we ra WINS, nie za le ¿nie od licz by do men Win dows
w sie ci. Dziê ki temu bêdzie my dys po no waæ jed nym au to ry ta tyw nym ser we rem
WINS za miast zma gaæ siê z kil ko ma ser we ra mi, bez u stan nie usi³uj¹cymi zsyn chro -
ni zo waæ czê sto zmie niaj¹ce siê in for ma cje.
Ak tyw ny ser wer WINS na zy wa ny jest pod sta wo wym ser we rem WINS. Mo ¿na za in sta -
lo waæ ta k¿e za pa so wy ser wer WINS, któ ry w ra zie awa rii lub nie do stêp no œci ser we -
ra pod sta wo we go przej mie jego funk cjê. Kom pu te ry nie wy bie raj¹ spo miê dzy sie bie 
pod sta wo we go i za pa so we go ser we ra WINS – de cy zja na le ¿y tu do ad mi ni stra to ra
sys te mu. Pod sta wo wy i za pa so wy ser wer WINS syn chro ni zuj¹ swo je in for ma cje
w re gu lar nych od stê pach cza su.
W ro dzi nie sys te mów ope ra cyj nych Win dows ser we rem WINS mo¿e byæ tyl ko NT
Work sta tion lub NT Se rver. Sam ba mo¿e dzia³aæ jako pod sta wo wy, ale nie jako za -
pa so wy ser wer WINS.

Co mo¿e Sam ba?

Uff! Pew nie nig dy nie s¹dzi³eœ, ¿e sie ci Micro so ftu s¹ tak skom pli ko wa ne. Te raz
pod su mu je my wszyst kie in for ma cje i przy po mni my, do cze go mo ¿na wy ko rzy staæ
Sam bê. W ta be li 1.6 wy mie nio ne s¹ funk cje, któ re Sam ba mo¿e i któ rych nie mo¿e
pe³niæ w do me nie lub gru pie ro bo czej Win dows. Po nie wa¿ wie le pro to ko³ów do me -
ny NT to fir mo we, nie udo ku men to wa ne opra co wa nia Micro so ftu, Sam ba nie po tra fi 
po praw nie syn chro ni zo waæ da nych z ser we ra mi Micro so ftu i w wiê k szo œci przy -
pad ków nie mo¿e dzia³aæ jako ser wer za pa so wy. Od wer sji 2.0.x Sam ba po tra fi jed -
nak w ogra ni czo nym stop niu obs³ugi waæ pro to ko³y uwie rzy tel niaj¹ce pod sta wo we -
go kon tro le ra do me ny, a jej funk cjo nal noœæ zwiê k sza siê z ka ¿dym dniem.

Ta be la 1.6. Funk cje Sam by (w wer sji 2.0.4b)

Funk cja Po tra fi pe³niæ?

Ser wer pli ków Tak
Ser wer wy dru ku Tak
Pod sta wo wy kon tro ler do me ny Tak (za le ca siê wer sjê 2.1 lub nowsz¹)
Za pa so wy kon tro ler do me ny Nie
Uwie rzy tel nia nie klie ntów Win dows 95/98 Tak
G³ówna przegl¹dar ka lo kal na Tak
Za pa so wa przegl¹dar ka lo kal na Nie
G³ówna przegl¹dar ka do me ny Tak
Pod sta wo wy ser wer WINS Tak
Za pa so wy ser wer WINS Nie
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Przegl¹d dys try bu cji Sam by
Jak ju¿ wspo mnia no, Sam ba to w rze czy wi sto œci kil ka pro gra mów spe³niaj¹cych
ró¿ ne, ale kom ple men tar ne funk cje. Omó wi my krót ko ka ¿dy z nich i wy ja œni my, jak
ze sob¹ wspó³pra cuj¹. Wiê k szoœæ pro gra mów wchodz¹cych w sk³ad dys try bu cji
Sam by kon cen tru je siê na jej dwóch de mo nach. Oto pod sta wo we za da nia de mo nów
Sam by:
smbd

De mon smbd jest od po wie dzial ny za zarz¹dza nie za so ba mi wspó³dzie lo ny mi
przez ser wer Sam by i jego kli entów. Za pew nia on klien tom SMB (w jed nej lub
kil ku sie ciach) us³ugi do stê pu do pl ików i dru ka rek oraz us³ugi przegl¹da nia.
De mon smbd prze ka zu je wszyst kie po wia do mie nia miê dzy ser we rem Sam by
a klien ta mi sie cio wy mi. Opr ócz tego od po wia da za uwie rzy tel nia nie u¿yt kow -
nik ów, blo ko wa nie zas ob ów i wspó³dzie le nie da nych przez protokó³ SMB.

nmbd
De mon nmbd to pro sty ser wer nazw, na œla duj¹cy dzia³anie WINS i ser we ra nazw
Net BIO S-o wych w sty lu pa kie tu LAN Ma na ger. De mon ten ocze ku je na ¿¹da nia
kl ientów i do star cza im od po wied nich in for ma cji. Obs³ugu je ta k¿e li sty prze -
gl¹da nia na po trze by Oto cze nia sie cio we go i bie rze udzia³ w wy bo rach prze -
gl¹da rek.
Dys try bu cja Sam by za wie ra ta k¿e nie wiel ki zbi ór na rzê dzi uru cha mia nych
z uni k so wej li nii po le ceñ:

smbc lient
Unik so wy klient, przy po mi naj¹cy klien ta FTP, który umo ¿li wia po³¹cze nie
z udzia³ami Sam by.

smb tar
Pro gram s³u¿¹cy do sporz¹dza nia za pa so wych ko pii udzia³ów, po dob ny do
unik so we go po le ce nia tar.

nm blo okup
Pro gram umo ¿li wiaj¹cy spraw dza nie nazw Net BIO S-o wych.

sm b pas swd
Pro gram umo ¿li wiaj¹cy ad mi ni stra to ro wi zmia nê za szy fro wa nych hase³ u¿y wa -
nych przez Sam bê.

smb sta tus
Pro gram wy œwie tlaj¹cy bie¿¹ce po³¹cze nia sie cio we z udzia³ami w ser we rze
Sam by.

test parm
Pro sty pro gram spraw dzaj¹cy po praw noœæ pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by.

test prns
Pro gram umo ¿li wiaj¹cy spraw dze nie, czy ró¿ne dru kar ki s¹ roz po zna wa ne
przez de mo na smbd.
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Ka ¿ de znacz¹ce wy da nie Sam by prze cho dzi przez szcze gó³owe te sty, za nim zo sta -
nie ofi cjal nie udo stêp nio ne. Jest te¿ szyb ko uak tu al nia ne w ra zie od kry cia pro ble -
mów lub efek tów ubocz nych. Naj nowsz¹ sta biln¹ dys try bu cj¹ w cza sie pi sa nia tej
ksi¹¿ki by³a Sam ba 2.0.5, d³ugo ocze ki wa na wer sja pro duk cyj na Sam by 2.0. Ni niej -
sza ksi¹¿ka sku pia siê na funk cjach ofe ro wa nych przez Sam bê 2.0, a nie przez wer sje
1.9.x, któ re obec nie s¹ prze sta rza³e.

Sk¹d wzi¹æ Sam bê?
Sam ba jest do stêp na za rów no w po sta ci bi nar nej, jak i Ÿród³owej w wie lu wi try nach
in ter ne to wych. G³ówna wi try na Sam by znaj du je siê pod ad re sem http://www.sam -
ba.org. Je œli jed nak nie chcesz cze kaæ na pa kie ty po dró¿uj¹ce a¿ z Au stra lii, mo¿esz
sko rzy staæ z kil ku wi tryn bliŸ nia czych, któ rych li stê mo ¿na zna le Ÿæ na stro nie g³ów -
nej Sam by.
Je œli wcze œniej nie u¿y wa³eœ Sam by, za chê ca my do sko rzy sta nia z CD-RO M-u
do³¹czo ne go do tej ksi¹¿ki. Za mie œci liœ my na nim pro gra my bi nar ne i kody
Ÿród³owe a¿ do wer sji 2.0.5 Sam by, a oprócz tego kil ka wy god nie spa ko wa nych na -
rzê dzi dia gno stycz nych, o któ rych jest mowa w ksi¹¿ce.

Co no we go w Sam bie 2.0?
Sam ba 2.0 by³a bar dzo ocze ki wa nym pa kie tem. Naj wa ¿niej sze do dat ki w wer sji 2.0
to lep sza obs³uga do men NT oraz nowe na rzê dzie ad mi ni stra cyj ne – Sam ba Web
Ad mi ni stra tion Tool (SWAT), któ re umo ¿li wia kon fi gu ro wa nie Sam by za po moc¹
przegl¹dar ki WWW. Oprócz tego pa kiet za wie ra wie le drob nych uspraw nieñ,
wpro wa dzo nych w dru giej po³owie 1998 roku. 

Do me ny NT

Obs³uga do men NT w Sam bie (od wer sji 2.0.x) jest istot nym ulep sze niem: po zwa la
ser we rom SMB na u¿y wa nie me cha ni zmów uwie rzy tel nia nia, co jest nie zbêd ne do
za pew nie nia przysz³ej zgod no œci z Win dows NT, oraz na sto so wa nie lo go wañ do me -
no wych NT. Dziê ki temu u¿yt kow nik mo¿e za lo go waæ siê w do me nie Win dows NT i
u¿y waæ wszyst kich kom pu te rów bez in dy wi du al ne go lo go wa nia siê na ka ¿dym z
nich. We wcze œniej szych wer sjach Sam ba obs³ugi wa³a us³ugi lo go wa nia Win dows
95/98, ale nie lo go wa nia do me no we NT. Obs³uga lo go wañ do me no wych w wer sji
2.0 Sam by jest ju¿ za im ple men to wa na, choæ jesz cze nie kom plet na.

£atwoœæ ad mi ni stro wa nia

SWAT, czy li Sam ba Web Ba sed Ad mi ni stra tion Tool, u³atwia usta wia nie ser we ra
i zmie nia nie jego kon fi gu ra cji, bez zmu sza nia u¿yt kow ni ka do re zy gna cji z pro ste -
go, tek sto we go pli ku kon fi gu ra cyj ne go. SWAT to in ter fejs gra ficz ny umo ¿li wiaj¹cy
kon fi gu ro wa nie za so bów, któ re Sam ba dzie li z klien ta mi. SWAT oszczê dza ad mi ni -
stra to ro wi eks pe ry men to wa nia i pra cy pa miê cio wej pod czas usta la nia i zmie nia nia
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kon fi gu ra cji sie ci. Mo ¿na na wet utwo rzyæ pocz¹tkow¹ kon fi gu ra cjê za po moc¹ pro -
gra mu SWAT, a na stêp nie zmo dy fi ko waæ plik rêcz nie lub vice ver sa. Sam ba nie bê -
dzie siê ska r¿yæ.
Je œli cho dzi o kom pi la cjê, obec nie sto so wa ny jest pro gram GNU au to conf, któ ry
u³atwia wstêp ne kom pi lo wa nie i kon fi gu ro wa nie pro gra mu, dziê ki cze mu szyb ciej
mo ¿na sko rzy staæ z po mo cy ofe ro wa nej przez pro gram SWAT.

Wy daj noœæ

Znacz nie wzros³a wy daj noœæ i ska lo wal noœæ Sam by. Kod pro gra mu zo sta³ zre or ga -
ni zo wa ny, a nmbd (de mon us³ug na zew ni czych Sam by) – w du ¿ej mie rze prze pi sa -
ny:
· Us³ugi na zew ni cze i przegl¹da nia mog¹ te raz jed no cze œnie obs³ugi waæ na wet 35 000

kl ientów.
· Us³ugi pli ko we i dru ko wa nia mog¹ obs³ugi waæ 500 u¿yt kow ni ków jed no cze œnie

(dzia³aj¹c w ser we rze o œred niej wy daj no œci) bez za uwa ¿al ne go po gor sze nia
spraw no œci.

· Li nux z Samb¹ na iden tycz nym sprzê cie dzia³a te raz wy daj niej od ser we ra NT,
a co naj lep sze, Sam ba wci¹¿ jest udo sko na la na.

· Ulep szo ne „opor tu ni stycz ne” blo ka dy po zwa laj¹ klien tom na lo kal ne bu fo ro wa -
nie pli ków, co znacz nie przy spie sza ope ra cje dys ko we bez ry zy ka przy pad ko we -
go nad pi sa nia bu fo ro wa nych pli ków.

Inne ce chy

Sam ba 2.0 ma kil ka do dat ko wych funk cji. Obec nie mo ¿na skon fi gu ro waæ kil ka alia -
sów dla Sam by na jed nym kom pu te rze, z któ rych ka ¿dy uda je osob ny ser wer – ta
funk cja przy po mi na wir tu al ne ho sty zna ne z no wo cze snych ser we rów WWW. Dziê -
ki temu ser wer mo¿e obs³ugi waæ kil ka wy dzia³ów fir my lub grup albo udo stêp niaæ
udzia³y pli ko we ze zwyk³ymi za bez pie cze nia mi przez na zwê u¿yt kow ni ka i has³o,
na to miast dru kar ki bez ¿ad nych za bez pie czeñ. Zmie nio no obs³ugê dru ko wa nia,
aby u³atwiæ ¿y cie u¿yt kow ni kom Unik sów typu Sys tem V: Sam ba mo¿e te raz au to -
ma tycz nie od szu kaæ do stêp ne dru kar ki, po dob nie jak czy ni to w Unik sach typu Ber -
ke ley. Oprócz tego Sam ba mo¿e te raz u¿y waæ wie lu stron ko do wych, dziê ki cze mu
obs³ugu je jê zy ki nie eu ro pej skie, oraz pro to ko³u Se cu re Soc kets Lay er (SSL) do szy -
fro wa nia wszyst kich prze sy³anych da nych, a nie tyl ko hase³*.

Lep sza kom pa ty bil noœæ

Wraz ze wzro stem funk cjo nal no œci Sam ba sta je siê ta k¿e co raz bar dziej zgod na
z Win dows NT. Sam ba od pocz¹tku obs³ugi wa³a szy fro wa nie hase³ me tod¹ Micro -
so ftu. Obec nie za wie ra na rzê dzia i opcje umo ¿li wiaj¹ce prze jœ cie na szy fro wa nie
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* W Sta nach Zjed no czo nych ist niej¹ pew ne pra wa i prze pi sy fe de ral ne do tycz¹ce za awan so wa nej kryp -
to gra fii. Omów imy je w do dat ku A, Kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi SSL.



Micro so ftu z syn chro ni za cj¹ pli ków hase³ Unik sa i Micro so ftu. Wresz cie, Sam ba jako 
g³ówna przegl¹dar ka mo¿e te raz wy szu ki waæ ser we ry SMB w in nych sie ciach lo kal -
nych i syn chro ni zo waæ siê z nimi, dziê ki cze mu SMB dzia³a bez pro ble mów w œro do -
wi sku wie lo sie cio wym. Sam ba u¿y wa w tym celu in nej me to dy ni¿ nie udo ku men to -
wa ny pro to kó³ Micro so ftu.

Smb wrapper

Ist nie je te¿ zupe³nie nowa wer sja unik so we go klien ta o na zwie smb wrapper. Za -
miast modu³u j¹dra, dziê ki któr emu Li nux mo¿e dzia³aæ jako klient Sam by, obec -
nie mo ¿na u¿yæ po le ce nia ³aduj¹cego bi blio te kê, kt óra udo stêp nia pe³ny sys tem
pli ków SMB w nie których od mia nach Unik sa. Po za³ad o wa niu tej bi blio te ki po le -
ce nie ls /smb wy œwie tli li stê wszyst kich komput erów w gru pie ro bo czej, a po le -
ce nie cd /smb/na zwa_ser we ra/na zwa_udzia³u przej dzie do okre œlo ne go udzia³u
(wspó³ dzielonego ka ta lo gu), co przy po mi na dzia³aniem Ne twork File Sys tem (NFS).
Kie dy pi sa liœ my tê ksi¹¿kê, pro gram smb wrapper dzia³a³ w Linuksie, So la ri sie, Su -
nOS 4, IRIX-ie i OSF/1, a w nie da le kiej przysz³oœci mia³ pra co waæ ta k¿e w kil ku in -
nych sys te mach ope ra cyj nych.

To nie wszyst ko...
Sam ba jest do sko na³ym na rzêdziem, war tym za sto so wa nia na wet w naj mniej szej
sie ci SMB/CIFS. Ten roz dzia³ szcze gó³owo po ka za³ czym jest Sam ba, a co wa ¿niej -
sze – ja kie jest jej miej sce w sie ci Win dows. W na stêp nych roz dzia³ach zaj mie my siê
za rów no usta wia niem Sam by po stro nie unik so we go ser we ra, w któ rym re zy duj¹ jej 
dwa de mo ny, jak i kon fi gu ro wa niem klien tów Win dows 95, 98 i NT do wspó³pra cy
z Samb¹. Ju¿ nied³ugo wszel kie pro ble my z he te ro ge niczn¹ sie ci¹ odejd¹ w prze -
sz³oœæ. Wi taj we wspa nia³ym œwie cie Sam by!
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2
In sta lo wa nie Sam by
w Unik sie

Roz dzia³ 2: In sta lo wa nie Sam by w Unik sie

Kie dy wiesz ju¿, co Sam ba ma do za ofe ro wa nia to bie i u¿yt kow ni kom, mo¿esz przy -
st¹piæ do skon fi gu ro wa nia swo jej sie ci. Za cznij my od za in sta lo wa nia Sam by
w Unik sie. ̄ eby za ta ñczyæ sam bê, trze ba uczyæ siê jej krok po kro ku. To samo od no si 
siê do in sta lo wa nia Sam by, a ten roz dzia³ po mo¿e ci zacz¹æ od w³aœci wej nogi.
W ce lach de mon stra cyj nych bêdzie my in sta lo waæ wer sjê 2.0.4 ser we ra Sam by
w Linuksie* z j¹drem w wer sji 2.0.31, ale po szcze gól ne eta py in sta la cji s¹ ta kie same
na wszyst kich plat for mach, na któ rych mo¿e dzia³aæ Sam ba. Ty po wa in sta la cja zaj -
mu je oko³o go dzi ny, wli czaj¹c w to po bie ra nie pli ków Ÿród³owych, kom pi lo wa nie
ich, two rze nie pli ków kon fi gu ra cyj nych i te sto wa nie ser we ra.
Oto przegl¹d eta pów in sta la cji:
1.  Po bie ra nie pli ków Ÿród³owych lub bi nar nych.
2.  Czy ta nie do ku men ta cji in sta la cyj nej.
3.  Kon fi gu ro wa nie pli ku ma ke fi le.
4.  Kom pi lo wa nie kodu ser we ra.
5.  In sta lo wa nie pli ków ser we ra.
6.  Two rze nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by.
7.  Te sto wa nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go.
8.  Uru cha mia nie de mo nów Sam by.
9.  Te sto wa nie de mo nów Sam by.

Po bie ra nie dys try bu cji Sam by
Je œli chcesz szyb ko przyst¹piæ do rze czy, na do³¹czo nym CD-RO M-ie znaj duj¹ siê
Ÿród³a i bi na ria Sam by, któ re by³y do stêp ne w mo men cie od da wa nia ksi¹¿ki do dru -
ku. CD-ROM to dok³adny ob raz pli ków i ka ta lo gów ser we ra dys try bu cyj ne go Sam -
by: ftp.sam ba.org.

* Je œli jesz cze nie s³ysza³eœ o Linuksie, cze ka ciê mi³a niespodzianka. Li nux to roz po wszech nia ny bezp³at -
nie, unik so po dob ny sys tem ope ra cyj ny, dzia³aj¹cy na plat for mach x86 In te la, Po werPC Mo to ro li i Sparc
Suna. Li nux jest w mia rê ³atwy w kon fi gu ra cji, naprawdê nie za wod ny i zdo by wa co raz wiê ksz¹ po pu lar -
noœæ. Wiê cej in for ma cji o Linuksie znaj dziesz pod ad re sem http://www.li nux.org/.



Je œli jed nak wola³byœ po braæ naj nowsz¹ wer sjê pa kie tu, zaj rzyj na stro nê g³ówn¹
Sam by pod ad re sem http://www.sam ba.org. Po otwo rze niu tej stro ny zo ba czysz ³¹cza
do kil ku wi tryn bliŸ nia czych na ca³ym œwie cie – za rów no stan dar do wych stron Sam -
by, jak i ser wi sów po œwiê co nych wy³¹cznie po bie ra niu pa kie tu. Aby po bie ra nie
prze bieg³o spraw nie, wy bierz ser wis po³o¿ony naj bli¿ ej cie bie.
Na stan dar do wych stro nach WWW Sam by znaj du je siê do ku men ta cja i sa mo ucz ki,
ar chi wa list wysy³ko wych, naj now sze in for ma cje o Sam bie oraz Ÿród³owe i bi nar ne
dys try bu cje pa kie tu. Ser wi sy po œwiê co ne po bie ra niu Sam by (na zy wa ne ser wi sa mi
FTP) za wie raj¹ tyl ko dys try bu cje bi nar ne i Ÿród³owe. Je œli nie masz spe cjal nych po -
wo dów do po bie ra nia star szej wer sji pa kie tu i nie za mie rzasz in sta lo waæ dys try bu cji 
bi nar nej, po bierz naj nowsz¹ dys try bu cjê Ÿród³ow¹ z naj bli¿ szej wi try ny bliŸ nia czej.
Dys try bu cja ta zaw sze nosi na zwê:
sam ba-la test.tar.gz

Je œli ze chcesz u¿yæ wer sji Sam by umiesz czo nej na CD-RO M-ie do³¹czo nym do tej
ksi¹¿ki, naj nowsz¹ wer sjê pa kie tu znaj dziesz w ka ta lo gu g³ów nym.

Pa kiet bi nar ny czy Ÿród³owy?
Dla wie lu plat form unik so wych do stêp ne s¹ ta k¿e pre kom pi lo wa ne pa kie ty. Pa kie ty 
te za wie raj¹ wszyst kie pli ki wy ko ny wal ne Sam by w po sta ci bi nar nej oraz stan dar -
dow¹ do ku men ta cjê pro gra mów. Choæ za in sta lo wa nie dys try bu cji bi nar nej mo¿e
oszczê dziæ ci wie lu pro ble mów i spo ro cza su, po dej muj¹c de cy zjê po wi nie neœ mieæ
na uwa dze na stê puj¹ce kwe stie:
· Pa kie ty bi nar ne mog¹ po zo sta waæ w tyle za naj now szy mi wer sja mi opro gra mo -

wa nia o jed no lub dwa (cza sem wiê cej) po mniej sze wy da nia, zw³asz cza po se rii
drob nych zmian i dla mniej po pu lar nych plat form. Po rów naj noty wy daw ni cze
w pa kie cie Ÿród³owym i bi nar nym, aby upew niæ siê, czy nie po ja wi³y siê nowe
funk cje, któ re mog³yby siê oka zaæ przy dat ne na two jej plat for mie. Do ty czy to
zw³asz cza pa kie tów Ÿród³owych i bi nar nych na CD-RO M-ie: kie dy ksi¹¿kê od da -
wa no do dru ku, oba po cho dzi³y z naj now sze go wy da nia pro duk cyj ne go Sam by.
Roz wój jed nak wci¹¿ trwa, wiêc w In ter ne cie bê dzie mo ¿na zna le Ÿæ now sze wer -
sje beta.

· Je œli u¿y wasz pre kom pi lo wa nych pro gra mów, bê dziesz mu sia³ spraw dziæ, czy
masz w³aœci we wer sje bi blio tek wy ma ga nych przez pli ki wy ko ny wal ne. Dla nie -
któ rych plat form pli ki te s¹ kon so li do wa ne sta tycz nie, wiêc nie sta no wi to pro ble -
mu, ale w no wo cze snych od mia nach Unik sa (jak na przyk³ad Li nux, SGI Irix,
So la ris, HP-UX) bi blio te ki s¹ czê sto kon so li do wa ne dy na micz nie. Ozna cza to, ¿e
plik bi nar ny szu ka w sys te mie od po wied niej wer sji bi blio te ki, któr¹ byæ mo¿e bê -
dziesz mu sia³ za in sta lo waæ. Plik README lub ma ke fi le to wa rzysz¹cy wer sji bi nar -
nej po wi nien wy mie niaæ tego ro dza ju wy ma ga nia*.
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* Do ty czy to zw³asz cza pro gramów u¿y waj¹cych bi blio te ki glibc-2.1 (stan dar do wej w Linuksie Red Hat
6.0). Bi blio te ka ta wywo³a³a spor¹ kon ster na cjê w œro do wi sku pro gr am istów, kie dy po jej wy da niu oka -
za³o siê, ¿e jest nie zgod na z po przed ni mi wer sja mi glibc.



Wie le sys temów ze wspó³dzie lo ny mi bi blio te ka mi jest wy po sa ¿onych w przy -
dat ne na rzê dzie o na zwie ldd. Pro gram ten in for mu je, ja kich bi blio tek wy ma ga
dany plik bi nar ny i kt óre bi blio te ki za in sta lo wa ne w sys te mie spe³niaj¹ te wy ma -
ga nia. Na przyk³ad spraw dze nie pro gra mu smbd na te sto wym kom pu te rze da³o
na stê puj¹ce wy ni ki:
$ ldd smbd
li bre adli ne.so.3 => /usr/lib/li bre adli ne.so.3
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2
lib crypt.so.1 => /lib/lib crypt.so.1
libc.so.6 => /lib/libc.so.6
lib term cap.so.2 => /lib/lib term cap.so.2
/lib/ld-li nux.so.2 => /lib/ld-li nux.so.2

Je œli ist niej¹ nie zgod no œci miê dzy Samb¹ i pew ny mi bi blio te ka mi w two im sys te -
mie, po win na je wy ja œniæ do ku men ta cja do³¹czo na do dys try bu cji sys te mu.

· Pa miê taj, ¿e ka ¿da dys try bu cja bi nar na przyjmuje pew ne za³o¿e nia co do do ce lo wej
plat for my, do tycz¹ce na przyk³ad do my œl nych ka ta lo gów i war to œci opcji kon fi gu ra -
cyj nych. War to zaj rzeæ wiêc do do ku men ta cji i pli ku ma ke fi le w ka ta lo gu Ÿród³owym,
aby spraw dziæ, ja kich dy rek tyw i zmien nych u¿y to pod czas kom pi la cji. W nie kt ó -
rych przy pad kach war to œci te bêd¹ nie ade kwat ne do two jej kon fi gu ra cji sys te mu.
Nie któ re pa ra me try kon fi gu ra cyj ne mo ¿na usta liæ za po moc¹ opcji li nii po le ce nia
w cza sie wy ko ny wa nia, a nie kom pi la cji pro gra mu. Je œli na przyk³ad twój plik bi -
nar ny pr óbu je umie œciæ pli ki dzien ni ka, blo ka dy i sta tu su w „z³ym” miej scu (na
przyk³ad w ka ta lo gu /usr/lo cal), mo¿esz to zmie niæ bez re kom pi lo wa nia pro gra mu.

War to tu wspo mnieæ, ¿e Ÿród³a Sam by wy ma gaj¹ kom pi la to ra ANSI C. Je œli u¿y -
wasz sys te mu, któ re go kom pi la tor jest nie zgod ny z tym stan dar dem (jak na
przyk³ad kom pi la tor cc z Sun OS 4), bê dziesz mu sia³ naj pierw za in sta lo waæ kom pi -
la tor zgod ny z ANSI, na przyk³ad gcc*. Je œli nie poci¹ga ciê per spek ty wa in sta lo wa -
nia kom pi la to ra, mo¿esz zacz¹æ od pa kie tu bi nar ne go. Jed nak dla za pew nia nia naj -
wiê k szej ela stycz no œci i zgod no œci ze swo im sys te mem po wi nie neœ zaw sze skom pi -
lo waæ naj now sze pli ki Ÿród³owe.

Prze czy taj do ku men ta cjê

Wy da je siê to doœæ oczy wist¹ rad¹, ale praw do po dob nie nie raz zda rzy³o ci siê zde -
kom pre so waæ pa kiet, wpi saæ na chyb ci ka con fi gu re, make oraz make in stall
i udaæ siê po ko lejn¹ fi li¿ an kê kawy. Przy zna je my, ¿e sami tak ro bi my, du¿o czê œciej
ni¿ po win niœ my. To jed nak kiep ski po mys³ – zw³asz cza wte dy, gdy pla nu jesz
oprzeæ na Sam bie swoj¹ sieæ.
Sam ba 2.0 sama kon fi gu ru je siê przed in sta la cj¹. Zmniej sza to ry zy ko wyst¹pie nia
pro ble mów za le ¿nych od kon fi gu ra cji kom pu te ra, ale w pli ku README mo¿e byæ
wspo mnia na ja kaœ opcja, któ rej bê dzie ci bra ko waæ po za in sta lo wa niu Sam by. Za -
rów no w pa kie cie bi nar nym, jak i Ÿród³owym znaj dziesz w ka ta lo gu docs wie le do -
ku men tów w ró¿ nych for ma tach. Dwa naj wa ¿niej sze to:
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* Kom pi la tor gcc jest do stêp ny w po sta ci bi nar nej dla nie mal wszyst kich wspó³cze snych sys temów. Li stê
wi tryn z gcc i in ny mi pro gra mi GNU znaj dziesz pod ad re sem http://www.gnu.org/.



WHATSNEW.txt
docs/text docs/UNIX_INSTALL.txt

Pli ki te in for muj¹, ja kich funk cji mo¿esz ocze ki waæ w da nej dys try bu cji Sam by
i zwra caj¹ uwa gê na czê ste pro ble my in sta la cyj ne, z któ ry mi przyj dzie ci siê zmie -
rzyæ. Ko niecz nie prze czy taj oba te pli ki, za nim przyst¹pisz do in sta la cji.

Kon fi gu ro wa nie Sam by
•ród³owa in sta la cja Sam by 2.0 i now szych wer sji pocz¹tko wo nie za wie ra pli ku ma -
ke fi le. Na le ¿y wy ge ne ro waæ go za po moc¹ skryp tu GNU con fi gu re, któ ry jest ulo ko -
wa ny w ka ta lo gu sam ba-2.0.x/so ur ce. Skrypt con fi gu re, któ ry na le ¿y uru cho miæ
z upraw nie nia mi u¿yt kow ni ka root, kon fi gu ru je opcje in sta la cyj ne za le ¿ne od sys te -
mu. Je œli jed nak chcia³byœ mieæ wp³yw na pew ne pa ra me try glo bal ne, mo¿esz usta -
wiæ je za po moc¹ opcji li nii po le ce nia:
# ./con fi gu re -- with-ssl

Po wy ¿ szy przyk³ad kon fi gu ru je plik ma ke fi le Sam by do obs³ugi pro to ko³u szy -
fruj¹cego Se cu re Soc kets Lay er (SSL). Je œli chcia³byœ wy œwie tliæ pe³n¹ li stê opcji, wy -
daj na stê puj¹ce po le ce nie:
# ./con fi gu re --help

Ka ¿da z opcji w³¹cza lub wy³¹cza ró¿ ne funk cje Sam by. W³¹cze nie da nej funk cji po -
le ga zwy kle na do da niu opcji typu --wi th-funk cja, któ ra po wo du je skom pi lo -
wa nie i za in sta lo wa nie funk cji. Po dob nie, je œli po dasz opcjê --wi tho ut-funk cja,
okre œlo na funk cja zo sta nie wy³¹czo na. W wer sji 2.0.5 Sam by po ni¿ sze funk cje s¹ do -
my œl nie wy³¹czo ne:
-- with-s mbwrapper

Do³¹cza obs³ugê nak³adki SMB, dziê ki któr ej unik so we pro gra my mog¹ ko rzy -
staæ z sy ste mów pl ików SMB/CIFS tak, jak by by³y to zwyk³e sys te my unik so we.
Za le ca my w³¹cze nie tej opcji. Jed na k¿e w cza sie od da wa nia tej ksi¹¿ki do dru ku
ist nia³y pew ne nie zgod no œci miê dzy pa kie tem smb wrapper i bi blio tek¹ GNU glibc
w wer sji 2.1, co unie mo ¿li wia³o jego kom pi la cjê w Red Ha cie 6.0. Wiê cej in for ma -
cji o tych nie zgod no œciach mo ¿na zna le Ÿæ na stro nie g³ównej Sam by.

-- with -afs
Do³¹cza obs³ugê sys te mu pli ków An drew Fi le sys tem, opra co wa ne go na Uni wer sy -
te cie Car ne gie Mel lon. Je œli na wet za mie rzasz udo stêp niaæ pli ki AFS za po œred nic -
twem Sam by, ra dzi my wstêp nie skom pi lo waæ Sam bê bez tej opcji i upew niæ siê, ¿e
wszyst ko dzia³a po praw nie. Na stêp nie mo ¿na po now nie skom pi lo waæ Sam bê
z w³¹czon¹ obs³ug¹ AFS i por ównaæ ewen tu al ne b³êdy z wcze œniejsz¹ kon fi gu ra cj¹.

-- with-dfs
Do³¹cza obs³ugê DFS, now szej wer sji AFS u¿y wa nej przez OSF/1 (Di gi tal Unix).
War to pod kre œliæ, ¿e jest to zupe³nie inny sys tem pli ków ni¿ Micro so ft DFS. I tym
ra zem ra dzi my wstêp nie skom pi lo waæ Sam bê bez tej opcji i upew niæ siê, ¿e
wszyst ko dzia³a po praw nie, a na stêp nie po now nie skom pi lo waæ Sam bê z t¹
opcj¹ i por ównaæ ewen tu al ne b³êdy z wcze œniejsz¹ kon fi gu ra cj¹.
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-- with-krb4=ka ta log-pod sta wo wy
Do³¹cza obs³ugê pro to ko³u Ker be ros w wer sji 4.0, jaw nie okre œlaj¹c pod sta wo wy
ka ta log dys try bu cji. Ker be ros to sie cio wy pro tokó³ bez pie cze ñstwa opra co wa ny
w MIT, który wy ko rzy stu je kryp to gra fiê z klu czem pry wat nym do za pew nie nia
œcis³ej ochro ny wêz³ów sie ci. Tak na mar gi ne sie, Micro so ft za po wie dzia³, ¿e Ker -
be ros w wer sji 5.0 bê dzie stan dar do wym me cha ni zmem uwie rzy tel niaj¹cym
w Win dows 2000 (NT 5.0). Me cha ni zmy uwie rzy tel nia nia Ker be ro sa 5.0 ró¿ ni¹
siê jed nak znacz nie od mecha nizmów bez pie cze ñstwa Ker be ro sa 4.0. Je œli u¿y -
wasz w swo im sys te mie Ker be ro sa 4, zes pó³ pro gr am istów Sam by za le ca uak tu -
al nie nie i u¿y cie opcji -- with-krb5 (patrz na stêp ny punkt). Wiê cej in for ma cji
o Ker be ro sie znaj dziesz pod ad re sem http://web.mit.edu/ker be ros/www.

-- with-krb5=ka ta log-pod sta wo wy
Do³¹cza obs³ugê pro to ko³u Ker be ros w wer sji 5.0, jaw nie okre œlaj¹c pod sta wo wy
ka ta log dys try bu cji. Micro so ft og³osi³, ¿e Ker be ros 5.0 bê dzie stan dar do wym me -
cha ni zmem uwie rzy tel niaj¹cym w Win dows 2000 (NT 5.0). Jed na k¿e nie ma
gwa ran cji, ¿e w przysz³oœci Micro so ft nie wpro wa dzi do Ker be ro sa w³asnych po -
pra wek. Obec nie obs³uga Ker be ro sa w Sam bie uwzglêd nia tyl ko has³a prze -
sy³ane otwar tym tek stem, a nie za szy fro wa ne. Wiê cej in for ma cji o Ker be ro sie
znaj dziesz na jego stro nie g³ównej pod ad re sem http://web.mit.edu/ker be ros/www.

-- with- au to mount
Do³¹cza obs³ugê au to ma tycz ne go pro gra mu mon tuj¹cego, czê sto u¿y wa ne go
w sie ciach wy ko rzy stuj¹cych NFS.

-- with-s mb mount
Do³¹cza obs³ugê pro gra mu smb mo unt, dzia³aj¹cego tyl ko w Linuksie. Kod tego
pro gra mu nie jest ju¿ roz wi ja ny, wiêc pro gra miœ ci Sam by zde cy do wa li, ¿e opcja
ta bê dzie do my œl nie wy³¹czo na i w za mian udo stêp ni li pro gram smb wrapper. Ten
ostat ni dzia³a ta k¿e w in nych od mia nach Unik sa, wiêc praw do po dob nie le piej
bê dzie u¿yæ opcji -- with-s mbwrapper.

-- with-pam
Do³¹cza obs³ugê wy mien nych modu³ów uwie rzy tel niaj¹cych (Plu gga ble Au then -
ti ca tion Mo du les, PAM), me cha ni zmu uwie rzy tel niaj¹cego u¿y wa ne go w wie lu
dys try bu cjach Linuk sa.

-- with -ldap
Do³¹cza obs³ugê pro to ko³u Li ghtwe ight Directo ry Ac cess Pro to col (LDAP).
Przysz³a wer sja LDAP bê dzie u¿y wa na w sys te mie ope ra cyj nym Win dows 2000
(NT 5.0); obs³uga tego pro to ko³u w Sam bie jest eks pe ry men tal na. LDAP to ela -
stycz ny pro tokó³ ka ta lo go wy* typu klient-ser wer, który umo ¿li wia prze no sze nie 
in for ma cji o cer ty fi ka tach i przy na le ¿no œci do grup.

-- with-nis
Umo ¿li wia po zy ski wa nie in for ma cji z pli ku hase³ NIS (sie cio wych „¿ó³tych
stron”).
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-- with- nisplus
Umo ¿li wia po zy ski wa nie in for ma cji z pli ku hase³ NIS+, na stêp cy NIS.

-- with-ssl
Do³¹cza eks pe ry men taln¹ obs³ugê pro to ko³u Se cu re Soc kets Lay er (SSL), u¿y wa -
ne go do two rze nia szy fro wa nych po³¹czeñ miê dzy klien tem i ser we rem. Wiê cej
in for ma cji na ten te mat znaj dziesz w do dat ku A, Kon fi gu ro wa nie Samby do obs³ugi
SSL.

-- with- nisplus- home
Umo ¿li wia lo ka li zo wa nie ser we ra z ka ta lo giem ma cie rzy stym u¿yt kow ni ka
i ³¹cze nie klien ta z tym ser we rem. Wy ma ga u¿y cia opcji -- with-nis i zwy kle
-- with- au to mo unter.

-- with -mmap
Uak tyw nia eks pe ry men tal ny kod ma po wa nia pl ik ów w pa miê ci. Opcja ta nie jest 
wy ma ga na do za pew nie nia szyb kich blo kad, któ re i tak u¿y waj¹ ma po wa nia pli -
ków w pa miê ci lub pa miê ci dzie lo nej typu Sys tem V.

-- with-s yslog
W³¹cza obs³ugê re je stro wa nia przez me cha nizm SYSLOG in for ma cji ge ne ro wa -
nych przez ser wer Sam by. Ist nie je kil ka opcji kon fi gu ra cyj nych Sam by, dziê ki
któr ym mo ¿na w³¹czyæ re je stro wa nie ko mu nika tów ser we ra przez SYSLOG;
opcje te omówimy w roz dzia le 4, Udzia³y dys ko we.

-- with- ne tatalk
W³¹cza eks pe ry men taln¹ wspó³pra cê z (ma cin tos ho wym) ser we rem pli ków Ne -
ta talk.

-- with- q uotas
Do³¹cza obs³ugê lim itów dys ko wych.

Opcje te s¹ do my œl nie wy³¹czo ne, po nie wa¿ ¿ad na z nich nie ma za sad ni cze go
wp³ywu na dzia³anie Sam by. Mo¿esz jed nak zaw sze wró ciæ do tego punk tu i skom -
pi lo waæ zmo dy fi ko wan¹ wer sjê Sam by, gdy by oka za³o siê, ¿e któ raœ z nich jest ci po -
trzeb na.
W ta be li 2.1 wy mie nio ne s¹ do dat ko we pa ra me try, któ re mo¿esz prze ka zaæ skryp to -
wi con fi gu re, je œli chcia³byœ umie œciæ ró¿ ne czê œci dys try bu cji Sam by w nie stan dar do -
wych ka ta lo gach, na przyk³ad w celu wy ko rzy sta nia kil ku dys ków lub par ty cji. Za -
uwa¿, ¿e œcie ¿ki do my œl ne cza sem odwo³uj¹ siê do przed rost ka okre œlo ne go za po -
moc¹ opcji --p refix.

Ta be la 2.1. Do dat ko we opcje kon fi gu ra cyj ne

Opcja Opis War toœæ do my œl na 

--p refix=ka ta log In sta lu je pli ki nie za le ¿ne od ar chi tek -
tu ry w okre œlo nym ka ta lo gu pod sta -
wo wym

/usr/lo cal/sam ba

--ep refix=ka ta log In sta lu je pli ki za le ¿ne od ar chi tek tu ry 
w okre œlo nym ka ta lo gu pod sta wo -
wym

/usr/lo cal/sam ba
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Opcja Opis War toœæ do my œl na 

--b indir=ka ta log In sta lu je wy ko ny wal ne pli ki u¿yt -
kow ni ka w okre œlo nym ka ta lo gu

epre fix/bin

--sb indir=ka ta log In sta lu je wy ko ny wal ne pli ki ad mi ni -
stra to ra w okre œlo nym ka ta lo gu

epre fix/bin

-- libe xecdir=ka ta log In sta lu je wy ko ny wal ne pli ki pro -
gramów w okre œlo nym ka ta lo gu

epre fix/li bexec

-- da tadir=ka ta log In sta lu je pli ki prze zna czo ne tyl ko do
od czy tu i nie za le ¿ne od ar chi tek tu ry
w okre œlo nym ka ta lo gu

pre fix/sha re

--l ibdir=ka ta log In sta lu je bi blio te ki pr ogra mów w
okre œlo nym ka ta lo gu

epre fix/lib

--i nc lu dedir=ka ta log In sta lu je pli ki nag³ówk owe pa kie tu w 
okre œlo nym ka ta lo gu

pre fix/inc lu de

-- in fodir=ka ta log In sta lu je do dat ko we pli ki kon fi gu ra -
cyj ne w okre œlo nym ka ta lo gu

pre fix/info

--m andir=ka ta log In sta lu je stro ny man w okre œlo nym
ka ta lo gu

pre fix/man

Za nim uru cho misz skrypt con fi gu re, po wi nie neœ za lo go waæ siê w sys te mie jako root.
W prze ciw nym wy pad ku praw do po dob nie otrzy masz na stê puj¹ce ostrze ¿e nie:
con fi gu re: war ning: run ning as non-ro ot will di sa ble some tests

(ostrze ¿e nie: uru cho mie nie skryp tu bez upraw nieñ ro ota spo wo du je po mi niê cie
nie któ rych te stów).
Le piej nie po mi jaæ ¿ad nych tes tów pod czas two rze nia pli ku ma ke fi le Sam by; mog³oby
to spo wo do waæ b³êdy pod czas kom pi lo wa nia lub uru cha mia nia ju¿ skom pi lo wa nej
Sam by.
Oto przyk³ad o we wy ni ki wy ko na nia skryp tu con fi gu re, któ ry two rzy plik ma ke fi le
Sam by 2.0.4 do kom pi la cji w Linuksie. Skrypt con fi gu re na le ¿y uru cho miæ w ka ta lo -
gu so ur ce; w wy ni kach po mi niê to czê œæ li nii ze œrod ka:
# cd sam ba-2.0.4b/so ur ce
# ./con fi gu re | tee moj dzien nik

lo ading ca che ./con fig.ca che
chec king for gcc... (ca ched) gcc
chec king whet her the C com pi ler (gcc -O ) works... yes
chec king whet her the C com pi ler (gcc -O ) is a cros s-com pi ler... no
chec king whet her we are using GNU C... (ca ched) yes
chec king whet her gcc ac cepts -g... (ca ched) yes
chec king for a BSD com pa ti ble in stall... (ca ched) /usr/bin/in stall -c

...(po mi niê ty frag ment)...

chec king con fi gu re sum ma ry
con fi gu re OK
cre ating ./con fig.sta tus
cre ating inc lu de/stam p-h
cre ating Ma ke fi le
cre ating inc lu de/con fig.h
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Og óln ie rzecz bior¹c, ka ¿dy ko mu ni kat skryp tu con fi gu re nie za czy naj¹cy siê od s³ów 
chec king lub cre ating jest b³êdem; czê sto po ma ga prze adre so wa nie wy jœ cia
skryp tu do pli ku, jak uczy ni liœ my to po wy ¿ej za po moc¹ po le ce nia tee. Je œli
podczas kon fi gu ra cji wyst¹pi b³¹d, bar dziej szc zegó³owe in for ma cje o nim mo ¿na
zna le Ÿæ w pli ku con fig.log, za pi sa nym w bie¿¹cym ka ta lo gu przez skrypt con fi gu re.
Je œli kon fi gu ra cja jest po praw na, na ekra nie po ja wi siê ko mu ni kat chec king con -
fi gu re sum ma ry, a po nim con fi gu re OK i czte ry lub piêæ ko mu ni ka tów o two -
rze niu pli ków. Jak dot¹d, wszyst ko idzie g³adko... Na stêp ny etap: kom pi la cja.

Kom pi lo wa nie i in sta lo wa nie Sam by
W tym mo men cie po wi nie neœ byæ go to wy do skom pi lo wa nia pli ków wy ko ny wal -
nych Sam by. Kom pi lo wa nie jest rów nie¿ ³atwe: wy star czy wpi saæ po le ce nie make
w ka ta lo gu so ur ce. Na rzê dzie make wy œwie tli mnó stwo in for ma cji i ko mu ni ka tów
o po my œl nej kom pi la cji, za czy naj¹c od:
Using FLAGS = -O -Iin cl ude ...

Bu do wa nie pr og ra mów za czy na siê od kom pi la cji smbd i nmbd, a ko ñczy na po le ce -
niu kon so li duj¹cym bin/make_prin ter def. Oto przyk³ad o wa kom pi la cja Sam by 2.0.4
w ser we rze linuk so wym:
# make
Using FLAGS =  -O -Iin cl ude -I./inc lu de -I./ubiqx -I./smb wrapper -DSMBLOGFILE="/
usr/lo cal/sam ba/var/log.smb" -DNMBLOGFILE="/usr/lo cal/sam ba/var/log.nmb" -
DCONFIGFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf" -DLMHOSTSFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/
lmhosts"   -DSWATDIR="/usr/lo cal/sam ba/swat" -DSBINDIR="/usr/lo cal/sam ba/bin" -
DLOCKDIR="/usr/lo cal/sam ba/var/locks" -DSMBRUN="/usr/lo cal/sam ba/bin/sm brun" -
DCODEPAGEDIR="/usr/lo cal/sam ba/lib/co de pa ges" -DDRIVERFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/
prin ters.def" -DBINDIR="/usr/lo cal/sam ba/bin" -DHAVE_INCLUDES_H -DPASSWD_
PROGRAM="/bin/pas swd" -DSMB_PASSWD_FILE="/usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd"
Using FLAGS32 =  -O -Iin cl ude -I./inc lu de -I./ubiqx -I./smb wrapper -
DSMBLOGFILE="/usr/lo cal/sam ba/var/log.smb" -DNMBLOGFILE="/usr/lo cal/sam ba/var/log.
nmb" -DCONFIGFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf" -DLMHOSTSFILE="/usr/lo cal/sam ba/
lib/lmhosts"   -DSWATDIR="/usr/lo cal/sam ba/swat" -DSBINDIR="/usr/lo cal/sam ba/bin" 
-DLOCKDIR="/usr/lo cal/sam ba/var/locks" -DSMBRUN="/usr/lo cal/sam ba/bin/sm brun" -
DCODEPAGEDIR="/usr/lo cal/sam ba/lib/co de pa ges" -DDRIVERFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/
prin ters.def" -DBINDIR="/usr/lo cal/sam ba/bin" -DHAVE_INCLUDES_H -DPASSWD_
PROGRAM="/bin/pas swd" -DSMB_PASSWD_FILE="/usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd"
Using LIBS = -lr eadl ine -ldl  -lcrypt -lpam
Com pi ling smbd/se rver.c
Com pi ling smbd/fi les.c
Com pi ling smbd/chg pas swd.c

...(po mi niê ty frag ment)...

Com pi ling rpcc lient/cmd_samr.c
Com pi ling rpcc lient/cmd_reg.c
Com pi ling rpcc lient/cmd_srv svc.c
Com pi ling rpcc lient/cmd_ne tlo gon.c
Lin king bin/rpcc lient
Com pi ling utils/sm b pas swd.c
Lin king bin/sm b pas swd
Com pi ling utils/make_smb co de pa ge.c
Lin king bin/make_smb co de pa ge
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Com pi ling utils/nm blo okup.c
Lin king bin/nm blo okup
Com pi ling utils/make_prin ter def.c
Lin king bin/make_prin ter def

Je œli na po tkasz pro ble my pod czas kom pi la cji, zaj rzyj do do ku men ta cji Sam by – byæ
mo¿e ich roz wi¹za nie oka ¿e siê ³atwe. Mo¿esz ta k¿e po pro siæ o po moc w li stach
wysy³ko wych Sam by, któ rych ad re sy po da je my na ko ñcu do dat ku D, Spis de mo nów
i po le ceñ Sam by, lub po szu kaæ in for ma cji na stro nie g³ów nej Sam by. Wiê k szoœæ pro -
ble mów z kom pi la cj¹ ma zwi¹zek z sys te mem i z regu³y ³atwo siê z nimi upo raæ.
Po skom pi lo wa niu pli ków mo¿esz za in sta lo waæ je w okre œlo nych wcze œniej ka ta lo -
gach za po moc¹ po le ce nia:
# make in stall

Je œli uak tu al niasz pro gram, star sze wer sje pli ków Sam by zo stan¹ za pi sa ne z roz sze -
rze niem .old i bê dziesz móg³ przy wró ciæ po przed ni¹ wer sjê za po moc¹ po le ce nia
make revert. Po wy da niu po le ce nia make in stall, po wi nie neœ sko pio waæ pli -
ki .old (je œli ta kie ist niej¹) do in ne go ka ta lo gu. W prze ciw nym wy pad ku pod czas na -
stêp ne go in sta lo wa nia Sam by zo stan¹ one nad pi sa ne bez ostrze ¿e nia i utra cisz po -
przed ni¹ wer sjê pro gra mu. Je œli skon fi gu ro wa³eœ Sam bê tak, aby ko rzy sta³a z do my -
œl nych lo ka cji dla pli ków, nowe pli ki zo stan¹ za in sta lo wa ne w ka ta lo gach wy mie -
nio nych w ta be li 2.2. Pa miê taj, ¿e mu sisz prze pro wa dziæ in sta la cjê z kon ta, któ re ma
pra wo do za pi su w do ce lo wych ka ta lo gach; zwy kle jest to kon to u¿yt kow ni ka root.

Ta be la 2.2. Ka ta lo gi in sta la cyj ne Sam by

Ka ta log Opis

/usr/lo cal/sam ba G³ówne drze wo
/usr/lo cal/sam ba/bin Pli ki bi nar ne
/usr/lo cal/sam ba/lib smb.conf, lmhosts, pli ki kon fi gu ra cyj ne itp.
/usr/lo cal/sam ba/man Do ku men ta cja Sam by
/usr/lo cal/sam ba/priva te Plik za szy fro wa nych hase³ Sam by
/usr/lo cal/sam ba/swat Pli ki pro gra mu SWAT
/usr/lo cal/sam ba/var Pli ki dzien ni ka Sam by, pli ki blo ka dy, in for ma cje o liœ cie

przegl¹da nia, pli ki pa miê ci dzie lo nej, pli ki z iden ty fi ka to ra mi
proc es ów

W na stêp nych roz dzia³ach bêdzie my od cza su do cza su u¿y waæ skró tu ka ta -
log_sam by na ozna cze nie g³ów ne go drze wa ka ta lo gów Sam by. W wiê k szo œci kon -
fi gu ra cji pod sta wo wym ka ta lo giem za in sta lo wa ne go pa kie tu Sam by jest /usr/lo -
cal/sam ba.

Czy nie skon fi gu ro wa³eœ par ty cji /usr jako prze zna czo nej tyl ko do od czy tu? W ta kim
przy pad ku bê dziesz mu sia³ umie œciæ gdzie in dziej pli ki dzien ni ka, blo ka dy i hase³.
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Oto za pis in sta la cji prze pro wa dzo nej w na szym kom pu te rze. Jak wi dzisz, wy bra liœ -
my /usr/lo cal/sam ba (to jest ka ta log_sam by) na pod sta wo wy ka ta log dys try bu cji.
# make in stall
Using FLAGS =  -O -Iin cl ude -I./inc lu de -I./ubiqx -I./smb wrapper - DSMBLOGFILE="/
usr/lo cal/sam ba/var/log.smb" -DNMBLOGFILE="/usr/lo cal/sam ba/var/log.nmb" -
DCONFIGFILE="/usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf" -

...(po mi niê ty frag ment)...

The bi na ries are in stal led. You may re sto re the old bi na ries (if the re
were any) using the com mand "make revert". You may unin stall the bi na ries
using the com mand "make unin stall bin" or "make unin stall" to unin stall
bi na ries, man pa ges and shell scripts.

...(po mi niê ty frag ment)...

======================================================================
The SWAT fi les have been in stal led. Re mem ber to read the swat/README
for in for ma tion on ena bling and using SWAT.
======================================================================

Je œli ostat ni ko mu ni kat do ty czy³ pro gra mu SWAT, uda³o ci siê za in sta lo waæ wszyst -
kie pli ki. Gra tu la cje! Sam ba jest te raz w two im sys te mie.

Ko ñco we czyn no œci in sta la cyj ne

Do wy ko na nia zo sta³o jesz cze kil ka ko ñco wych czyn no œci. Na le ¿y do daæ na rzê dzie
Sam ba Web Ad mi ni stra tion Tool (SWAT) do pli ków kon fi gu ra cyj nych /etc/se rvi ces
i /etc/in etd.conf. Pro gram SWAT dzia³a jako de mon pod kon trol¹ in etd i udo stêp nia
w przegl¹dar kach WWW for mu la rze s³u¿¹ce do two rze nia i mo dy fi ko wa nia pli ków
kon fi gu ra cyj nych SMB.
1. Aby do daæ obs³ugê SWAT, do pisz na stê puj¹c¹ li niê na ko ñcu pli ku /etc/se rvi ces:

swat   901/tcp

2. Do pisz po ni¿sz¹ li niê do pli ku /etc/in etd.conf (zaj rzyj na stro nê podrêcz ni ka man
dla pli ku in etd.conf, je œli jego for mat w two im sys te mie jest inny ni¿ po ka za ny
w przyk³adzie po ni¿ ej). Nie za po mnij zmie niæ œcie ¿ki do pli ku bi nar ne go SWAT,
je œli za in sta lo wa³eœ go w ka ta lo gu in nym ni¿ do my œl ny (/usr/lo cal/sam ba).
swat  st re am tcp  no wa it.400 root /usr/lo cal/sam ba/bin/swat  swat

Na tym in sta la cja do bie ga ko ñca. Za nim jed nak uru cho misz Sam bê, mu sisz utwo -
rzyæ jej plik kon fi gu ra cyj ny.

Pod sta wo wy plik kon fi gu ra cyj ny Sam by
Klu czem do kon fi gu ro wa nia Sam by jest jej po je dyn czy plik kon fi gu ra cyj ny: smb.conf.
Plik ten mo¿e byæ zupe³nie pro sty albo nie zwy kle skom pli ko wa ny (resz tê ksi¹¿ki
po œwiê ci liœ my temu, abyœ na bra³ do nie go bar dzo oso bi ste go sto sun ku). Na ra zie po -
ka ¿emy ci, jak skon fi gu ro waæ jedn¹ us³ugê pli kow¹, abyœ móg³ uru cho miæ de mo ny
Sam by i upew niæ siê, ¿e wszyst ko dzia³a tak, jak po win no. W na stêp nych roz -
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dzia³ach do wiesz siê, jak skon fi gu ro waæ Sam bê do bar dziej skom pli ko wa nych i in te -
re suj¹cych za dañ.
Plik kon fi gu ra cyj ny smb.conf nie jest au to ma tycz nie two rzo ny w pro ce sie in sta la cji,
choæ kil ka przyk³ad o wych pli ków jest do³¹czo nych do dys try bu cji Sam by. Aby prze -
te sto waæ pro gra my ser we ra, u¿y je my jed nak po ni¿ sze go pli ku. Po wi nien on na zy -
waæ siê smb.conf i znaj do waæ w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/lib*.
[glo bal]
    workgro up = PROSTA_GRUPA

[test]
    com ment = Tyl ko w ce lach te sto wych, je œli ³aska
    path = /export/sam ba/test
    read only = no
    gu est ok = yes

Ten krót ki plik kon fi gu ra cyj ny mówi ser werowi Sam by, aby udo stêp ni³ ka ta log
/export/sam ba/test jako udzia³ SMB/CIFS o na zwie test. Ser wer sta je siê ta k¿e czê -
œci¹ gru py ro bo czej o na zwie PROSTA_GRUPA, któ rej cz³on kiem musi byæ ta k¿e ka -
¿dy klient (u¿yj za miast tego na zwy w³asnej gru py ro bo czej, je œli wiesz ju¿, jak bê -
dzie brzmia³a). Udzia³u [test] u¿y je my w na stêp nym roz dzia le, de mon struj¹c
kon fi gu ro wa nie klien tów Win dows. Te raz do ko ñcz kon fi gu ro wa nie Sam by, wpro -
wa dzaj¹c na stê puj¹ce po le ce nia w unik so wym ser we rze jako u¿yt kow nik root:
# mkdir /export/sam ba/test
# chmod 777 /export/sam ba/test

Win niœ my nad mie niæ, ¿e z punk tu wi dze nia bez pie cze ñstwa sys te mu jest to naj gor -
sza z mo ¿li wych kon fi gu ra cji. Na ra zie chce my jed nak tyl ko prze te sto waæ Sam bê,
wiêc tym cza so wo po mi nie my kwe stie bez pie cze ñstwa. Co wiê cej, nie ba wem za po -
zna my siê z pew ny mi za gad nie nia mi do tycz¹cymi szy fro wa nia hase³ przez klien -
tów Win dows, a taka kon fi gu ra cja przy spo rzy nam naj mniej k³opo tów.

Je œli u¿y wasz Win dows 98 lub Win dows NT z do dat kiem Se rvi ce Pack 3 lub now szym,
mu sisz do daæ na stê puj¹cy wpis do sek cji [glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by:
en crypt pas swords = yes. Opr ócz tego mu sisz u¿yæ pro gra mu sm b pas sword (zwy -
kle umiesz czo ne go w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/bin), aby wpro wa dziæ do za szy fro wa nej
bazy da nych kl ientów Sam by kom bi na cje „na zwa u¿yt kow ni ka-has ³o” dla tych
u¿ytkown ików unik so we go ser we ra, któ rzy po win ni mieæ do stêp do udzia³ów. Je œli
chcia³ byœ na przyk³ad po zwo liæ unik so we mu u¿yt kow ni ko wi ste fan na do stêp do
udzia³ów ser we ra z klien ta SMB, wpi sa³byœ po le ce nie sm b pas sword -a ste fan. Kie -
dy do dasz pierw sze go u¿yt kow ni ka, pro gram wy œwie tli ko mu ni kat o b³êdzie, in for -
muj¹c, ¿e baza hase³ nie ist nie je. Nie martw siê – pro gram au to ma tycz nie utwo rzy tê
bazê da nych. Upew nij siê, ¿e kom bi na cje „na zwa u¿yt kow ni ka-has³o” do da wa ne do
za szy fro wa nej bazy da nych od po wia daj¹ na zwom i has³om, kt óre bêd¹ u¿y wa ne
w klien tach Win dows.
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Ko rzy sta nie z pro gra mu SWAT

Od wer sji 2.0 Sam by nie trze ba pi saæ rêcz nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go. Mo¿esz uru -
cho miæ przegl¹dar kê WWW, po³¹czyæ siê z ad re sem http://lo calhost:901 i za lo go waæ
siê na kon cie ro ota, co przed sta wia ry su nek 2.1.

Ry su nek 2.1. Lo go wa nie siê w pro gra mie SWAT

Po za lo go wa niu siê klik nij przy cisk GLOBALS na gó rze ekra nu. Po wi nie neœ zo ba -
czyæ stro nê Glo bal Va ria bles, przed sta wion¹ na ry sun ku 2.2.

Ry su nek 2.2. Stro na Glo bal Va ria bles w pro gra mie SWAT

Wpisz PROSTA_GRUPA w pole workgro up i ustaw pole se cu ri ty na USER. W tym
menu mu sisz zmie niæ jesz cze jedn¹ opcjê, okre œlaj¹c¹, któ ry sys tem w sie ci lo kal nej
od wzo ro wu je ad re sy Net BIO S-u; sys tem ten na zy wa ny jest ser we rem WINS. Na sa -
mym dole stro ny ustaw pole WINS support na Yes, chy ba ¿e w two jej sie ci jest ju¿
ser wer WINS. W ta kim przy pad ku wpisz ad res IP ser we ra WINS w pole wins se -
rver. Na stêp nie wróæ na górê ekra nu i klik nij przy cisk Com mit Chan ges, aby za pi saæ 
zmia ny w pli ku smb.conf.
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Ry su nek 2.3. Stro na Sha re Cre ation pro gra mu SWAT

Na stêp nie klik nij iko nê SHARES. Po wi nie neœ zo ba czyæ stro nê tak¹ jak na ry sun ku
2.3. Wy bierz na zwê test z li sty obok przy ci sku Cho ose Sha re. Zo ba czysz stro nê Sha -
re Pa ra me ters, przy po mi naj¹c¹ tê z ry sun ku 2.4. Wcze œniej do pi sa liœ my w pli ku
smb.conf ko men tarz, któ ry przy po mi na³, ¿e jest to tyl ko udzia³ te sto wy. SWAT sko -
pio wa³ wszyst kie te in for ma cje.

Ry su nek 2.4. Stro na Sha re Pa ra me ters pro gra mu SWAT
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Je œli klik niesz przy cisk View, SWAT wy œwie tli na stê puj¹cy plik smb.conf:
# Sam ba con fig file cre ated using SWAT
# from lo calhost (127.0.0.1)
# Date: 1998/11/27 15:42:40

# Glo bal pa ra me ters
        workgro up = PROSTA_GRUPA

[test]
        com ment = Tyl ko w ce lach te sto wych, je œli ³aska
        path = /export/sam ba/test
        read only = No
        gu est ok = Yes

Kie dy plik kon fi gu ra cyj ny bê dzie go to wy, mo¿esz po min¹æ na stêp ny etap, po nie -
wa¿ dane wy jœ cio we pro gra mu SWAT s¹ na pew no po praw ne pod wzglê dem syn -
tak tycz nym.

Te sto wa nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go

Je œli nie two rzy³eœ pli ku kon fi gu ra cyj ne go za po moc¹ pro gra mu SWAT, praw do po dob -
nie po wi nie neœ prze te sto waæ go i upew niæ siê, ¿e jest po praw ny pod wzglê dem syn tak -
tycz nym. Po mys³ spraw dza nia oœmio wier szo we go pli ku kon fi gu ra cyj ne go pro gra mem 
te stuj¹cym mo¿e wy da waæ siê œmiesz ny, ale ro bi my to, aby na braæ wpra wy przed
spraw dza niem praw dzi wych plik ów kon fi gu ra cyj nych, któ re bê dzie my pi saæ pó Ÿn iej.
Ana li za tor sk³adnio wy, pro gram test parm, spraw dza plik smb.conf pod k¹tem b³ê -
dów syn tak tycz nych i in for mu je o wszyst kich zna le zio nych uchy bie niach, wy œwie -
tlaj¹c za ra zem li stê us³ug udo stêp nia nych przez ser wer. Po ni¿ ej po da je my przy -
k³ad; jak za uwa ¿ysz, tak nam by³o spiesz no do uru cho mie nia ser we ra, ¿e w po œpie -
chu za miast workgro up na pi sa liœ my workgrp (wy ni ki pro gra mu s¹ czê sto doœæ
d³ugie, wiêc ra dzi my prze chwy ciæ ko ñców kê za po moc¹ po le ce nia tee):
Load smb con fig fi les from smb.conf
Unk nown pa ra me ter en co un te red: "workgrp"
Igno ring unk nown pa ra me ter "workgrp"
Pro cessing sec tion "[test]"
Lo a ded se rvi ces file OK.
Press en ter to see a dump of your se rvi ce de fi ni tions

# Glo bal pa ra me ters
[glo bal]
        workgro up = WORKGROUP
        net bios name =
        net bios alia ses =
        se rver string = Sam ba 2.0.5a
        in ter fa ces =
        bind in ter fa ces only = No

...(po mi niê ty frag ment)...

[test]
        com ment = Tyl ko w ce lach te sto wych, je œli ³aska
        path = /export/sam ba/test
        read only = No
        gu est ok = Yes
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In te re suj¹ce in for ma cje znaj duj¹ siê na pocz¹tku i na ko ñcu. W pocz¹tko wej czê œci
wy ni ków za zna czo ne s¹ wszyst kie b³êdy sk³adni, a w czê œci ko ñco wej wid nie je li sta
us³ug, któ re ser wer za mie rza udo stêp niæ. Do bra rada: upew nij siê, ¿e ty i ser wer ma -
cie ta kie same pogl¹dy.
Je œli wszyst ko jest w porz¹dku, mo¿esz przyst¹piæ do uru cho mie nia dem onów ser we ra!

Uru cha mia nie de mo nów Sam by
Aby Sam ba pra co wa³a po praw nie, w sys te mie musz¹ dzia³aæ dwa pro ce sy: smbd
i nmbd. Ist niej¹ trzy spo so by ich uru cho mie nia:
· rêcz nie,
· jako de mo ny au to no micz ne,
· za po œred nic twem in etd.

Rêcz ne uru cha mia nie dem onów

Je œli siê spie szysz, mo¿esz uru cho miæ de mo ny Sam by rêcz nie. Wpisz po pro stu jako
root na stê puj¹ce dwa po le ce nia:
# /usr/lo cal/sam ba/bin/smbd -D
# /usr/lo cal/sam ba/bin/nmbd -D

Od tego mo men tu Sam ba za cznie dzia³aæ w sys te mie i bê dzie go to wa na przyj mo -
wa nie po³¹czeñ.

De mo ny au to no micz ne

Aby uru cho miæ pro ce sy Sam by jako de mo ny au to no micz ne, mu sisz do daæ po wy ¿ -
sze po le ce nia do stan dar do wych skryp tów star to wych Unik sa. Pro ce du ra ta ró¿ ni
siê w za le ¿no œci od tego, czy u¿y wasz Unik sa typu BSD, czy te¿ typu Sys tem V.

Unix BSD

W Unik sach typu BSD mu sisz do pi saæ po ni¿ szy kod do pli ku rc.lo cal, prze cho wy wa -
ne go zwy kle w ka ta lo gu /etc lub /etc/rc.d:
if [ -x /usr/lo cal/sam ba/bin/smbd]; then
    echo "Uru cha miam smbd..."
    /usr/lo cal/sam ba/bin/smbd -D
    echo "Uru cha miam nmbd..."
    /usr/lo cal/sam ba/bin/nmbd -D
fi

Kod jest bar dzo pro sty: spraw dza, czy plik smbd ma usta wio ne pra wo do wy ko na -
nia, a je œli tak, to uru cha mia oba de mo ny Sam by pod czas star tu sys te mu.

Unix Sys tem V

W Unik sach typu Sys tem V spra wy nie co siê kom pli kuj¹. Sys tem V zwy kle u¿y wa
od dziel nych skryp tów do uru cha mia nia i za trzy my wa nia sys te mo wych de mo nów.
Dla te go mu sisz po in stru owaæ Sam bê, co ma ro biæ, kie dy za czy na lub ko ñczy pra cê.
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Mo¿esz w tym celu zmo dy fi ko waæ za war toœæ ka ta lo gu /etc/rc.d/init.d, umiesz czaj¹c
w nim pro gram o na zwie smb po dob ny do po ni¿ sze go:
#!/bin/sh

# Za wie ra funk cjê "kill proc" w Linuksie Red Hat
./etc/rc.d/init.d/func tions

PATH="/usr/lo cal/sam ba/bin:$PATH"

case $1 in
    'st art')
        echo "Uru cha miam smbd..."
        smbd -D
        echo "Uru cha miam nmbd..."
        nmbd -D
        ;;
    'st op')
        echo "Za trzy mu jê smbd i nmbd..."
        kill proc smbd
        kill proc nmbd
        rm -f /usr/lo cal/sam ba/var/locks/smbd.pid
        rm -f /usr/lo cal/sam ba/var/locks/nmbd.pid
        ;;
    *)
        echo "sk³ad nia: smb {start|stop}"
        ;;
esac

Dziê ki temu skryp to wi mo¿esz uru cha miaæ i za trzy my waæ us³ugi SMB za po moc¹
na stê puj¹cych po le ceñ:
# /etc/rc.d/init.d/smb start
Uru cha miam smbd...
Uru cha miam nmbd...
# /etc/rc.d/init.d/smb stop
Za trzy mu jê smbd i nmbd...

Uru cha mia nie dem onów za po œred nic twem in etd

De mon in etd to in ter ne to wy „su per de mon” sys te mów unik so wych, któ ry mo ni to ru -
je por ty TCP zde fi nio wa ne w pli ku /etc/se rvi ces i wy ko nu je od po wied ni pro gram dla
ka ¿ de go por tu, co jest zde fi nio wa ne w pli ku /etc/in etd.conf. Roz wi¹za nie ta kie ma tê
za le tê, ¿e mo¿esz dys po no waæ znaczn¹ liczb¹ de mo nów go to wych do œwiad cze nia
us³ug, któ re nie musz¹ byæ uru cho mio ne – de mon in etd od bie ra ¿¹da nia w ich imie -
niu. Wad¹ jest nie wiel ki na rzut zwi¹zany z two rze niem no we go pro ce su de mo na
oraz ko niecz noœæ edy to wa nia dwóch pli ków kon fi gu ra cyj nych za miast jed ne go.
Me to da ta przy da je siê, je œli twój kom pu ter ma jed ne go lub dwóch u¿yt kow ni ków
albo dzia³a w nim zbyt wie le de mo nów. £atwiej jest te¿ prze pro wa dziæ uak tu al nie -
nie opro gra mo wa nia bez zry wa nia ist niej¹cych po³¹czeñ.
Je œli chcesz uru cha miaæ Sam bê za po œred nic twem in etd, naj pierw otwórz w edy to rze 
plik /etc/se rvi ces. Je œli nie ma w nim jesz cze po ni¿ szych li nii, do pisz je:
net bios-ssn   139/tcp
net bio s-ns    137/udp
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Na stêp nie zmo dy fi kuj plik /etc/in etd.conf. Po szu kaj w nim po ni¿ szych dwóch li nii,
a je œli ich nie znaj dziesz, do pisz je. Je œli li nie dla de mo nów smbd i nmbd s¹ ju¿ w pli -
ku, zmo dy fi kuj je tak, aby wska zy wa³y na ka ta log, w któ rym za in sta lo wa³eœ oba de -
mo ny. Two ja od mia na Unik sa mo¿e u¿y waæ nie co in nej sk³adni tego pli ku; kie ruj siê 
ju¿ ist niej¹cymi wpi sa mi i stron¹ podrêcz ni ka man dla pli ku in etd.conf:
net bios-ssn st re am tcp no wa it root /usr/lo cal/sam ba/bin/smbd smbd
net bio s-ns  dgram  udp wait   root /usr/lo cal/sam ba/bin/nmbd nmbd

Wresz cie usuñ wszyst kie pro ce sy smbd i nmbd i wy œlij sy gna³ HUP pro ce so wi in -
etd (de mon in etd po now nie wczy tu je swój plik kon fi gu ra cyj ny po otrzy ma niu
tego sy gna³u). W tym celu u¿yj po le ce nia ps, aby usta liæ iden ty fi ka tor pro ce su,
i wy œlij sy gna³ za po moc¹ po le ce nia:
# kill -HUP iden ty fi ka tor_pro ce su

Od tego mo men tu Sam ba po win na dzia³aæ.

Te sto wa nie de mon ów Sam by
Trud no w to uwie rzyæ, ale nie mal sko ñczy liœ my ju¿ kon fi gu ro wa nie ser we ra Sam -
by. Po zo sta³o tyl ko spraw dziæ, czy wszyst ko dzia³a tak, jak po win no. Naj wy god niej -
szym spo so bem bê dzie u¿y cie pro gra mu smbc lient w celu spraw dze nia, ja kie us³ugi
ser wer ofe ru je w sie ci. Je œli wszyst ko jest skon fi gu ro wa ne pra wid³owo, po wi nie neœ
móc wy ko naæ na stê puj¹ce po le ce nie:
# smbc lient -U% -l lo calhost

Ad ded in ter fa ce ip=192.168.220.100 bcast=192.168.220.255 nmask=255.255.255.0
Do ma in=[PROSTA_GRUPA] OS=[Unix] Se rver=[Sam ba 2.0.5a]

        Sha re na me      Type      Com ment
        ---------      ----      -------
        test           Disk      Tyl ko w ce lach te sto wych, je œli ³aska
        IPC$           IPC       IPC Se rvi ce (Sam ba 2.0.5a)

        Se rver                   Com ment
        ---------                -------
        HYDRA                    Sam ba 2.0.5a

        Workgro up                Ma ster
        ---------                -------
        PROSTA_GRUPA             HYDRA

Je œli po ja wi³ siê ja kiœ pro blem, nie pa ni kuj! Sp ró buj uru cho miæ de mo ny rêcz nie
i spraw dŸ ko mu ni ka ty sys te mo we lub plik dia gno stycz ny /usr/lo cal/sam ba/var/log.smb,
aby usta liæ przy czy nê nie po wo dze nia. Je œli uwa ¿asz, ¿e pro blem jest po wa ¿niej szy,
zaj rzyj do roz dzia³u 7, Dru ko wa nie i od wzo ro wy wa nie nazw, gdzie znaj dziesz wska -
zówki do tycz¹ce dia gno zo wa nia dem onów Sam by.
Je œli wszyst ko dzia³a, gra tu lu je my! Uda³o ci siê skon fi gu ro waæ ser wer Sam by
z udzia³em dys ko wym. Jest to doœæ pro sty ser wer, ale mo¿emy go wy ko rzy staæ do
skon fi gu ro wa nia i prze te sto wa nia klien tów Win dows 95 i NT w na stêp nym roz dzia -
le. Bêdzie my stop nio wo roz sze rzaæ jego mo ¿li wo œci, do daj¹c us³ugi, ta kie jak do stêp 
do ka ta lo gów ma cie rzy s tych, dru ko wa nie i me cha ni zmy bez pie cze ñstwa, a wresz -
cie in te gruj¹c go z do men¹ Win dows.
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3
Kon fi gu ro wa nie
kli entów Win dows

Roz dzia³ 3: Kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows

Z pew no œci¹ ucie szy ciê wia do moœæ, ¿e kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows do
wspó³pra cy z ser we rem Sam by jest bar dzo pro ste. Pro tokó³ SMB to ro dzi my jê zyk
Micro so ftu u¿y wa ny do wspó³dzie le nia zaso bów w sie ci lo kal nej, wiêc wiê k sza czê œæ
insta la cji i kon fi gu ra cji po stro nie Win dows zo sta³a ju¿ prze pro wa dzo na. Pod sta wo -
we kwe stie, któ rymi zaj mie my siê w tym roz dzia le, to ko mu ni ka cja i ko or dy na cja
miê dzy Win dows a Unik sem, dwo ma zupe³nie ró¿ nymi sys te ma mi ope ra cyj ny mi.
Sam ba u¿y wa TCP/IP do po ro zu mie wa nia siê z klien ta mi w sie ci. Je œli nie ko rzy -
stasz jesz cze z pro to ko³u TCP/IP w kom pu te rach Win dows, w tym roz dzia le wy ja -
œni my, jak go za in sta lo waæ. Na stêp nie bê dziesz mu sia³ skon fi gu ro waæ kom pu te ry
Win dows do pra cy w sie ci TCP/IP. Kie dy te dwa wy ma ga nia bêd¹ spe³nio ne, po ka -
¿emy, jak uzy skaæ do stêp do wspó³dzie lo ne go dys ku w ser we rze Sam by.
Roz dzia³ ten po dzie lo ny jest na trzy czê œci. W pierw szej zaj mie my siê kon fi gu ro wa -
niem kom pu te rów Win dows 95/98, a w dru giej – Win dows NT 4.0. Ostat nia czê œæ
za wie ra pew ne wstêp ne in for ma cje o nawi¹zy wa niu po³¹czeñ SMB przez klien ty
Win dows i ser we ry. Wia do mo œci te przy dadz¹ siê w dal szych roz dzia³ach ksi¹¿ki.

Kon fi gu ro wa nie kom pu te rów Win dows 95/98
Nie ste ty, sys te my Win dows 95/98 nie zo sta³y za pro jek to wa ne jako plat for my dla
wie lu u¿yt kow ni ków, w prze ci wie ñstwie do Unik sa albo Win dows NT. Sys te my te
mog¹ jed nak do pew ne go stop nia obs³ugi waæ wie lu u¿yt kow ni ków: je œli ze chcesz,
sys tem ope ra cyj ny bê dzie prze cho wy wa³ od dziel ny pro fil (uk³ad pul pi tu) oraz plik
hase³ dla ka ¿ de go u¿yt kow ni ka, choæ jest to tyl ko bla de od bi cie œro do wi ska praw -
dzi wie wie lo do stêp ne go. In ny mi s³owy, Win dows 95/98 nie prze szko dzi ci w znisz -
cze niu pra cy in ne go u¿yt kow ni ka za pi sa nej na lo kal nym dys ku, jak to czy ni Unix,
ale od cze goœ trze ba zacz¹æ.

Kon ta i has³a

Naj pierw mu si my po in for mo waæ Win dows, ¿e na le ¿y prze cho wy waæ od dziel ne
pro fi le u¿y tk owników i gro ma dziæ na zwy u¿ ytkowników i has³a w celu uwie rzy tel -
nia nia osób prób uj¹cych sko rzy staæ z zas obów Sam by. S³u¿y do tego aplet Has³a



w Pa ne lu ste ro wa nia. Je œli jesz cze nie pos³ugi wa³eœ siê Pa ne lem ste ro wa nia Win -
dows, mo¿esz go otwo rzyæ, wy bie raj¹c po zy cjê Usta wie nia z menu otwie ra ne go
przez klik niê cie przy ci sku Start w le wym dol nym rogu ekra nu. Znaj dziesz go te¿
jako fol der w oknie, które otwo rzy siê po klik niê ciu iko ny re pre zen tuj¹cej kom pu ter,
umiesz czo nej zwy kle w le wym gó rnym rogu ekra nu i ozna czo nej na pi sem Mój kom -
pu ter.
Po wy bra niu iko ny Has³a w Pa ne lu ste ro wa nia, klik nij kar tê Pro fi le u¿yt kow ni ka.
Po wi nie neœ zo ba czyæ okno dia lo go we po ka za ne na ry sun ku 3.1. Na stêp nie klik nij
pole opcji ozna czo ne na pi sem za czy naj¹cym siê od s³ów „U¿yt kow ni cy mog¹ do sto -
so waæ pre fe ren cje...”. Spo wo du je to, ¿e sys tem Win dows bê dzie prze cho wy wa³ od -
dziel ny pro fil dla ka ¿ de go u¿yt kow ni ka i za pi sze wpro wa dzon¹ przez cie bie na zwê
u¿yt kow ni ka i has³o, któ rych u¿y je pod czas ³¹cze nia siê z ser we rem SMB/CIFS.
Wresz cie za znacz oba pola wy bo ru w ram ce Usta wie nia pro fi lu u¿yt kow ni ka, jak po -
ka za no na ry sun ku.

Ry su nek 3.1. Okno dia lo go we W³aœciwo œci: Has³a

Te raz wy bierz kar tê Zmieñ has³o po le wej stro nie okna dia lo go we go. Aby Sam ba po -
zwo li³a ci na do stêp do swo ich zas obów, na zwa u¿yt kow ni ka i has³o, które po da jesz
pod czas lo go wa nia siê w Win dows, musz¹ od po wia daæ na zwie kon ta i has³u na ser -
we rze Sam by. Je œli w oknie dia lo go wym nie ma tej zak³adki, nie martw siê – praw -
do po dob nie nie nada³eœ so bie jesz cze na zwy u¿yt kow ni ka Win dows i has³a. Po pro -
stu klik nij przy cisk OK na dole okna i od po wiedz Tak na py ta nie o po now ne uru cho -
mie nie sys te mu. Po miñ na stêp ny pod roz dzia³ i prze czy taj ten za ty tu³owa ny „Pierw -
sze lo go wa nie”.
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Zmia na has³a Win dows

Po wy bra niu kar ty Zmieñ has³o uka ¿e siê okno dia lo go we z ry sun ku 3.2.

Ry su nek 3.2. Kar ta Zmieñ has³o

Klik nij przy cisk Zmieñ has³o sys te mu Win dows. Po win no uka zaæ siê okno dia lo go -
we Zmieñ has³o sys te mu Win dows z ry sun ku 3.3. Tu taj mo¿esz zmie niæ swo je has³o
tak, aby od po wia da³o has³u kon ta w ser we rze Sam by, przez któ re za mie rzasz siê lo -
go waæ.

Ry su nek 3.3. Okno dia lo go we Zmieñ has³o sys te mu Win dows

Pierw sze lo go wa nie

Je œli w two im oknie W³aœciwo œci: Has³a nie by³o kar ty Zmieñ has³o, to po po now -
nym uru cho mie niu Win dows zo sta niesz po pro szo ny o wpro wa dze nie na zwy u¿yt -
kow ni ka i has³a. Sko rzy staj z na zwy i has³a, któ re masz na ser we rze Sam by. Na stêp -
nie je po twier dŸ. Te raz, po po twier dze niu, lub od razu, je œli mia³eœ ju¿ wpro wa -
dzon¹ na zwê i has³o, Win dows po wi nien za py taæ, czy chcesz mieæ swój pro fil, wy -
œwie tlaj¹c okno dia lo go we z ry sun ku 3.4.
Od po wiedz Tak. Win dows utwo rzy dla cie bie od dziel ny pro fil i plik hase³, w któ -
rym za pi sze ko piê two je go has³a. Kie dy bê dziesz ³¹czy³ siê z Samb¹, Win dows wy œ le 
do niej has³o, kt ó re pos³u¿y do uwie rzy tel nie nia two je go do stê pu do wszyst kich
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udzia³ów. Chwi lo wo nie bêdzie my zaj mo waæ siê pro fi la mi; wró ci my do nich w roz -
dzia le 6, U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny. Po win niœ my jed nak ostrzec, ¿e ist nie je 
tu pew ne nie bez pie cze ñstwo: ktoœ mo¿e wy kra œæ plik z has³ami i roz szy fro waæ je,
po nie wa¿ nie s¹ one sil nie za szy fro wa ne. Nie ste ty, pro ble mu tego nie da siê roz -
wi¹zaæ w Win dows 95/98. W Win dows 2000 (NT 5.0) szy fro wa nie hase³ ma opie raæ
siê na znacz nie lep szym al go ryt mie.

Ry su nek 3.4. Pro fi le sie ci Win dows

Kon fi gu ro wa nie sie ci

Te raz po wi nie neœ spraw dziæ, czy pro to kó³ sie cio wy TCP/IP jest pra wid³owo skon fi -
gu ro wa ny. W tym celu klik nij dwu krot nie iko nê Sieæ w Pa ne lu ste ro wa nia. Po wi nie -
neœ zo ba czyæ okno dia lo go we s³u¿¹ce do kon fi gu ro wa nia sie ci, po ka za ne na ry sun -
ku 3.5.

Ry su nek 3.5. Okno dia lo go we Sieæ w Win dows 95/98

Dzia³anie sie ci Micro so ftu opie ra siê na wi¹za niu okre œlo nych pro to ko³ów, ta kich
jak IPX lub TCP/IP, z kon kret ny mi urz¹dze nia mi sprz ê to wy mi, na przyk³ad z kart¹
Et her ne tu lub po³¹cze niem dia l-up. Prze sy³aj¹c dane okre œlo ne go pro to ko³u przez
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wska za ne urz¹dze nie sprz ê to we, kom pu ter mo¿e dzia³aæ jako klient lub ser wer dla
okre œlo ne go typu sie ci. W przy pad ku Sam by po win niœ my powi¹zaæ pr oto kó³ TCP/IP 
z urz¹dze niem sie cio wym, czy ni¹c kom pu ter klien tem sie ci Micro so ft. Kie dy wiêc
uka ¿e siê okno dia lo go we, w kom pu te rze po wi nien byæ za in sta lo wa ny przy najm -
niej Klient sie ci Micro so ft Ne tworks, a ta k¿e urz¹dze nie sie cio we (naj le piej kar ta Et -
her ne tu) powi¹zane z pro to ko³em TCP/IP. Je œli w kom pu te rze jest tyl ko jed no
urz¹dze nie sie cio we, pro tokó³ TCP/IP bê dzie wy mie nio ny pod nim. Je œli two je
okno przy po mi na to z ry sun ku 3.5, pr oto kó³ jest powi¹zany z urz¹dze niem.
Byæ mo¿e zo ba czysz te¿ przy datn¹ us³ugê udo stêp nia nia pli ków i dru ka rek w sie -
ciach Micro so ft Ne tworks. Oprócz tego mo¿e po ja wiæ siê pro to kó³ Net BEUI lub pro -
to ko³y Novel la, któ re s¹ stan dar do wo in sta lo wa ne w Win dows, ale nie po¿¹dane
pod czas pra cy z TCP/IP. Usuñ pro to kó³ Net BEUI, je œli to mo ¿li we – jest nie po trzeb -
ny i utrud nia dia gno zo wa nie przegl¹da nia za so bów sie ci. Je œli w two jej sie ci nie ma
¿ad nych ser we rów Novel la, mo¿esz usun¹æ rów nie¿ obs³ugê pro to ko³ów Novel la
(IPX/SPX).

Do da wa nie pro to ko³u TCP/IP

Je œli pro to kó³ TCP/IP w ogó le nie jest wy mie nio ny, bê dziesz mu sia³ go za in sta lo -
waæ. Je œli masz ju¿ TCP/IP, po miñ ten etap i przyst¹p do lek tu ry pod roz dzia³u
„Usta wia nie na zwy kom pu te ra i gru py ro bo czej”.
In sta lo wa nie TCP/IP nie jest trud ne, po nie wa¿ Micro so ft dys try bu uje w³asn¹ wer sjê 
pro to ko³u na in sta la cyj nym CD-RO M-ie. Pro to kó³ mo¿esz do daæ, kli kaj¹c przy cisk
Do daj w oknie sk³ad ni ków sie ci. Za znacz, ¿e chcesz do daæ nowy pro to kó³, wy bie -
raj¹c z li sty po zy cjê Pro to kó³ i kli kaj¹c przy cisk Do daj... w wy œwie tlo nym oknie dia -
lo go wym, któ re po win no wygl¹daæ tak jak na ry sun ku 3.6.

Ry su nek 3.6. Wy bie ra nie pro to ko³u do za in sta lo wa nia

Na stêp nie za znacz pro to kó³ TCP/IP pro du cen ta Micro so ft, jak po ka za no na ry sun -
ku 3.7 i klik nij przy cisk OK. Wró cisz do okna dia lo go we go Sieæ. Klik nij OK, aby za -
mkn¹æ okno dia lo go we, po czym Win dows za in sta lu je nie zbêd ne sk³ad ni ki i po -
now nie uru cho mi kom pu ter.
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Ry su nek 3.7. Wy bie ra nie pro to ko³u do za in sta lo wa nia

Kon fi gu ro wa nie TCP/IP

Je œli masz wiê cej ni¿ jed no urz¹dze nie sie cio we (na przyk³ad kar tê Et her ne tu i mo -
dem), po win ny byæ one powi¹zane z pro to ko³em TCP/IP, co jest ozna czo ne strza³k¹
(patrz ry su nek 3.8). Za znacz pro to kó³ TCP/IP powi¹zany z urz¹dze niem sie cio -
wym, przez któ re bê dziesz ³¹czy³ siê z sie ci¹ Sam by, i klik nij przy cisk W³aœciwo œci.

Ry su nek 3.8. Za zna cza nie w³aœci we go pro to ko³u TCP/IP
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Po win no ukazaæ siê okno w³aœciwo œci tego urz¹dze nia, po ka za ne na ry sun ku 3.9.

Ry su nek 3.9. Okno W³aœciwo œci Pr oto kó³ TCP/IP

Na gó rze okna wid nie je sie dem kart. Bê dziesz mu sia³ zmie niæ pa ra me try na czte rech 
na stê puj¹cych kar tach:
· Ad res IP,
· Kon fi gu ra cja DNS,
· Kon fi gu ra cja WINS,
· Powi¹za nia.

Kar ta Ad res IP

Kar ta Ad res IP jest po ka za na na ry sun ku 3.9. Klik nij pole opcji Po daj ad res IP i wpro -
wa dŸ ad res klien ta oraz ma skê pod sie ci w od po wied nie pola. Ty albo ad mi ni stra tor
sie ci po win niœ cie wcze œniej wy braæ ad res kom pu te ra. War to œci na le ¿y do b raæ tak,
aby kom pu ter znaj do wa³ siê w tej sa mej pod sie ci, co ser wer Sam by. Je œli na przyk³ad 
ad res ser we ra to 192.168.236.86, a jego ma ska pod sie ci to 255.255.255.0, móg³byœ
przy pi saæ kom pu te ro wi Win dows 98 ad res 192.168.236.10 (je œli jest wol ny) i tak¹
sam¹ ma skê pod sie ci, jak¹ ma ser wer Sam by. Je œli w swo jej sie ci u¿y wasz ser we ra
DHCP do przy dzie la nia ad re sów IP kom pu te rom Win dows, za znacz pole opcji Au -
to ma tycz nie uzy skaj ad res IP z ser we ra DHCP.
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Kar ta Kon fi gu ra cja DNS

Us³uga Do ma in Name Se rvi ce (DNS) jest od po wie dzial na za t³uma cze nie in ter ne to -
wych nazw ko mpu te rów, ta kich jak fin ta.przy klad.com, na czy tel ne dla kom put erów
ad re sy IP, ta kie jak 192.168.236.10. Ist niej¹ dwa spo so by na do ko na nie tego
w kompu te rze Win dows: mo¿esz okre œliæ ser wer, któ ry zaj mie siê t³uma cze niem, albo
prze cho wy waæ lo kaln¹ li stê par na zwa-adres, do kt órej bêd¹ odwo³ywaæ siê pro gra my.
Sie ci pod³¹czo ne do In ter ne tu u¿y waj¹ zwy kle ser we ra DNS, po nie wa¿ plik z ad re -
sa mi ho st ów mia³by ogrom ne roz mia ry. W sie ci lo kal nej (bez do stê pu do In ter ne tu)
li sta ho stów jest kr ótka i do brze zna na; w kom pu te rze unik so wym mo ¿na j¹ prze -
cho wy waæ w pli ku /etc/hosts. Je œli nie je steœ pe wien, czy sieæ ko rzy sta z ser we ra DNS
albo jaki jest jego ad res, zaj rzyj do pli ku /etc/re solv.conf w ser we rze unik so wym.
Wszyst kie kom pu te ry u¿y waj¹ce DNS bêd¹ mia³y ten plik. Wygl¹da on na stê puj¹co:
#re solv.conf
do ma in przy klad.com
na me se rver 127.0.0.1
na me se rver 192.168.236.20

W poda nym wy ¿ej przyk³adzie dru ga li nia na me se rver za wie ra ad res IP in ne go
kom pu te ra w sie ci lo kal nej: 192.168.236.20. To do bry kan dy dat na ser wer DNS*.
Mu sisz wpi saæ w³aœci wy ad res IP jed ne go lub kil ku ser we rów DNS (za uwa¿, ¿e nie
mo¿esz u¿yæ jego in ter ne to wej na zwy, ta kiej jak dns.ore il ly.com) w od po wied nie pole
(patrz ry su nek 3.10). Nie wpi suj ad re su 127.0.0.1 – to z pew no œci¹ nie jest po praw ny
ad res ser we ra DNS!
Spró buj wy braæ ad res z w³asnej sie ci. Dzia³aæ bêd¹ wszyst kie ser we ry wy mie nio ne
w pli ku /etc/re solv.conf, ale ko rzy staj¹c z po bli skie go ser we ra osi¹gniesz lepsz¹ wy -
daj noœæ (je œli nie zna laz³eœ pli ku /etc/re solv.conf w unik so wych kom pu te rach, po pro -
stu wy³¹cz DNS, do pó ki nie po znasz ad re su przy najm niej jed ne go ser we ra).
Za³ó¿my, ¿e masz tyl ko je den ser wer DNS, a jego ad res to 192.168.236.20. Klik nij
pole opcji W³¹cz DNS, jak po ka za no na ry sun ku 3.10, i wpisz ad res ser we ra w gór ne
pole Ko lej noœæ przeszukiwania ser we ra DNS.
Wpisz te¿ na zwê kom pu te ra Win dows 95/98 i swo jej do me ny in ter ne to wej. Je œli
cho dzi o wspó³pra cê z Samb¹, mo¿esz zi gno ro waæ pole Ko lej noœæ prze szu ki wa nia
sufiksów do me ny.
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Ry su nek 3.10. Kar ta Kon fi gu ra cja DNS

Kar ta Kon fi gu ra cja WINS

Win dows In ter net Name Se rvi ce (WINS) to wer sja ser we ra nazw Net BIO S-o wych
opra co wa na przez Micro so ft. Je œli w³¹czy³eœ us³ugê WINS w Sam bie, mu sisz po in -
for mo waæ Win dows o ad re sie ser we ra Sam by. Je œli u¿y wasz rów nie¿ ser we rów
WINS dzia³aj¹cych w kom pu te rach Win dows NT, po daj ta k¿e ich ad re sy. Okno dia -
lo go we wy œwie tla ne po wy bra niu kar ty Kon fi gu ra cja WINS jest po ka za ne na ry sun -
ku 3.11.

Nie po da waj ser we ra WINS Sam by i ser we ra Win dows NT jako kom bi na cji ser wer
pod sta wo wy-ser wer za pa so wy w oknie dia lo go wym Kon fi gu ra cja WINS. Powsta³yby
b³êdy w od wzo ro wy wa niu nazw, poniewa¿ ser we ry te nie mog¹ re pli ko waæ swo ich
baz da nych.

Za znacz pole opcji W³¹cz roz po zna wa nie WINS i wpro wa dŸ ad res ser we ra WINS
w od po wied nie pole, a na stêp nie klik nij przy cisk Do daj. Nie wpi suj ni cze go w pole
Iden ty fi ka tor za kre su.
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Ry su nek 3.11. Kar ta Kon fi gu ra cja WINS

Plik ho stów

Je œli nie u¿y wasz DNS ani WINS i nie chcesz ko rzy staæ z rozg³osze nio we go od wzo -
ro wy wa nia nazw, bê dziesz mu sia³ utwo rzyæ ta be lê ad re sów IP i nazw ho stów
w stan dar do wym for ma cie unik so we go pli ku /etc/hosts. W kom pu te rach Win dows
ta be lê tê na le ¿y umie œciæ w pli ku \WINDOWS\HOSTS na tym dys ku, na któ rym
za in sta lo wa³eœ Win dows (zwy kle C:\). Oto przyk³ad o wy plik ho stów:
# 127.0.0.1            lo calhost
192.168.236.1      sztych.przy klad.com sztych
192.168.236.2     ri po sta.przy klad.com ri po sta
192.168.236.3      gar da.przy klad.com gar da
192.168.236.4      to uche.przy klad.com to uche
192.168.236.10    fin ta.przy klad.com fin ta

Mo¿esz sko pio waæ ten plik bez po œred nio z pli ku /etc/hosts do wol ne go kom pu te ra
unik so we go – for mat jest iden tycz ny. Jed nak do od wzo ro wy wa nia nazw w Win -
dows za po moc¹ pli ku ho stów po wi nie neœ ucie kaæ siê tyl ko w osta tecz no œci.

Spraw dze nie powi¹zañ

Do spraw dze nia po zo sta³a jesz cze kar ta Powi¹za nia (patrz ry su nek 3.12).
Pole obok po zy cji Klient sie ci Micro so ft Ne tworks po win no byæ za zna czo ne, wska -
zuj¹c, ¿e us³uga klien ta ko rzy sta z TCP/IP. Je œli w oknie dia lo go wym znaj du je siê
po zy cja Udo stêp nia nie pli ków i dru ka rek w sie ciach Micro so ft Ne tworks, rów nie¿
ona po win na byæ za zna czo na, jak po ka za no na ry sun ku.
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Ry su nek 3.12. Kar ta Powi¹za nia

Usta wia nie na zwy kom pu te ra i gru py ro bo czej

Na ciœ nij te raz przy cisk OK w oknie W³aœciwo œci Prot okó³ TCP/IP, a wrócisz do
okna Sieæ. Wy bierz kar tê Iden ty fi ka cja, co spo wo du je wy œwie tle nie okna dia lo go we -
go z ry sun ku 3.13.
Tu taj po raz dru gi wpro wa dzisz na zwê kom pu te ra. Tym ra zem jed nak okre œlasz nie
na zwê ho sta i do me nê DNS, ale Net BIO S-ow¹ na zwê kom pu te ra. Naj le piej bê dzie
wy braæ tak¹ sam¹ na zwê, jak na zwa ho sta DNS. Uwa ¿aj, ¿eby nie zro biæ b³êdu w pi -
sow ni: kon fi gu ro wa nie kom pu te ra mo¿e byæ k³opo tli we, kie dy TCP/IP my œli, ¿e ma 
do czy nie nia z fre dem, a SMB s¹dzi, ¿e kom pu ter nosi na zwê ferd!
W tym oknie okre œlasz ta k¿e na zwê gru py ro bo czej. W na szym przy pad ku bê dzie to
PROSTA_GRUPA, ale je œli w roz dzia le 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie, wy bra³eœ
inn¹ na zwê pod czas two rze nia pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by, u¿yj jej ta k¿e tu taj.
Nie wy bie raj na zwy WORKGROUP, gdy¿ w ta kim przy pad ku znaj dziesz siê w tej
sa mej gru pie, co wszyst kie nie skon fi gu ro wa ne (lub Ÿle skon fi gu ro wa ne) kom pu te ry 
na œwie cie.

Kon fi gu ro wa nie kom pu te rów Win dows 95/98 57



Ry su nek 3.13. Kar ta Iden ty fi ka cja

Uzy ski wa nie do stê pu do ser we ra Sam by

Klik nij przy cisk OK, aby za ko ñczyæ kon fi gu ra cjê. Bê dziesz mu sia³ po now nie uru -
cho miæ kom pu ter, aby zmia ny zo sta³y uwzglê d nio ne.
Na desz³a wiel ka chwi la. Ser wer Sam by dzia³a, a ty skon fi gu ro wa³eœ klien ta Win -
dows 95/98 do wspó³pra cy z nim. Po po now nym uru cho mie niu Win dows za lo guj
siê i klik nij dwu krot nie iko nê Oto cze nia sie cio we go na pul pi cie. Po wi nie neœ zo ba -
czyæ ser wer Sam by jako cz³onka swo jej gru py ro bo czej (patrz ry su nek 3.14).

Ry su nek 3.14. Oto cze nie sie cio we w Win dows

Dwu krot ne klik niê cie na zwy ser we ra spo wo du je wy œwie tle nie za so bów udo stêp -
nia nych przez nie go w sie ci, co po ka za no na ry sun ku 3.15 (w tym przy pad ku jest to
dru kar ka i ka ta log test).
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Ry su nek 3.15. Udzia³y w ser we rze

Je œli po ja wi siê okno dia lo go we z pro œb¹ o poda nie has³a do stê pu do za so bu IPC$, ozna -
cza to, ¿e Sam ba nie za ak cep to wa³a has³a przes³ane go przez klien ta. Pa miê taj, ¿e na zwa
u¿yt kow ni ka i has³o usta wio ne w klien cie musi od po wia daæ na zwie u¿yt kow ni ka i has³u
w ser we rze Sam by. Je œli u¿y wasz Win dows 98 lub Win dows NT z Se rvi ce Pack 3 lub
nowsz¹ wer sj¹ po pra wek, praw do po dob nie dzie je siê tak dla te go, ¿e klient wysy³a has³o
w po sta ci za szy fro wa nej, a nie otwar tym tek stem. Mo¿esz upo raæ siê z tym pro ble mem,
wy ko nuj¹c dwie czyn no œci w ser we rze Sam by. Po pierw sze, do sek cji [glo bal] w pli ku 
kon fi gu ra cyj nym Sam by do daj wpis en crypt pas swords=yes. Po dru gie, znaj dŸ pro -
gram sm b pas swd w ser we rze Sam by (do my œl nie jest on prze cho wy wa ny w ka ta lo gu
/usr/lo cal/sam ba/bin) i do daj za jego po moc¹ nowy wpis do bazy za szy fro wa nych hase³
Sam by. Aby na przyk³ad do daæ u¿yt kow ni ka ste fan, do bazy wpisz sm b pas swd -a
ste fan. Kie dy bê dziesz wpro wa dza³ pierw sze has³o, pro gram wy œwie tli ko mu ni kat
o b³êdzie, in for muj¹c, ¿e baza hase³ nie ist nie je, a na stêp nie utwo rzy bazê da nych (zwy kle 
w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd).

Je œli ser wer nie po ja wi siê na liœ cie, uru chom Eks plo ra to ra Win dows (nie In ter net
Explo re ra!) i wy bierz po le ce nie Ma puj dysk sie cio wy z menu Na rzê dzia. Po ja wi siê
okno dia lo go we, w któ rym bê dziesz móg³ wpi saæ na zwê ser we ra i udzia³u test
w no ta cji UNC Win dows: \\ser wer\test, jak ro bi liœ my to w pierw szym roz dzia -
le. Po win no to do pro wa dziæ do po³¹cze nia z ser we rem Sam by i na szym tym cza so -
wym udzia³em. Je œli to rów nie¿ nie za dzia³a, zaj rzyj do roz dzia³u 9, Roz wi¹zy wa nie
pro ble mów, gdzie znaj dziesz wska zów ki do tycz¹ce dia gno zo wa nia b³êdów.

Kon fi gu ro wa nie kom pu te rów Win dows NT 4.0
Kon fi gu ro wa nie Win dows NT prze bie ga nie co od mien nie od kon fi gu ro wa nia Win -
dows 95/98. Do u¿y wa nia Sam by z Win dows NT bê dziesz po trze bo wa³ za rów no
us³ugi sta cji ro bo czej, jak i pro to ko³u TCP/IP. Oba te sk³ad ni ki s¹ stan dar do wy mi
ele men ta mi Win dows NT, ale opi sze my ich in sta lo wa nie i kon fi gu ro wa nie, po nie -
wa¿ mog¹ byæ skon fi gu ro wa ne nie pra wid³owo.
Oto sze œæ g³ów nych eta pów:
1. Na da nie na zwy kom pu te ro wi.
2. Za in sta lo wa nie us³ugi sta cji ro bo czej.
3. Za in sta lo wa nie pro to ko³u TCP/IP.
4. Usta wie nie na zwy i ad re su IP kom pu te ra.
5. Skon fi gu ro wa nie us³ug DNS i WINS.
6. Powi¹za nie pro to ko³u i us³ug.
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Pod sta wo wa kon fi gu ra cja

W tym pod roz dzia le przed sta wi my czyn no œci, któ re umo ¿li wi¹ wspó³pra cê Win dows
NT i Sam by. Je œli po trze bu jesz wiê cej in for ma cji o ad mi ni stro wa niu sys te mem Win -
dows NT, zaj rzyj do do sko na³ej ksi¹¿ki Cra iga Hun ta i Ro ber ta Br uce 'a Thomp so na
Windows NT TCP/IP – ad mi ni stra cja sys te mu, wy da nej przez Wy daw nic two RM. Wszyst -
kie opi sa ne czyn no œci po wi nie neœ wy ko naæ jako u¿yt kow nik „Ad mi ni stra tor”.

Nada wa nie na zwy kom pu te ro wi

Naj pierw mu sisz na daæ kom pu te ro wi Net BIO S-ow¹ na zwê. Klik nij dwu krot nie iko -
nê Sieæ w Pa ne lu ste ro wa nia. Na ekra nie po ja wi siê okno dia lo go we Sieæ. Pierwsz¹
kart¹ w tym oknie po win na byæ kar ta Iden ty fi ka cja, jak na ry sun ku 3.16.

Ry su nek 3.16. Kar ta Iden ty fi ka cja okna dia lo go we go Sieæ

Tu taj mu sisz zi den ty fi ko waæ swój kom pu ter, na daj¹c mu na zwê (my u¿y liœ my na -
zwy Flo ret) i zmie niæ do my œln¹ na zwê gru py ro bo czej na tak¹, jak¹ poda³eœ w pli ku
smb.conf w ser we rze Sam by. W tym przy pad ku na zwa gru py ro bo czej to PRO -
STA_GRUPA. Nie mo¿esz jed nak zmie niæ obu nazw na tej kar cie (jak w Win dows
95/98). Mu sisz naj pierw klikn¹æ przy cisk Zmieñ pod po la mi tek sto wy mi, co spo wo -
du je wy œwie tle nie okna dia lo go we go Zmia ny iden ty fi ka cji, w któ rym mo¿esz po daæ 
now¹ na zwê kom pu te ra i gru py ro bo czej (patrz ry su nek 3.17).
S³owo ostrze ¿e nia: bê dziesz mu sia³ po now nie usta liæ na zwê kom pu te ra pod czas
kon fi gu ro wa nia TCP/IP, wiêc upew nij siê, ¿e obie na zwy s¹ ta kie same. Na zwa,
któr¹ usta wiasz tu taj, to na zwa Net BIO S-o wa. Mo¿e ona siê ró¿ niæ od na zwy ho sta
TCP/IP, ale z regu³y nie jest to po¿¹dane. Nie przej muj siê, ¿e Win dows NT wy mu -
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sza u¿y cie du ¿ych li ter w na zwie kom pu te ra i gru py; sys tem bê dzie wie dzia³, o co ci
cho dzi³o, kie dy w³¹czy siê do sie ci.

Ry su nek 3.17. Zmie nia nie da nych iden ty fi ka cyj nych

In sta lo wa nie pro to ko³u TCP/IP

Na stêp nie wy bierz kar tê Pro to ko³y w oknie dia lo go wym Sieæ i spraw dŸ, czy masz
za in sta lo wa ny pr ot okó³ TCP/IP (patrz ry su nek 3.18).

Ry su nek 3.18. Kar ta Pro to ko³y
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Je œli pr otokó³ nie jest za in sta lo wa ny, bê dziesz mu sia³ go do daæ. Klik nij przy cisk Do -
daj, co spo wo du je wy œwie tle nie okna dia lo go we go Wy bierz: Pr otokó³ sie cio wy
(patrz ry su nek 3.19). W prze ci wie ñstwie do Win dows 95/98, po wi nie neœ od razu zo -
ba czyæ pr ot okó³ TCP/IP na dole li sty.

Ry su nek 3.19. Okno dia lo go we Wy bierz: Pr otokó³ sie cio wy

Za znacz pro to kó³ TCP/IP i po twier dŸ swój wy bór. Je œli to mo ¿li we, za in sta luj tyl ko
TCP/IP. Zwy kle nie ma sen su in sta lo waæ Net BEUI, po nie wa¿ w ta kim przy pad ku
kom pu ter szu ka us³ug, ko rzy staj¹c z dwóch ró¿ nych pro to ko³ów, z któ rych za pew -
ne tyl ko je den jest u¿y wa ny*.

In sta lo wa nie us³ugi sta cji ro bo czej

Po za in sta lo wa niu TCP/IP klik nij kar tê Us³ugi w oknie dia lo go wym Sieæ i spraw dŸ,
czy masz za in sta lo wan¹ us³ugê sta cji ro bo czej, któr¹ wi daæ na dole li sty z ry sun ku
3.20.
Ta us³uga to w isto cie klient sie ci Micro so ft, który po zwa la kom pu te ro wi na ko rzy -
sta nie z za sob ów SMB. Us³uga sta cji ro bo czej jest nie zbêd na. Jest ona in sta lo wa na
do my œl nie za ró wno w Win dows NT Work sta tion 4.0, jak i w Se rver 4.0. Je œli nie ma
jej na liœ cie, mo¿esz za in sta lo waæ j¹ nie mal tak samo, jak pro tokó³ TCP/IP. Tym ra -
zem bê dziesz mu sia³ klikn¹æ przy cisk Do daj i za zna czyæ us³ugê Sta cja ro bo cza, jak
po ka za no na ry sun ku 3.21.
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Ry su nek 3.20. Kar ta Us³ugi w oknie dia lo go wym Sieæ

Ry su nek 3.21. Okno dia lo go we Wy bierz: Us³uga sie cio wa

Kon fi gu ro wa nie TCP/IP

Po za in sta lo wa niu us³ugi sta cji ro bo czej wróæ do kar ty Pro to ko³y i za znacz na liœ cie
po zy cjê Pr ot okó³ TCP/IP. Na stêp nie klik nij umiesz czo ny pod list¹ przy cisk
W³aœciwo œci. Po ja wi siê okno dia lo go we W³aœciwo œci: Micro so ft TCP/IP. Okno to za -
wie ra piêæ kart, z kt óry ch trzy  wy ma gaj¹ zmo dy fi ko wa nia:
· Ad res IP,
· DNS,
· Ad res WINS.
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Kar ta Ad res IP

Kar ta Ad res IP jest po ka za na na ry sun ku 3.22.

Ry su nek 3.22. Okno dia lo go we W³aœciwo œci: Micro so ft TCP/IP w Win dows NT

Za znacz pole opcji Po daj ad res IP i wpisz ad res oraz ma skê pod sie ci dla od po wied -
nie go in ter fej su sie cio we go (kar ty Et her ne tu). Ty albo ad mi ni stra tor sie ci po win niœ -
cie wcze œniej wy braæ ad res kom pu te ra tak, aby znaj do wa³ siê w tej sa mej pod sie ci, co 
ser wer Sam by. Je œli na przyk³ad ad res ser we ra to 192.168.236.86, a jego ma ska pod -
sie ci to 255.255.255.0, móg³byœ przy pi saæ kom pu te ro wi Win dows NT Work sta tion
ad res 192.168.236.10 (je œli jest wol ny) i tak¹ sam¹ ma skê pod sie ci. Je œli w swo jej sie ci
u¿y wasz ser we ra DHCP, za znacz pole opcji Uzy skaj ad res IP z ser we ra DHCP.

Je œli nie masz przy dzie lo ne go ad re su IP, a two ja sieæ nie jest po³¹czo na z In ter ne tem,
u¿yj na sze go ad re su. Pod sieæ 192.168.x.x jest spe cjal nie za re zer wo wa na przez or ga ni -
za cjê In ter NIC na po trze by pry wat nych sie ci lo kal nych. W prze ciw nym wy pad ku
skon tak tuj siê z ad mi ni stra to rem sie ci i do wiedz siê, ja kie ad re sy s¹ do stêp ne.

Pole Bra ma do my œl na od no si siê do kom pu te ra na zy wa ne go zwy kle ru te rem. Je œli
masz pod opiek¹ kil ka sie ci po³¹czo nych ru te ra mi, po wi nie neœ umie œciæ tu ad res
tego ru te ra, któ ry znaj du je siê w two jej pod sie ci.
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Kar ta DNS

Te raz przej dŸ do kar ty DNS, po ka za nej na ry sun ku 3.23.

Ry su nek 3.23. Kar ta DNS

Do ma in Name Sys tem (DNS) to us³uga od po wie dzial na za t³uma cze nie u¿y wa nych
przez lu dzi nazw kom pu te rów, ta kich jak flo ret.przy klad.com, na ad re sy IP, ta kie jak
192.168.236.10. Kom pu ter Win dows NT mo¿e do ko ny waæ ta kie go t³uma cze nia na
dwa spo so by. Mo¿esz po daæ ad res ser we ra DNS, któ ry bê dzie zaj mo wa³ siê od wzo -
ro wy wa niem nazw na ad re sy, albo utwo rzyæ lo kaln¹ li stê par na zwa-adres, do któ -
rych bê dzie siê odwo³ywaæ two ja sta cja ro bo cza.
W przy pad ku sie ci lo kal nej nie pod³¹czo nej do In ter ne tu, li sta jest zwy kle krót ka
i mo¿e byæ prze cho wy wa na w lo kal nym pli ku. Sie ci pod³¹czo ne do In ter ne tu ko rzy -
staj¹ zwy kle z us³ug DNS, po nie wa¿ nie da siê z góry prze wi dzieæ, z któ ry mi ad re sa -
mi in ter ne to wy mi bêd¹ ³¹czyæ siê u¿yt kow ni cy. Je œli nie je steœ pe wien, czy sieæ ko -
rzy sta z ser we ra DNS albo jaki jest jego ad res, zaj rzyj do pli ku /etc/re solv.conf w ser -
we rze Sam by: wszyst kie kom pu te ry u¿y waj¹ce DNS bêd¹ mia³y taki plik. Wygl¹da
on na stê puj¹co:
#re solv.conf
do ma in przy klad.com
na me se rver 127.0.0.1
na me se rver 192.168.236.20
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W tym przyk³adzie pierw sza li nia na me se rver za wie ra ad res 127.0.0.1, co wska zu -
je, ¿e ser wer Sam by jest za ra zem ser we rem DNS dla tej sie ci lo kal nej*. W ta kim przy -
pad ku po wi nie neœ u¿yæ sie cio we go ad re su ser we ra Sam by (a nie jego ad re su lo kal -
ne go ho sta, 127.0.0.1) pod czas wype³nia nia kar ty DNS. Mo¿esz u¿yæ ta k¿e in nych
ad resów wy mie nio nych w li niach za czy naj¹cych siê od s³owa na me se rver. Sp ró -
buj wy braæ ta kie, kt óre znaj duj¹ siê w two jej sie ci. Dzia³aæ bêd¹ wszyst kie ser we ry
wy mie nio ne w pli ku /etc/re solv.conf, ale ko rzy staj¹c z po bli skie go ser we ra osi¹gniesz 
lepsz¹ wy daj noœæ.
Te raz mu sisz wpro wa dziæ jesz cze raz na zwê kom pu te ra, upew niaj¹c siê, ¿e jest ona
taka sama jak ta, któ ra wid nie je na kar cie Iden ty fi ka cja okna dia lo go we go Sieæ (na -
zwa Net BIO S-o wa). Wpisz ta k¿e na zwê do me ny DNS, w któ rej re zy du je kom pu ter.
Je œli nazw¹ do me ny jest przy klad.com, wpisz j¹ tu taj. Mo¿esz zi gno ro waæ po zo sta³e
opcje.

Kar ta Ad res WINS

Je œli nie u¿y wasz ser we ra DNS, bê dziesz i tak po trze bo wa³ me cha ni zmu t³uma cze -
nia nazw Net BIO S-o wych na ad re sy i od wrot nie. Za le ca my skon fi gu ro wa nie za rów -
no DNS, jak i WINS. Win dows NT pre fe ru je u¿y cie WINS, a WINS mo¿e ko rzy staæ
z DNS w sy tu acji awa ryj nej, kie dy nie po tra fi od wzo ro waæ na zwy któ re goœ kom pu -
te ra. Kar ta Ad res WINS jest po ka za na na ry sun ku 3.24.

Ry su nek 3.24. Kar ta Ad res WINS

66 Roz dzia³ 3: Kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows

* Ad res 127.0.0.1 jest zna ny jako ad res lo kal ne go ho sta, a za jego po moc¹ kom pu ter zaw sze odwo³uje siê do
sa me go sie bie. Je œli na przyk³ad wpi szesz ping 127.0.0.1 na unik so wym ser we rze, po wi nie neœ zaw sze 
otrzy maæ od po wie dŸ, po nie wa¿ spraw dzasz w³asny kom pu ter.



Je œli w two jej sie ci jest ser wer WINS, wpisz jego ad res w pole ozna czo ne na pi sem
Pod sta wo wy ser wer WINS. Je œli us³ugi WINS œwiad czy Sam ba (in ny mi s³owy,
w pli ku smb.conf ser we ra Sam by znaj du je siê li nia wins se rvi ce = yes), wpisz tu -
taj ad res IP ser we ra Sam by. W prze ciw nym wy pad ku po daj ad res in ne go ser we ra
WINS w two jej sie ci.
Praw do po dob nie za uwa ¿y³eœ pole umo ¿li wiaj¹ce wyb ór kar ty sie cio wej. Musi
w nim wid nieæ na zwa tej kar ty, z któr¹ powi¹zany jest pro tokó³ TCP/IP, aby kom -
pu ter korzysta³ z us³ug na zew ni czych WINS we w³aœci wej sie ci. Je œli masz za równo
kar tê sie ciow¹, jak i mo de mow¹, upew nij siê, ¿e w polu tym wid nie je na zwa kar ty
sie cio wej.
Na za ko ñcze nie za znacz pole wy bo ru W³¹cz roz po zna wa nie nazw DNS dla Win -
dows, aby us³uga WINS ko rzy sta³a z po mo cy DNS, je œli nie zdo³a od szu kaæ na zwy.
Mo¿esz zi gno ro waæ po zo sta³e opcje.

Plik ho stów

Je œli nie u¿y wasz DNS ani WINS i nie chcesz ko rzy staæ z rozg³osze nio we go od wzo -
ro wy wa nia nazw, bê dziesz mu sia³ utwo rzyæ ta be lê ad re sów IP i nazw ho stów
w stan dar do wym for ma cie unik so we go pli ku /etc/hosts. Od ra dza my ta kie roz wi¹za -
nie, po nie wa¿ uak tu al nia nie ta kie go pli ku w dy na micz nej sie ci jest moc no k³opo tli -
we, ale mimo to je opi sze my. Plik HOSTS w Win dows po wi nien znaj do waæ siê w ka -
ta lo gu \WINDOWS na tym dys ku, na któ rym za in sta lo wa no sys tem. Oto przyk³ad:
127.0.0.1      lo calhost
192.168.236.1   sztych    sztych.przy klad.com
192.168.236.2   ri po sta   ri po sta.przy klad.com
192.168.236.3   gar da     gar da.przy klad.com
192.168.236.4   to uche    to uche.przy klad.com 
192.168.236.5   flo ret    flo ret.przy klad.com 
192.168.236.6   sza bla    sza bla.przy klad.com 
192.168.236.7   ra pier    ra pier.przy klad.com

Mo¿esz sko pio waæ ten plik bez po œred nio z pli ku /etc/hosts ser we ra Sam by – for mat
jest iden tycz ny. Bê dzie on spe³nia³ tê sam¹ funk cjê, co plik ho stów w unik so wym
ser we rze. Jed na k¿e pli ku ho stów w Win dows na le ¿y u¿y waæ tyl ko w osta tecz no œci.

Powi¹za nia

Ter min powi¹zany ozna cza mniej wiê cej tyle, co „po³¹czo ny z czy mœ w cza sie kon fi -
gu ra cji”. Ozna cza on, ¿e pro to kó³ TCP/IP bê dzie przep³ywa³ przez kar tê Et her ne tu
(a nie na przyk³ad przez po³¹cze nie mo de mo we) i ¿e jest po praw nie skon fi gu ro wa -
ny. Je œli klik niesz kar tê Powi¹za nia okna dia lo go we go Sieæ, wy bie rzesz z li sty opcjê
wszyst kie us³ugi i klik niesz zna ki plus w drze wie us³ug, po wi nie neœ zo ba czyæ kon fi -
gu ra cjê tak¹ jak na ry sun ku 3.25.
Ozna cza ona, ¿e us³ugi sta cji ro bo czej, ser we ra i in ter fej su Net BIOS s¹ po³¹czo ne
z klien tem WINS. S¹ to po praw ne powi¹za nia dla pro to ko³u Micro so ft TCP/IP.
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Ry su nek 3.25. Powi¹za nia us³ug

£¹cze nie siê z ser we rem Sam by

Na in nych kar tach okna dia lo go we go Sieæ mo¿esz po zo sta wiæ war to œci do my œl ne.
Klik nij przy cisk OK, aby za ko ñczyæ kon fi gu ra cjê. Po za³ad o wa niu po trzeb nych pli -
ków (je œli bê dzie to ko niecz ne) bê dziesz mu sia³ po now nie uru cho miæ kom pu ter, aby 
zmia ny zo sta³y uwzglê d nio ne.
Na desz³a wiel ka chwi la. Ser wer Sam by dzia³a, a ty skon fi gu ro wa³eœ klien ta Win -
dows NT do wspó³pra cy z nim. Po po now nym uru cho mie niu Win dows za lo guj siê
i klik nij dwu krot nie iko nê Oto cze nia sie cio we go na pul pi cie. Po wi nie neœ zo ba czyæ
ser wer Sam by jako cz³onka swo jej gru py ro bo czej (patrz ry su nek 3.26).

Ry su nek 3.26. Oto cze nie sie cio we w Win dows NT

Dwu krot ne klik niê cie na zwy ser we ra spo wo du je wy œwie tle nie za so bów udo stêp -
nia nych przez nie go w sie ci, co po ka za no na ry sun ku 3.27 (w tym przy pad ku jest to
dru kar ka i ka ta log test). Wiê cej in for ma cji znaj dziesz w ostrze ¿e niu w pod roz dzia le
„Uzy ski wa nie do stê pu do ser we ra Sam by” wcze œniej w tym roz dzia le.
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Ry su nek 3.27. Udzia³y w ser we rze

Je œli po ja wi siê okno dia lo go we z pro œb¹ o poda nie has³a do stê pu do za so bu IPC$,
ozna cza to, ¿e Sam ba nie za ak cep to wa³a has³a przes³ane go przez klien ta. Pa miê taj, ¿e
na zwa u¿yt kow ni ka i has³o usta wio ne w klien cie musi od po wia daæ na zwie u¿yt kow ni -
ka i has³u w ser we rze Sam by. Je œli u¿y wasz Win dows 98 lub Win dows NT z Se rvi ce
Pack 3 lub nowsz¹ wer sj¹ po pra wek, praw do po dob nie dzie je siê tak dla te go, ¿e klient
wysy³a has³o w po sta ci za szy fro wa nej, a nie otwar tym tek stem. Mo¿esz upo raæ siê
z tym pro ble mem, wy ko nuj¹c dwie czyn no œci w ser we rze Sam by. Po pierw sze, do sek -
cji [glo bal] w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by do daj wpis en crypt pas -
swords=yes. Po dru gie, znaj dŸ pro gram sm b pas swd w ser we rze Sam by (do my œl nie
jest on prze cho wy wa ny w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/bin) i do daj za jego po moc¹ nowy
wpis do bazy za szy fro wa nych hase³ Sam by. Aby na przyk³ad do daæ do bazy u¿yt kow -
ni ka ste fan, wpisz sm b pas swd -a ste fan. Kie dy bê dziesz wpro wa dza³ pierw sze
has³o, pro gram wy œwie tli ko mu ni kat o b³êdzie, in for muj¹c, ¿e baza hase³ nie ist nie je,
a na stêp nie utwo rzy bazê da nych (zwy kle w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd).

Je œli ser wer nie po ja wi siê na liœ cie, nie wpa daj w pa ni kê. Uru chom Eks plo ra to ra Win -
dows NT (nie In ter net Explo re ra!) i wy bierz po le ce nie Ma puj dysk sie cio wy z menu
Na rzê dzia. Po ja wi siê okno dia lo go we, w któ rym bê dziesz móg³ wpi saæ w no ta cji
UNC na zwê ser we ra i jego udzia³u. Je œli twój ser wer ma na zwê „ser wer”, wpi sa³byœ
tu taj  \\ser wer\test. Je œli to ró wnie¿ nie za dzia³a, zaj rzyj do pod roz dzia³u „Drze -
wo b³êdów” w roz dzia le 9 i spraw dŸ, czy po mo¿e ci on w zdia gno zo wa niu pro ble mu.
Je œli ope ra cja siê po wiod³a, gra tu lu je my! Spró buj za pi saæ plik w ser we rze i przes³aæ
dane do dru kar ki sie cio wej. Bê dziesz mi³o zdzi wio ny, ¿e wszyst ko dzia³a tak
g³adko. Te raz, kie dy skon fi gu ro wa³eœ ju¿ Sam bê i jej klien ty, mo¿emy omó wiæ
dzia³anie Sam by i zacz¹æ do sto so wy waæ j¹ do two ich po trzeb.

Wpro wa dze nie do pro to ko³u SMB/CIFS
Za ko ñczy my ten roz dzia³ krót kim prze wod ni kiem po pro to ko le SMB/CIFS. W³aœ -
nie tego pro to ko³u u¿y waj¹ kom pu te ry Win dows 95/98 i NT do po ro zu mie wa nia
siê z ser we rem Sam by i miê dzy sob¹. Z per spek ty wy ko rzy staj¹cych z nie go apli ka -
cji ze staw pro to ko³ów SMB jest wzglêd nie pro sty. Za wie ra po le ce nia dla wszyst kich
ope ra cji, któ re wy ko nu je siê na lo kal nych pli kach i dru kar kach, miê dzy in ny mi:
· otwie ra nia i za my ka nia pli ków,
· two rze nia i usu wa nia pli ków i ka ta lo gów,
· czy ta nia i za pi sy wa nia pli ków,
· wy szu ki wa nia pli ków,
· ko lej ko wa nia pli ków w bu fo rze wy dru ku i usu wa nia ich z ko lej ki.
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Ka¿d¹ z tych ope ra cji mo ¿na za ko do waæ w ko mu ni ka cie SMB i przes³aæ do ser we ra.
Sama na zwa pro to ko³u po cho dzi od for ma tu kom un ikatów: s¹ one sie ciow¹ wer sj¹
stan dar do wych struk tur da nych u¿y wa nych w wywo³aniach sys te mo wych DO S-a,
czy li blo ka mi kom un ikatów ser we ra, przy sto so wa ny mi do trans mi sji miê dzy kom pu te -
ra mi w sie ci.

For mat ko mu ni ka tu SMB

Ri chard Shar pe z ze spo³u Sam by de fi niu je SMB jako pr ot okó³ typu ¿¹da nie-od po -
wiedŸ*. Ozna cza to, ¿e klient wysy³a ¿¹da nie do ser we ra, a ser wer odsy³a odpowie dŸ
SMB klien to wi. Ser wer rzad ko wysy³a ko mu ni ka ty nie bêd¹ce od po wie dzi¹ na
¿¹da nie klien ta.
Ko mu ni kat SMB nie jest sz cz eg ólnie skom pli ko wa ny. Przyj rzyj my siê bli¿ ej jego we -
w nêtrz nej struk tu rze. Mo ¿na po dzie liæ go na dwie czê œci: nag³ówek o sta³ej wiel ko œci
i ³añcuch po le ce nia, kt ór ego wiel koœæ mo¿e byæ bar dzo ró¿ na, w za le ¿no œci od tre œci
ko mu ni ka tu.

For mat nag³ówka SMB

Ta be la 3.1 przed sta wia for mat nag³ówka SMB. Po le ce nia SMB nie musz¹ wy ko rzy -
sty waæ wszyst kich pól nag³ówka. Kie dy na przyk³ad klient pró bu je po³¹czyæ siê
z ser we rem, nie dys po nu je jesz cze tak zwa nym iden ty fi ka to rem drze wa (tree iden ti -
fier, TID) – zo sta nie on mu przy zna ny do pie ro po nawi¹za niu po³¹cze nia – wiêc
w od po wied nim polu nag³ówka klient umiesz cza pu sty TID (0xFFFF). Inne pola,
kie dy nie s¹ u¿y wa ne, mog¹ byæ wype³nio ne ze ra mi.
Pola nag³ówka SMB s¹ wy mie nio ne w ta be li 3.1.

Ta be la 3.1. Pola nag³ówka SMB

Pole Roz miar Opis
(baj ty)

0xFF 'SMB' 1 Iden ty fi ka tor pro to ko³u
COM 1 Kod po le ce nia, od 0x00 do 0xFF
RCLS 1 Kla sa b³êdu
REH 1 Za re zer wo wa ne
ERR 2 Kod b³êdu
REB 1 Za re zer wo wa ne
RES 14 Za re zer wo wa ne
TID 2 Iden ty fi ka tor drze wa; nie po wta rzal ny iden ty fi ka tor za so bu

u¿y wa ne go przez klien ta
PID 2 Iden ty fi ka tor wywo³uj¹cego pro ce su
UID 2 Iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka
MID 2 Iden ty fi ka tor mul ti plek so wy; u¿y wa ny do ko ja rze nia ró ¿n ych

¿¹dañ i od po wie dzi w ra mach jed ne go pro ce su
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For mat po le ceñ SMB

Za raz za nag³ów kiem na stê pu je zmien na licz ba baj tów tworz¹cych po le ce nie lub od -
po wie dŸ SMB. Ka ¿ de po le ce nie, ta kie jak Open File (otwórz plik, iden ty fi ka tor
w polu COM: SM Bo pen) albo Get Print Qu eue (po bierz ko lej kê wy dru ku, SMB spl -
re tq), ma w³asny ze staw pa ra me trów i da nych. Po dob nie jak pola nag³ówka SMB,
nie wszyst kie pola po le ce nia musz¹ byæ wype³nio ne, za le ¿y to od kon kret ne go po le -
ce nia. Na przyk³ad po le ce nie Get Se rver At tri bu tes (po bierz atry bu ty ser we ra,
SMBd skattr) usta wia pola WCT i BCC na zero. Pola seg men tu po le ce nia s¹ wy mie -
nio ne w ta be li 3.2.

Ta be la 3.2. Za war toœæ po le ceñ SMB

Pole Roz miar (baj ty) Opis

WCT 1 Licz ba s³ów
VWV zmien ny S³owa param etrów (ich ³¹czny roz miar okre œla pole WCT)
BCC 2 Licz ba bajt ów da nych
DATA zmien ny Dane (ich ³¹czny roz miar okre œla pole BCC)

Nie martw siê, je œli nie ro zu miesz zna cze nia nie któ rych pól; nie jest to po trzeb ne do
u¿y wa nia Sam by na po zio mie ad mi ni stra cyj nym. Ich zna jo moœæ mo¿e siê jed nak
przy daæ pod czas przegl¹da nia ko mu ni ka tów sys te mo wych. Da lej w tym roz dzia le
po ka ¿emy ko mu ni ka ty SMB wysy³ane przez klien ty i ser we ry, prze chwy co ne za po -
moc¹ zmo dy fi ko wa nej wer sji pro gra mu tcpdump. (Je œli wola³byœ u¿y waæ sniffe ra
z in ter fej sem gra ficz nym, wy pró buj pro gram „et he re al”, ko rzy staj¹cy z bi blio tek
GTK. Wiê cej in for ma cji o tym na rzê dziu znaj du je siê na stro nie g³ów nej Sam by).

Je œli chcia³byœ do wie dzieæ siê wiê cej o pos zczególnych po le ce niach pro to ko³u SMB, zaj -
rzyj do do ku men ta cji SMB/CIFS pod ad re sem ftp://ftp.micro so ft.com/deve lo pr/drg/CIFS/.

Od mia ny SMB

Od swo je go po wsta nia pro to kó³ SMB by³ kil ka krot nie roz sze rza ny o nowe po le ce -
nia. Ka ¿da nowa wer sja jest zgod na wstecz ze star szy mi, co spra wia, ¿e w sie ciach
lo kal nych czê sto mo ¿na spo tkaæ ró¿ ne klien ty i ser we ry pos³uguj¹ce siê od mien ny -
mi wer sja mi pro to ko³u SMB.
W ta be li 3.3 wy mie nio ne s¹ g³ówne wer sje pro to ko³u SMB. Ka ¿dy „dia lekt” SMB
mo¿e mieæ wer sje po bocz ne, któ re za wie raj¹ po le ce nia obs³uguj¹ce po szcze gól ne
wy da nia sys te mu ope ra cyj ne go. £añcuch iden ty fi ka cyj ny jest sto so wa ny przez
klien ty i ser we ry do uzgod nie nia wa rian tu pro to ko³u, któ ry bê dzie u¿y wa ny do
wza jem nej ko mu ni ka cji.
Sam ba u¿y wa spe cy fi ka cji NT LM 0.12 dla NT LAN Ma na ge ra 1.0. Jest ona zgod na
z wszyst ki mi wcze œniej szy mi wer sja mi SMB. Spe cy fi ka cja CIFS to w isto cie LAN
Ma na ger 0.12 z kil ko ma spe cy ficz ny mi do dat ka mi.
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Ta be la 3.3. Dia lek ty pro to ko³u SMB

Na zwa pro to ko³u £añcuch iden ty fi ka cyj ny U¿y wa ny przez

Core PC NETWORK PROGRAM 1.0

Core Plus MICROSOFT NETWORKS 1.03

LAN Ma na ger 1.0 LANMAN1.0

LAN Ma na ger 2.0 LM1.2X002

LAN Ma na ger 2.1 LANMAN2.1

NT LAN Ma na ger 1.0 NT LM 0.12 Win dows NT 4.0
Sam ba NT LM 0.12 Sam ba Sam bê
Com mon In ter net File Sys tem CIFS 1.0 Win dows 2000

Klien ty i ser we ry SMB

Jak ju¿ wspo mnia no, SMB to pro to kó³ typu klient-ser wer. Zgod nie z kla syczn¹ de fi -
ni cj¹ ozna cza to, ¿e klient wysy³a ¿¹da nie do ser we ra, któ ry prze twa rza ¿¹da nie
i zwra ca od po wie dŸ klien to wi. Jed nak role klien ta i ser we ra mog¹ zo staæ od wró co -
ne, cza sem w kon te kœ cie jed nej se sji SMB. Roz wa ¿my na przyk³ad dwa kom pu te ry
Win dows 95/98 z ry sun ku 3.28. Kom pu ter o na zwie FINTA udo stêp nia w sie ci dru -
kar kê, a kom pu ter o na zwie GARDA udo stêp nia ka ta log dys ku. FINTA wy stê pu je
w roli klien ta, kie dy ko rzy sta ze sta cji sie cio wej GARDY, a w roli ser we ra, kie dy wy -
ko nu je za da nie wy dru ku na rzecz FINTY.

Ry su nek 3.28. Dwa kom pu te ry udo stêp niaj¹ce swo je za so by

Do szliœ my w ten sp osób do wa ¿nej kwe stii w ter mi no lo gii Sam by:
· Ser wer to kom pu ter udo stêp niaj¹cy wspó³dzie lo ny za sób.
· Klient to kom pu ter, któ ry u¿y wa tego za so bu.
· Ser wer mo¿e w ka ¿dym mo men cie byæ klien tem (u¿y waæ za so bu in ne go kom pu -

te ra).
Za uwa¿, ¿e nie mo ¿na okre œliæ ¿ad nej gra ni cy, od któ rej kom pu ter sta wa³by siê ser -
we rem – nie istot na jest iloœæ udo stêp nia nych za so bów, wiel koœæ dys ku czy szyb koœæ
pro ce so ra. Ser we rem mo¿e wiêc byæ sta ry kom pu ter 486 z do³¹czon¹ dru kark¹ albo
no wo cze sna sta cja Ul tra Sparc z dzie siê cio ma gi ga baj ta mi udo stêp nia nej prze strze ni
dys ko wej.
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Sys te my ope ra cyj ne Micro so ft Win dows za wie raj¹ wbu do wa ne pro gra my klien ta
i ser we ra SMB. Win dows NT 4.0 u¿y wa now sze go pro to ko³u SMB ni¿ Win dows for
Workgro ups i za wie ra ulep szo ne me cha ni zmy bez pie cze ñstwa sie cio we go, o któ -
rych bê dziemy mó wiæ w roz dzia le 6. Opr ócz tego ist nie je wie le ko mer cyj nych wer sji
ser we ra SMB, opra co wa nych przez fir my, ta kie jak Sun, Com paq, SCO, Hewlett-Pac -
kard, Syn tax i IBM. Nie ste ty, po stro nie klien ta wybór jest du¿o mniej szy – w grê
wcho dzi w³aœci wie tyl ko pa kiet Pa thworks fir my Di gi tal Equ ipment i, oczy wiœ cie,
Sam ba.

Pro ste po³¹cze nie SMB

Za nim przej dzie my do na stêp ne go roz dzia³u, przyj rzyj my siê pro ste mu po³¹cze niu
SMB. S¹ to za gad nie nia na tu ry tech nicz nej – w³aœci wie nie po trzeb ne do zarz¹dza nia 
Samb¹ – wiêc je œli chcesz, mo¿esz po min¹æ ten frag ment. Za miesz cza my tu taj te in -
for ma cje g³ów nie po to, aby za zna jo miæ ciê ze spo so bem, w jaki pro to kó³ SMB ne go -
cju je po³¹cze nia z in ny mi kom pu te ra mi w sie ci.
Po³¹cze nie miê dzy klien tem a za so bem ser we ra od by wa siê w czte rech eta pach:
1. Nawi¹za nie po³¹cze nia wir tu al ne go.
2. Ne go cja cja od mia ny pro to ko³u.
3. Usta wie nie para met rów se sji.
4. Nawi¹za nie po³¹cze nia z za so bem.
Zba da my wszyst kie czte ry eta py za po moc¹ przy dat ne go na rzê dzia, o któ rym
wspo mnie liœ my wcze œniej: zmo dy fi ko wa nej wer sji pro gra mu tcpdump do stêp nej na
wi try nie WWW Sam by.

Pro gram ten znaj dziesz w ser we rze sam ba.org w ka ta lo gu sam ba/ftp/tcpdumb-smb. W cza -
sie pi sa nia tej ksi¹¿ki naj now sza wer sja mia³a nu mer 3.4-5. Mo¿esz ko rzy staæ z nie go
tak, jak ze zwyk³ego pro gra mu tcpdump, ale do daj opcjê -s 1500, aby prze chwy ty waæ
ca³e pa kie ty, a nie tyl ko kil ka pierw szych bajtów.

Nawi¹zy wa nie po³¹cze nia wir tu al ne go

Kie dy u¿yt kow nik wysy³a pierw sze ¿¹da nie do stê pu do dys ku sie cio we go lub zdal -
nej dru kar ki, Net BIOS jest od po wie dzial ny za nawi¹za nie po³¹cze nia w war stwie se -
sji. W re zul ta cie po wsta je dwu kie run ko wy kana³ ko mu ni ka cyj ny miê dzy klien tem
i ser we rem. W rze czy wi sto œci klient i ser wer po trze buj¹ tyl ko dwó ch kom unikatów
do nawi¹za nia po³¹cze nia. Wi daæ to w po ni¿ szym przyk³adzie ¿¹da nia nawi¹za nia
se sji i od po wie dzi na to ¿¹da nie, prze chwy co nych przez pro gram tcpdump:
>>> NBT Pac ket
NBT Session Requ est
Flags=0x81000044
De sti na tion=FINTA       Na me Ty pe=0x20 (Se rver)
So ur ce=GARDA            Na me Ty pe=0x00 (Work sta tion)

>>> NBT Pac ket
NBT Session Gran ted
Flags=0x82000000
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Ne go cjo wa nie wa rian tu pro to ko³u

W tym mo men cie ist nie je ju¿ otwar ty kana³ miê dzy klien tem i ser we rem. Na stêp nie
klient wysy³a do ser we ra ko mu ni kat ne go cjuj¹cy wa riant pro to ko³u SMB. Jak wspo -
mnia no wcze œniej, klient usta wia swój iden ty fi ka tor drze wa (TID) na zero, po nie -
wa¿ nie wie jesz cze, ja kiej war to œci TID po wi nien u¿yæ. Iden ty fi ka tor drze wa to nu mer
re pre zen tuj¹cy po³¹cze nie z udzia³em w ser we rze.
Po le ce nie za war te w ko mu ni ka cie to SMB negprot, ¿¹da nie ne go cja cji wa rian tu pro to -
ko³u, któ ry bê dzie u¿y wa ny w trak cie ca³ej se sji. Za uwa¿, ¿e to klient wysy³a do ser we ra 
li stê wszyst kich ro zu mia nych przez sie bie war iantów pro to ko³u, a nie od wrot nie.
Ser wer od po wia da na ¿¹da nie SMB negprot in dek sem do li sty wa rian tów na -
des³anych przez klien ta (pierw szy wa riant ma in deks 0) albo war to œci¹ 0xFF, je œli nie 
ak cep tu je ¿ad ne go wa rian tu. W tym przyk³adzie ser wer zwra ca in deks 5, co ozna -
cza, ¿e pod czas tej se sji bê dzie u¿y wa ny dia lekt NT LM 0.12.
>>> NBT Pac ket
NBT Session Pac ket
Flags=0x0
Length=154

SMB PACKET: SMB negprot (REQUEST)
SMB Com mand   =  0x72
Er ror class   =  0x0
Er ror code    =  0
Flags1        =  0x0
Flags2        =  0x0
Tree ID       =  0
Proc ID       =  5371
UID           =  0
MID           =  385
Word Co unt    =  0
Dia lect=PC NETWORK PROGRAM 1.0
Dia lect=MICROSOFT NETWORKS 3.0
Dia lect=DOS LM1.2X002
Dia lect=DOS LANMAN2.1
Dia lect=Win dows for Workgro ups 3.1a
Dia lect=NT LM 0.12

>>> NBT Pac ket
NBT Session Pac ket
Flags=0x0
Length=69

SMB PACKET: SMB negprot (REPLY)
SMB Com mand   =  0x72
Er ror class   =  0x0
Er ror code    =  0
Flags1        =  0x0
Flags2        =  0x1
Tree ID       =  0
Proc ID       =  5371
UID           =  0
MID           =  385
Word Co unt    =  02
[000] 05 00

74 Roz dzia³ 3: Kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows



Usta wia nie para met rów se sji i lo go wa nia

W ko lej nym eta pie prze sy³ane s¹ pa ra me try se sji i lo go wa nia. Jest to na zwa kon ta
i has³o (je œli ja kieœ jest), na zwa gru py ro bo czej, mak sy mal ny roz miar trans mi to wa -
nych da nych i licz ba za leg³ych ¿¹dañ, kt óre jed no cze œnie mog¹ byæ bu fo ro wa ne
w ko lej ce.
Przed sta wio ne w po ni¿ szym przyk³adzie po le ce nie Session Se tup (kon fi gu ruj se sjê)
po zwa la na do³¹cze nie do nie go ko lej ne go po le ce nia SMB. Wska zu je na to li te ra X na 
ko ñcu na zwy po le ce nia; szes nast ko wy kod dru gie go po le ce nia jest poda ny w polu
Com2. W tym przy pad ku dru gim po le ce niem jest 0x75, czy li Tree Con nect and X
(po³¹cz z drze wem i X). Po le ce nie SMBt conX szu ka na zwy za so bu w bu fo rze
smb_buf (jest to ostat nie pole ¿¹da nia). W tym przyk³adzie bu for smb_buf za wie ra
³añcuch \\FINTA\PUBL, co jest pe³n¹ œcie ¿k¹ do wspó³dzie lo ne go ka ta lo gu w kom -
pu te rze FINTA. Ta kie u¿y cie po le ceñ „i X” przy spie sza wszyst kie trans ak cje, po nie -
wa¿ ser wer nie musi cze kaæ, a¿ klient wy œ le dru gie ¿¹da nie.
Za uwa¿, ¿e pole TID nadal za wie ra zero. Ser wer do star czy iden ty fi ka tor klien to wi
do pie ro po otwar ciu se sji i nawi¹za niu po³¹cze nia z ¿¹da nym za so bem. Zwróæ te¿
uwa gê, ¿e has³o jest prze sy³ane otwar tym tek stem. Zmie ni my to póŸ niej, w³¹czaj¹c
obs³ugê za szy fro wa nych hase³.
>>> NBT Pac ket
NBT Session Pac ket
Flags=0x0
Length=139

SMB PACKET: SMB sess se tu pX (REQUEST)
SMB Com mand   =  0x73
Er ror class   =  0x0
Er ror code    =  0
Flags1        =  0x10
Flags2        =  0x0
Tree ID       =  0
Proc ID       =  5371
UID           =  1
MID           =  385
Word Co unt    =  13
Com2=0x75
Res1=0x0
Off2=106
MaxBuffer=2920
MaxM px=2
Vc Num ber=0
Session Key=0x1FF2
Ca se In sen si tive Pas swor dLength=1
Ca se Sen si tive Pas swor dLength=1
Res=0x0
Ca pa bi li ties=0x1
Pass1&Pass2&Ac co unt&Do ma in&OS&Lan Man=
KRISTIN PARKSTR Win dows 4.0 Win dows 4.0

Pas sLen=2
Pas swd&Path&Devi ce=
smb_bcc=22
smb_buf[]=\\FINTA\PUBL
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Nawi¹zy wa nie po³¹cze nia z za so bem

W ko ñco wym eta pie ser wer prze sy³a klien to wi iden ty fi ka tor TID, wska zuj¹c tym sa -
mym, ¿e klient zo sta³ uwie rzy tel nio ny, a za sób jest go to wy do u¿y cia. Usta wia ta k¿e
pole Se rvi ce Ty pe na „A”, co ozna cza, ¿e jest to us³uga pli ko wa. Do stêp ne typy us³ug
to:
· „A”: dysk lub plik,
· „LPT1”: bu fo ro wa na dru kar ka,
· „COMM”: bez po œred nio do³¹czo na dru kar ka lub mo dem,
· „IPC”: na zwa ny po tok.
Pa kiet wygl¹da na stê puj¹co:
>>> NBT Pac ket
NBT Session Pac ket
Flags=0x0
Length=78

SMB PACKET: SMB sess se tu pX (REPLY)
SMB Com mand   =  0x73
Er ror class   =  0x0
Er ror code    =  0
Flags1        =  0x80
Flags2        =  0x1
Tree ID       =  121
Proc ID       =  5371
UID           =  1
MID           =  385
Word Co unt    =  3
Com2=0x75
Off2=68
Ac tion=0x0
[000] Unix Sam ba 1.9.1
[010] PARKSTR

SMB PACKET: SMBt conX (REPLY) (CHAINED)
sm bv wv[]=
Com2=0xFF
Off2=78
smb buf[]=
Se rvi ce Ty pe=A:

Po przy dzie le niu iden ty fi ka to ra TID klient mo¿e u¿y waæ wszyst kich po le ceñ, któ -
rych u¿y³by w od nie sie niu do lo kal ne go dys ku. Mo¿e otwie raæ pli ki, czy taæ je, za pi -
sy waæ, usu waæ i two rzyæ, wy szu ki waæ pli ki o okre œlo nych na zwach i tak da lej.
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4
Udzia³y dys ko we

Roz dzia³ 4: Udzia³y dys ko we

W po przed nich trzech roz dzia³ach po ka za liœ my, jak za in sta lo waæ Sam bê na unik so -
wym ser we rze i jak skon fi gu ro waæ klien ty Win dows do ko rzy sta nia z pro ste go
udzia³u dys ko we go. W tym roz dzia le spró bu je my przy dzie liæ Sam bie wiê cej funk cji
do pe³nie nia w two jej sie ci.
De mo ny Sam by, smbd i nmbd, s¹ kon tro lo wa ne przez je den plik ASCII, smb.conf, któ -
ry mo¿e za wie raæ po nad 200 ró¿ nych opcji. Opcje te de fi niuj¹ re ak cje Sam by na ota -
czaj¹c¹ j¹ sieæ, za czy naj¹c od pro stych praw do stê pu, a ko ñcz¹c na za szy fro wa nych
po³¹cze niach i do me nach NT. W na stêp nych piê ciu roz dzia³ach za po znasz siê z tym
pli kiem i u¿y wa ny mi w nim opcja mi. Nie któ re opcje bê dziesz wy ko rzy sty wa³ i mo -
dy fi ko wa³ bar dzo czê sto, in nych za pew ne nie u¿y jesz nig dy – wszyst ko za le ¿y od
tego, jak da le ce funk cjo nal ne maj¹ byæ klien ty Sam by.
W tym roz dzia le opi sze my struk tu rê pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by i przed sta wi my 
opcje s³u¿¹ce do two rze nia i mo dy fi ko wa nia udzia³ów dys ko wych. W ko lej nych
roz dzia³ach omó wi my przegl¹da nie, kon fi gu ro wa nie u¿yt kow ni ków, bez pie cze ñ -
stwa, do men i dru ka rek oraz mnó stwa in nych us³ug, któ re dziê ki Sam bie udo stêp -
nisz w swo jej sie ci.

Po zna je my plik kon fi gu ra cyj ny Sam by
Oto przyk³ad o wy plik kon fi gu ra cyj ny Sam by. Je œli pra co wa³eœ z pli ka mi .INI
w Win dows, jego struk tu ra za pew ne wyda ci siê zna jo ma:
[glo bal]
    log level = 1
    max log size = 1000
    soc ket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
    gu est ok = no
[ho mes]
    brow se able = no
    map ar chive = yes
[prin ters]
    path = /usr/tmp
    gu est ok = yes
    prin ta ble = yes
    min print spa ce = 2000



[test]
   brow se able = yes
   read only = yes
   gu est ok = yes
   path = /export/sam ba/test

Na ra zie za pew ne nie ro zu miesz wszyst kich opcji, ale mo¿esz wy ko rzy staæ ten plik,
je œli na praw dê ci siê spie szy (je œli nie, za chwi lê bêdzie my two rzyæ nowy plik od
pod staw). Mówi¹c w skró cie, plik ten usta wia pod sta wo wy po ziom ko mu ni ka tów
dia gno stycz nych, któ re bêd¹ re je stro wa ne w do my œl nym pli ku dzien ni ka o roz mia -
rze nie prze kra czaj¹cym 1 megabajta, opty ma li zu je po³¹cze nia TCP/IP miê dzy ser -
we rem Sam by i klien ta mi SMB oraz po zwa la Sam bie na dy na micz ne two rze nie
udzia³ów dys ko wych dla wszyst kich u¿yt kow ni ków, któ rzy maj¹ stan dar do we
kon ta unik so we na ser we rze. Udo stêp nia te¿ pu blicz nie wszyst kie dru kar ki za re je -
stro wa ne w ser we rze oraz prze zna czo ny tyl ko do od czy tu udzia³ pli ko wy, od po -
wia daj¹cy ka ta lo go wi /export/sam ba/test. Ostat nia czê œæ tego pli ku przy po mi na
udzia³ dys ko wy, któ re go u¿y liœ my do prze te sto wa nia Sam by w roz dzia le 2, In sta lo -
wa nie Sam by w Unik sie.

Struk tu ra pli ku kon fi gu ra cyj ne go

Spójrz my jesz cze raz na ten plik kon fi gu ra cyj ny, tym ra zem z wy ¿ sze go po zio mu:
[glo bal]
    ...
[ho mes]
    ...
[prin ters]
    ...
[test]
    ...

Na zwy wewn¹trz na wia sów kwa dra to wych wy dzie laj¹ sek cje pli ku smb.conf; ka ¿da
sek cja przyj mu je na zwê udzia³u (lub us³ugi), któ re go pa ra me try s¹ opi sa ne w tej sek -
cji. Na przyk³ad sek cje [test] i [ho mes] to nie po wta rzal ne udzia³y dys ko we – za -
wie raj¹ opcje odwo³uj¹ce siê do kon kret nych ka ta lo gów w ser we rze Sam by. Udzia³
[prin ters] za wie ra opcje odwo³uj¹ce siê do dru ka rek ser we ra. Wszyst kie sek cje
zde fi nio wa ne w pli ku smb.conf, z wyj¹tkiem sek cji [glo bals], bêd¹ do stêp ne jako
udzia³ dys ko wy lub dru kar ka dla ka ¿ de go klien ta ³¹cz¹cego siê z ser we rem Sam by.
Po zo sta³e li nie za wie raj¹ in dy wi du al ne opcje kon fi gu ra cyj ne od nosz¹ce siê do okre -
œlo ne go udzia³u. Opcje te roz ci¹gaj¹ siê a¿ do pocz¹tku na stêp nej sek cji albo do ko ñ -
ca pli ku. Wszyst kie opcje kon fi gu ra cyj ne maj¹ pro sty for mat:
opcja = war toœæ

Opcje w pli ku smb.conf usta wia siê przez przy pi sa nie im war to œci. Po win niœ my
z góry ciê ostrzec, ¿e na zwy nie któ rych opcji s¹ do bra ne nie naj le piej. Na przyk³ad
opcja read only (tyl ko do od czy tu) jest oczy wi sta, po dob nie jak wie le now szych
opcji Sam by, ale star sza opcja pu blic ma doœæ nie ja sne zna cze nie, dla te go obec nie
mo ¿na u¿y waæ jej sy no ni mu gu est ok (z udzia³u mog¹ ko rzy staæ go œcie). Nie któ re
czê sto u¿y wa ne, choæ ju¿ prze sta rza³e na zwy, opi sze my w pod roz dzia³ach po œwiê -

78 Roz dzia³ 4: Udzia³y dys ko we



co nych g³ów nym czyn no œciom kon fi gu ra cyj nym. W do dat ku C, Spis opcji kon fi gu ra -
cyj nych Sam by, znaj dziesz al fa be tycz ny in deks wszyst kich opcji kon fi gu ra cyj nych
i ich zna cze nia.

Od stê py, cu dzys³owy i prze cin ki

Na le ¿y pa miê taæ, ¿e wszyst kie od stê py w war to œciach opcji kon fi gu ra cyj nych
maj¹ zna cze nie. Roz wa ¿my na przyk³ad na stê puj¹c¹ opcjê:
vo lu me = Wiel ki Groz ny Dysk Twar dy Nu mer 3543

Sam ba usu wa spa cje miê dzy ko ñcow¹ li ter¹ e w s³owie vo lu me i pocz¹tkow¹ li ter¹ W
w s³owie Wiel ki. Te od stê py nie s¹ znacz¹ce. Inne od stê py maj¹ jed nak zna cze nie
i zo stan¹ roz po zna ne oraz za cho wa ne przez Sam bê pod czas wczy ty wa nia pli ku. Spa -
cje nie maj¹ zna cze nia w na zwach opcji (ta kich jak gu est ok), ale za le ca my sto so wa -
nie siê do kon wen cji i za cho wy wa nie spa cji miê dzy pos zczególnymi s³owa mi opcji.
Je œli czu jesz siê bez piecz niej, wpi suj¹c znak cu dzys³owu na pocz¹tku i na ko ñcu war -
to œci opcji, mo¿esz tak ro biæ – Sam ba zi gno ru je te zna ki. Nie umiesz czaj jed nak w cu -
dzys³owie na zwy opcji, po nie wa¿ Sam ba po trak tu je to jako b³¹d sk³adni.
Mo¿esz te¿ u¿y waæ za mien nie od stê pów i prze cin ków do od dzie la nia po szcze gól -
nych war to œci na liœ cie. Te dwie opcje s¹ rów no wa ¿ne:
net bios alia ses = sprze daz, ksie go w osc, pla ce
net bios alia ses = sprze daz ksie go w osc pla ce

W pew nych war to œciach wol no ci jed nak u¿y waæ tyl ko jed ne go ro dza ju se pa ra to ra –
albo spa cji, albo prze cin ków.

Wiel koœæ li ter

Wiel koœæ li ter w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by nie ma zna cze nia, oprócz tych
miejsc, w któ rych mog³aby ko li do waæ z za sa da mi obo wi¹zuj¹cymi w sys te mie ope -
ra cyj nym Sam by. Przy pu œæmy, ¿e wpi sa³eœ na stê puj¹c¹ opcjê kon fi gu ra cyjn¹
w udzia le dys ko wym wska zuj¹cym na ka ta log /export/sam ba/test:
PATH = /EXPORT/SAMBA/TEST

Sam ba za ak cep to wa³aby opcjê kon fi gu ra cyjn¹ za pi san¹ du ¿y mi li te ra mi. Kie dy jed -
nak spró bo wa³aby po³¹czyæ siê ze wska za nym ka ta lo giem, pró ba by³aby nie uda na,
po nie wa¿ sys tem pli ków Unik sa roz ró¿ nia wiel koœæ li ter. W re zul ta cie ka ta log nie
zo sta³by zna le zio ny, a klien ci nie mo gli by ³¹czyæ siê z tym udzia³em.

Kon ty nu owa nie li nii

Mo¿esz prze no siæ tekst do na stêp nej li nii pli ku kon fi gu ra cyj ne go, u¿y waj¹c od wrot -
ne go uko œni ka, jak w przyk³adzie po ni¿ ej:
com ment = Pierw szy udzia³ prze cho wuj¹cy pod sta wo we ko pie \
          no we go pro gra mu fir my Te am works.

Ze wzglê du na u¿y cie od wrot ne go uko œni ka Sam ba trak tu je te dwie li nie jak jedn¹.
Dru ga li nia za czy na siê od pierw sze go zna ku nie bêd¹cego od stê pem; w tym przy -
pad ku od li te ry n w s³owie no we go.
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Ko men ta rze

Do pli ku smb.conf mo¿esz wsta wiaæ ko men ta rze, za czy naj¹c li niê od zna ku hash (#)
lub œred ni ka (;). Oba zna ki s¹ rów no wa ¿ne. W po ni¿ szym przyk³adzie trzy pierw sze 
li nie zo stan¹ uzna ne za ko men tarz:
# To jest sek cja dru ka rek. Przy dzie li liœ my mi ni maln¹ prze strzeñ
; dru ko wa nia równ¹ 2000, aby za po biec pew nym b³êdom, któ re
; po ja wiaj¹ siê, kie dy pro gra mo wi bu fo ruj¹cemu za brak nie pa miê ci

[prin ters]
     pu blic = yes
     min print spa ce = 2000

Sam ba igno ru je wszyst kie li nie ko men ta rza w pli ku kon fi gu ra cyj nym. Nie ma ¿ad -
nych ogra ni czeñ co do zna ków, któ re mo ¿na wpi saæ w li nii ko men ta rza po
pocz¹tko wym has hu lub œred ni ku. Za uwa¿, ¿e znak kon ty nu acji li nii (\) w ko men -
ta rzu nie zo sta nie roz po zna ny. Jest igno ro wa ny, po dob nie jak ca³a resz ta li nii.

Zmia ny w cza sie wy ko na nia

Mo ¿na mo dy fi ko waæ plik kon fi gu ra cyj ny smb.conf i wszyst kie za war te w nim opcje
na wet pod czas pra cy de mo nów Sam by. Do my œl nie Sam ba spraw dza co 60 se kund,
czy plik kon fi gu ra cyj ny nie zo sta³ zmo dy fi ko wa ny. Je œli wy kry je ja kieœ zmia ny, na -
tych miast wpro wa dza je w ¿y cie. Je œli nie chcesz cze kaæ tak d³ugo, mo¿esz wy mu siæ
prze³ad o wa nie pli ku, wysy³aj¹c sy gna³ SIGHUP do pro ce sów smnd i nmbd albo po
pro stu re star tuj¹c de mo ny.
Je œli na przyk³ad pro ces smbd ma iden ty fi ka tor 893, mo¿esz wy mu siæ prze³ad o wa nie 
pli ku kon fi gu ra cyj ne go za po moc¹ na stê puj¹cego po le ce nia:
# kill -SIGHUP 893

Nie wszyst kie zmia ny zo stan¹ na tych miast za uwa ¿one przez klien ty. Na przyk³ad
zmia ny do tycz¹ce u¿y wa ne go udzia³u nie zo stan¹ za re je stro wa ne, do pó ki klient nie 
od³¹czy siê od za so bu i nie po³¹czy siê z nim po now nie. Rów nie¿ pew ne zmia ny pa -
ra me trów ser we ra, na przyk³ad jego na zwy Net BIO S-o wej i na zwy gru py ro bo czej,
nie zo stan¹ od razu za re je stro wa ne. Dziê ki temu w trak cie da nej se sji klien ci nie zo -
stan¹ na gle od³¹cze ni i nie spo tkaj¹ siê z nie ocze ki wan¹ od mow¹ do stê pu.

Zmien ne

Sam ba prze cho wu je ob szer ny zbiór zmien nych okre œlaj¹cych cha rak te ry sty kê ser -
we ra i po³¹czo nych z nim klien tów. Ka ¿da zmien na za czy na siê od zna ku pro cen tu,
po któ rym na stê pu je po je dyn cza du¿a lub ma³a li te ra. Zmien nych mo ¿na u¿y waæ
tyl ko po pra wej stro nie opcji kon fi gu ra cyj nej (to zna czy po zna ku rów no œci).
[pub]
    path=/home/ftp/pub/%a

Zmien na %a ozna cza ar chi tek tu rê klien ta (na przyk³ad WinNT dla Win dows NT,
Win95 dla Win dows 95 lub 98 lub WfWg dla Win dows for Workgro ups). Z tej przy -
czy ny Sam ba udo stêp ni inn¹ œcie ¿kê do udzia³u [pub] klien tom pra cuj¹cym pod
kon trol¹ Win dows NT, inn¹ dla klien tów Win dows 95, a jesz cze inn¹ dla klien tów
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Win dows for Workgro ups. In ny mi s³owy, œcie ¿ki do udzia³u wi dzia ne przez po -
szcze gól ne klien ty bêd¹ ró¿ niæ siê w za le ¿no œci od ar chi tek tu ry:
/home/ftp/pub/WinNT
/home/ftp/pub/Win95
/home/ftp/pub/WfWg

Ta kie wy ko rzy sta nie zmien nych przy da je siê wte dy, gdy chcesz, aby ró¿ ni u¿yt -
kow ni cy otrzy my wa li od mienn¹ kon fi gu ra cjê, uza le ¿nion¹ od ich cech lub in nych
oko licz no œci. Sam ba dys po nu je 19 zmien ny mi, wy mie nio ny mi w ta be li 4.1.

Ta be la 4.1. Zmien ne Sam by

Zmien na De fi ni cja

Zmien ne klien ta

%a Archi tek tu ra klien ta (na przyk³ad Sam ba, WfWg, WinNT, Win95 lub UNKNOWN)
%I Ad res IP klien ta (na przyk³ad 192.168.220.100)
%m Net BIO S-o wa na zwa klien ta
%M Na zwa DNS klien ta

Zmien ne u¿yt kow ni ka

%g Pod sta wo wa gru pa %u
%G Pod sta wo wa gru pa %U
%H Ka ta log ma cie rzy sty %u
%u Bie¿¹ca unik so wa na zwa u¿yt kow ni ka
%U ¯¹dana na zwa u¿yt kow ni ka (nie zaw sze u¿y wa na przez Sam bê)

Zmien ne udzia³u

%p Œcie ¿ka do g³ówn ego ka ta lo gu udzia³u u¿y wa na przez pro gram mon tuj¹cy,
je œli ró ¿ni siê od %P

%P Ka ta log g³ówny bie¿¹cego udzia³u
%S Na zwa bie¿¹cego udzia³u

Zmien ne ser we ra

%d Bie¿¹cy iden ty fi ka tor pro ce su ser we ra
%h Na zwa DNS ser we ra Sam by
%L Na zwa Net BIO S-o wa ser we ra Sam by
%N Ser wer kat alogów ma cie rzy s tych, usta lo ny na pod sta wie mapy pro gra mu

mon tuj¹cego
%v Wer sja Sam by

Po zo sta³e zmien ne

%R Wy ne go cjo wa ny wa riant pro to ko³u SMB
%T Bie¿¹ca data i czas

Oto ko lej ny przyk³ad u¿y cia zmien nych: przy pu œæmy, ¿e w two jej sie ci jest piêæ
klientów, ale je den z nich, fred, wy ma ga za³ad o wa nia nie co in nej kon fi gu ra cji
udzia³u [ho mes], kie dy ³¹czy siê z ser we rem Sam by. Sam ba po zwa la ³atwo upo raæ
siê z tym pro ble mem:
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[ho mes]
    ...
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%m
    ...

U¿y ta tu opcja inc lu de po wo du je wczy ta nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go dla kom pu te -
ra o okre œlo nej na zwie Net BIO S-o wej (%m). Je œli na zwa klien ta to fred, a w ka ta lo gu
ka ta log_sam by/lib/ (lub tym, któ re go na zwê poda³eœ w pli ku kon fi gu ra cyj -
nym) znaj du je siê plik smb.conf.fred, Sam ba do³¹czy jego za war toœæ do do my œl ne go
pli ku kon fi gu ra cyj ne go. Je œli plik smb.conf.fred mo dy fi ku je któr¹œ zmienn¹ kon fi gu -
ra cyjn¹, to zmie nio na war toœæ bê dzie mia³a pierw sze ñstwo przed war to œci¹ zde fi -
nio wan¹ wcze œniej. Zwróæ uwa gê, ¿e pi sze my „wcze œniej”. Je œli któ raœ opcja kon fi -
gu ra cyj na zo sta nie zmo dy fi ko wa na w g³ów nym pli ku ju¿ po opcji inc lu de, Sam ba
przyj mie jej now¹ war toœæ dla udzia³u, w któ rym zo sta³a zde fi nio wa na.
Co naj wa ¿niej sze: je œli nie ma ta kie go pli ku, Sam ba nie zg³osi ¿ad ne go b³êdu. W rze -
czy wi sto œci nie po dej mie w ogó le ¿ad ne go dzia³ania. Dziê ki temu wy star czy utwo -
rzyæ tyl ko je den plik kon fi gu ra cyj ny dla kom pu te ra fred, a nie po jed nym dla ka ¿ -
de go Net BIO S-o we go kom pu te ra w sie ci.
Pli ki kon fi gu ra cyj ne prze zna czo ne dla kon kret nych kom pute rów mog¹ pos³u¿yæ
nie tyl ko do do sto so wa nia us³ug Sam by, ale i do dia gno zo wa nia jej dzia³ania. Je œli
mamy na przyk³ad jed ne go klien ta, który spra wia pro ble my, mo¿emy utwo rzyæ dla
nie go od dziel ny plik dzien ni ka o bar dziej szc zegó³owym po zio mie dia gno stycz -
nym. Mo¿emy dziê ki temu spraw dziæ, co robi Sam ba, nie spo wal niaj¹c in nych
klientów i nie wype³niaj¹c dys ku bez u ¿y tecz ny mi dzien ni ka mi. Pa miê taj, ¿e w du ¿ych
sie ciach re star to wa nie Sam by w ce lach dia gno stycz nych nie zaw sze bê dzie mo ¿li we!
Mo¿esz u¿yæ do wol nej zmien nej z ta be li 4.1 do na da nia do sto so wa nych war to œci
ró¿ nym opcjom Sam by. W na stêp nych roz dzia³ach wspo mni my o kil ku ta kich
opcjach.

Sek cje spe cjal ne
Kie dy wie my ju¿ co nie co o zmien nych, po win niœ my zaj¹æ siê kil ko ma spe cjal ny mi
sek cja mi pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. Nie przej muj siê, je œli i tu taj nie wszyst kie
opcje bêd¹ dla cie bie zro zu mia³e; omó wi my ka¿d¹ z nich w na stêp nych roz dzia³ach.

Sek cja [glo bals]

Sek cja [glo bals]* po ja wia siê w nie mal ka ¿dym pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by,
mimo ¿e jej de fi nio wa nie nie jest obo wi¹zko we. Ka ¿da opcja zde fi nio wa na w tej sek -
cji pli ku bê dzie od no siæ siê do wszyst kich po zo sta³ych udzia³ów – tak, jak by za war -
toœæ sek cji zo sta³a sko pio wa na do sa me go udzia³u. Je œli jed nak w in nej sek cji opcja
zo sta nie zde fi nio wa na po now nie, nowa war toœæ bê dzie mia³a pierw sze ñstwo przed
war to œci¹ z sek cji [glo bals].
Zi lu struj my to przyk³adem, któ ry po ja wi³ siê ju¿ na pocz¹tku roz dzia³u:
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[glo bal]
    log level = 1
    max log size = 1000
    soc ket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
    gu est ok = no
[ho mes]
    brow se able = no
    map ar chive = yes
[prin ters]
    path = /usr/tmp
    gu est ok = yes
    prin ta ble = yes
    min print spa ce = 2000
    [test]
    brow se able = yes
    read only = yes
    gu est ok = yes
    path = /export/sam ba/test

Je œli chcie li by œmy po³¹czyæ klien ta z udzia³em [test], Sam ba naj pierw wczy ta³aby 
sek cjê [glo bals]. W tym mo men cie usta wi³aby opcjê gu est ok = no dla wszyst -
kich udzia³ów zde fi nio wa nych w pli ku kon fi gu ra cyj nym. Do ty czy to udzia³ów
[ho mes] i [prin ters]. Kie dy jed nak Sam ba wczy ta sek cjê [test], znaj dzie
opcjê gu est ok = yes i zast¹pi do my œln¹ war toœæ no z sek cji [glo bals] war to -
œci¹ yes, ale tyl ko w kon te kœ cie udzia³u [test].
Ka ¿da opcja, któ ra wy stê pu je poza sek cj¹ (przed pierwsz¹ z ozna czo nych sek cji), jest 
rów nie¿ uwa ¿ana za opcjê glo baln¹.

Sek cja [ho mes]

Je œli klient sta ra siê po³¹czyæ z udzia³em, któ ry nie fi gu ru je w pli ku smb.conf, Sam ba
spró bu je od szu kaæ sek cjê [ho mes]. Je œli taka sek cja ist nie je, nie zi den ty fi ko wa na na -
zwa udzia³u zo sta nie uzna na za unik sow¹ na zwê u¿yt kow ni ka, a Sam ba spraw dzi,
czy taka na zwa wy stê pu je w ba zie hase³ ser we ra. Je œli tak jest w isto cie, Sam ba
za³o¿y, ¿e klient jest unik so wym u¿yt kow ni kiem, pró buj¹cym po³¹czyæ siê ze swo -
im ka ta lo giem ma cie rzy stym w ser we rze.
Przy pu œæmy, ¿e klient ³¹czy siê po raz pierw szy z ser we rem Sam by o na zwie hy dra
i pró bu je uzy skaæ do stêp do udzia³u o na zwie [ali cja].  W pli ku smb.conf nie ma
zde fi nio wa ne go udzia³u o ta kiej na zwie, ale jest sek cja [ho mes], wiêc Sam ba prze -
szu ku je bazê hase³ i usta la, ¿e w sys te mie jest kon to u¿yt kow ni ka o na zwie ali cja.
Sam ba spraw dza na stêp nie has³o do star czo ne przez klien ta i po rów nu je je z unik so -
wym has³em ali cji, ko rzy staj¹c albo z sys te mo we go pli ku hase³ (je œli w u¿y ciu s¹
nie za szy fro wa ne has³a), albo z pli ku sm b pas swd (je œli w u¿y ciu s¹ has³a za szy fro wa -
ne). Je œli has³a s¹ zgod ne, Sam ba wie, ¿e od gad³a po praw nie: ali cja pró bu je
po³¹czyæ siê ze swo im ka ta lo giem ma cie rzy stym. Sam ba two rzy wiêc dla niej spe -
cjal ny udzia³ o na zwie [ali cja].
Pro ces two rze nia udzia³ów u¿yt kow ni ków za po moc¹ sek cji [ho mes] jest omó wio -
ny szcze gó³owo w roz dzia le 6, U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny.
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Sek cja [prin ters]

Trze cia sek cja spe cjal na nosi na zwê [prin ters] i przy po mi na sek cjê [ho mes]. Je -
œli klient próbuje po³¹czyæ siê z udzia³em, który nie jest zde fi nio wa ny w pli ku
smb.conf, a jego na zwy nie mo ¿na zna le Ÿæ w pli ku hase³, Sam ba spraw dza, czy nie
cho dzi o udzia³ dru kar ki. Od czy tu je w tym celu plik pa ram et rów dru ka rek (zwy kle
/etc/print cap) i spraw dza, czy wy stê pu je w nim na zwa udzia³u*. Je œli tak jest, Sam ba
two rzy udzia³ o na zwie dru kar ki.
Po dob nie jak w przy pad ku sek cji [ho mes], ozna cza to, ¿e nie mu sisz two rzyæ w pli -
ku smb.conf udzia³u dla ka ¿ dej z sys te mo wych dru ka rek. Je œli od po wied nio po in -
stru ujesz Sam bê, bê dzie ona odwo³ywaæ siê do unik so we go re je stru dru ka rek i udo -
stêp niaæ je klien tom. Ist nie je jed nak oczy wi ste ogra ni cze nie: je œli masz kon to u¿yt -
kow ni ka fred i dru kar kê o ta kiej sa mej na zwie, Sam ba zaw sze znaj dzie naj pierw
kon to u¿yt kow ni ka, na wet wte dy, gdy klient pró bu je po³¹czyæ siê z dru kark¹.
Proces kon fi gu ro wa nia udzia³u [prin ters] jest szcz egó³owo opi sa ny w roz dzia le 7, 
Drukowa nie i od wzo ro wy wa nie nazw.

Opcje kon fi gu ra cyj ne

Opcje w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by dziel¹ siê na dwie ka te go rie: glo bal ne i do -
tycz¹ce udzia³ów. Przy na le ¿noœæ do ka te go rii wa run ku je miej sca, w któ rych mo¿e po -
ja wiæ siê dana opcja.
Opcje glo bal ne

Opcje glo bal ne mog¹ wy stê po waæ tyl ko w sek cji [glo bal] i nig dzie in dziej. S¹
to z regu³y opcje, które wp³ywaj¹ na za cho wa nie sa me go ser we ra Sam by, a nie
udo stêp nia nych przez nie go udzia³ów.

Opcje udzia³ów
Opcje udzia³ów mog¹ wy stê po waæ w po szc ze gó lnych udzia³ach albo w sek cji
[glo bal]. Je œli s¹ umiesz czo ne w sek cji [glo bal], wów czas de fi niuj¹ do my œl -
nie za cho wa nie wszyst kich udzia³ów, chy ba ¿e udzia³ przy pi sze da nej opcji
now¹ war toœæ.

Mo ¿na te¿ wy ró¿niæ czte ry ka te go rie war to œci, któ re mog¹ przyj mo waæ opcje kon fi -
gu ra cyj ne. S¹ to:
War to œci lo gicz ne (bo ole' owskie)

S¹ to po pro stu war to œci typu „tak-nie”. Mo ¿na je re pre zen to waæ za po moc¹ sym -
bo li: yes, no, true, fal se, 0, 1. Wiel koœæ li ter nie ma zna cze nia: YES i yes to ta
sama war toœæ.

War to œci licz bo we
Licz by dzie siêt ne, szes nast ko we lub ósem kowe. Stan dar do wa sk³ad nia 0xnn
ozna cza licz bê szes nast kow¹, a 0nnn – ósem kow¹.
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£añcu chy
£añcu chy znak ów, ta kie jak na zwy pl ików lub u¿ ytkowników, w kt órych wiel -
koœæ li ter jest ro zró¿niana.

Li sty wy li cza ne
Sko ñczo ne li sty zna nych war to œci. War toœæ lo gicz na jest w isto cie list¹ wy li czan¹
tyl ko o dwó ch war to œciach.

Opcje pli ku kon fi gu ra cyj ne go
Sam ba od da je do dys po zy cji u¿yt kow ni ka po nad 200 opcji. Za cznij my od tych, któ re 
po zwa laj¹ na mo dy fi ko wa nie sa me go pli ku kon fi gu ra cyj ne go.
Jak ju¿ wspo mnie liœ my w tym roz dzia le, pli ki kon fi gu ra cyj ne wca le nie musz¹ byæ
sta tycz ne. Mo¿esz na ka zaæ Sam bie do³¹cze nie, a na wet zast¹pie nie opcji kon fi gu ra cyj -
nych w trak cie ich prze twa rza nia. S³u¿¹ce do tego opcje s¹ wy mie nio ne w ta be li 4.2.

Ta be la 4.2. Opcje pli ku kon fi gu ra cyj ne go

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
 do my œl na

Za siêg

con fig file £añcuch (pe³na
na zwa ze œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie pli ku
kon fi gu ra cyj ne go, któ ry
na le ¿y wczy taæ za miast
bie¿¹cego

Brak Glo bal ny

inc lu de £añcuch (pe³na
na zwa ze œcie ¿k¹)

Okre œla do dat ko wy plik
z opcja mi, który na le ¿y
do³¹czyæ w tym punk cie
pli ku kon fi gu ra cyj ne go

Brak Glo bal ny

copy £añcuch (na zwa
udzia³u)

Umo ¿li wia po wie le nie
opcji in ne go udzia³u
w bie¿¹cym udzia le

Brak Udzia³

con fig file

Glo bal na opcja con fig file okre œla za stêp czy plik kon fi gu ra cyj ny, któ ry na le ¿y
za³ad o waæ w miej sce prze twa rza ne go obec nie. Je œli ist nie je plik do ce lo wy, po zo sta³a 
czê œæ bie¿¹cego pli ku kon fi gu ra cyj ne go i wszyst kie wczy ta ne dot¹d opcje zo stan¹
od rzu co ne; Sam ba skon fi gu ru je siê wy³¹cznie na pod sta wie opcji z no we go pli ku.
W opcji con fig file mo ¿na ko rzy staæ z opi sa nych wy ¿ej zmien nych, co bywa
przy dat ne w sy tu acji, gdy chcesz za³ad o waæ spe cjal ny plik kon fi gu ra cyj ny w opar -
ciu o na zwê kom pu te ra lub u¿yt kow ni ka, który ³¹czy siê z ser we rem.
Na przyk³ad po ni¿ sza li nia na ka zu je Sam bie u¿y cie pli ku kon fi gu ra cyj ne go wy zna -
czo ne go przez Net BIO S-ow¹ na zwê ³¹cz¹cego siê klien ta, je œli taki plik ist nie je. W ta -
kim przy pad ku opcje okre œlo ne w pier wot nym pli ku kon fi gu ra cyj nym zo stan¹ zi -
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gno ro wa ne. Po ni¿ szy przyk³ad próbuje wczy taæ nowy plik kon fi gu ra cyj ny w opar -
ciu o Net BIO S-ow¹ na zwê klien ta:
[glo bal]
    con fig file = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%m

Je œli okre œlo ny plik kon fi gu ra cyj ny nie ist nie je, opcja zo sta nie zi gno ro wa na, a Sam ba 
skon fi gu ru je siê na pod sta wie bie¿¹cego pli ku.

inc lu de

Opcja ta, opi sa na szc ze gó³owo nie co wcze œniej, do³¹cza do ce lo wy plik do bie¿¹cego
pli ku kon fi gu ra cyj ne go w okre œlo nym punk cie, co ilu stru je ry su nek 4.1. W opcji tej
równie¿ mo ¿na ko rzy staæ z opi sa nych wcze œniej zmien nych, co bywa przy dat ne w sy -
tu acji, gdy chcesz za³ad o waæ opcje kon fi gu ra cyj ne w opar ciu o na zwê kom pu te ra lub
u¿yt kow ni ka, który ³¹czy siê z ser we rem. Opcjê tê mo¿esz wy ko rzy staæ na stê puj¹co:
[glo bal]
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%m

Je œli wska za ny plik kon fi gu ra cyj ny nie ist nie je, opcja zo sta nie zi gno ro wa na. Pa miê -
taj, ¿e zde fi nio wa ne wcze œniej war to œci opcji zo stan¹ zast¹pio ne no wy mi. W przy -
k³adzie z ry sun ku 4.1 zmie nio ne zo stan¹ war to œci wszyst kich trzech opcji.

Ry su nek 4.1. Opcja inc lu de w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by

Opcja inc lu de nie roz po zna je zmien nych %u (u¿yt kow nik), %p (ka ta log g³ówny
bie¿¹cego udzia³u) ani %s (bie¿¹cy udzia³), po nie wa¿ zmien ne te nie s¹ jesz cze usta -
wio ne w mo men cie od czy ty wa nia pli ku.

copy

Opcja kon fi gu ra cyj na copy umo ¿li wia po wie le nie opcji in ne go udzia³u z bie¿¹cego
pli ku kon fi gu ra cyj ne go. Wska za ny udzia³ musi wy stê po waæ w pli ku kon fi gu ra cyj -
nym wcze œniej ni¿ ten, do któ re go ko pio wa ne s¹ opcje. Na przyk³ad:
[sza blon]
    wri te able = yes
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    brow sa ble = yes
    va lid users = an drzej, da wid, piotr

[dane]
    path = /usr/lo cal/sam ba
    copy = sza blon

Pa miê taj, ¿e wszyst kie opcje w udzia le, w któ rym umiesz czo no dy rek ty wê copy,
bêd¹ mia³y pierw sze ñstwo przed po wie la ny mi opcja mi, nie za le ¿nie od tego, czy
wy stê puj¹ przed, czy za t¹ dy rek tyw¹.

Kon fi gu ra cja ser we ra
Mo¿emy te raz przyst¹piæ do kon fi gu ro wa nia ser we ra Sam by. Za cznij my od trzech
pod sta wo wych opcji kon fi gu ra cyj nych, któ re mog¹ po ja wiæ siê w sek cji [glo bal]
pli ku smb.conf:
[glo bal]
    # Pa ra me try kon fi gu ra cyj ne ser we ra
    net bios name = HYDRA
    se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)
    workgro up = PROSTA_GRUPA

Ten plik kon fi gu ra cyj ny jest bar dzo pro sty: og³asza w sie ci NBT obec noœæ ser we ra
Sam by o Net BIO S-o wej na zwie hy dra. Ser wer na le ¿y do gru py ro bo czej
PROSTA_GRUPA i zwra ca swo im klien tom ko mu ni kat za wie raj¹cy nu mer wer sji
Sam by i Net BIO S-ow¹ na zwê ser we ra.

Je œli po przed nio mu sia³eœ wpro wa dziæ do pli ku kon fi gu ra cyj ne go opcjê en crypt
pas swords = yes, mu sisz wpi saæ j¹ ta k¿e tu taj.

Wy pró buj ten plik kon fi gu ra cyj ny. Utwórz plik smb.conf w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam -
ba/lib i wpisz do nie go po wy ¿ szy tekst. Na stêp nie zre se tuj ser wer Sam by i zwe ry fi -
kuj wy ni ki za po moc¹ klien ta Win dows. Upew nij siê, ¿e klien ty Win dows rów nie¿
na le¿¹ do gru py PROSTA_GRUPA. Po klik niê ciu iko ny Oto cze nia sie cio we go
w klien cie Win dows po wi nie neœ zo ba czyæ okno po dob ne do tego z ry sun ku 4.2
(kom pu te ry fe niks i chi me ra to klien ty Win dows).

Ry su nek 4.2. Oto cze nie sie cio we z ser we rem Sam by
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Mo¿esz zwe ry fi ko waæ opcjê se rver string, wy bie raj¹c szcze gó³owy wi dok
w oknie Oto cze nia sie cio we go (za znacz po zy cjê Szcze gó³y w menu Wi dok). Po wi -
nie neœ te raz zo ba czyæ okno po dob ne do tego z ry sun ku 4.3.

Ry su nek 4.3. Sz cz egó³owy wi dok Oto cze nia sie cio we go

Je œli klik niesz iko nê Hy dry, po win no uka zaæ siê okno z ofe ro wa ny mi przez ni¹
us³uga mi. Na ra zie okno to jest pu ste, po nie wa¿ w ser we rze nie ma jesz cze ¿ad nych
udzia³ów.

Opcje kon fi gu ra cyj ne ser we ra

W ta be li 4.3 ze bra liœ my opi sa ne do tych czas opcje kon fi gu ra cyj ne ser we ra. Za uwa¿,
¿e wszyst kie trzy opcje maj¹ za siêg glo bal ny. Ozna cza to, ¿e musz¹ wy stê po waæ
w sek cji [glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go.

Ta be la 4.3. Opcje kon fi gu ra cyj ne ser we ra

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

net bios name £añcuch Usta wia pod sta wow¹
na zwê Net BIO S-ow¹
ser we ra Sam by

Na zwa ho sta
DNS

Glo bal ny

se rver string £añcuch Usta wia tekst opi suj¹cy
ser wer Sam by

Sam ba %v Glo bal ny

workgro up £añcuch Usta wia Net BIO S-ow¹
gru pê kom puterów, do
któ rej na le ¿y ser wer

De fi nio wa na
pod czas
kom pi la cji

Glo bal ny

net bios name

Opcja net bios name umo ¿li wia usta wie nie Net BIO S-o wej na zwy ser we ra. Na
przyk³ad:
net bios name = KRAKOWWM1

Do my œl na war toœæ tej opcji kon fi gu ra cyj nej to na zwa ho sta DNS, czy li pierw sza czê œæ
pe³nej na zwy DNS kom pu te ra. Na przyk³ad kom pu ter o na zwie DNS ru -
bin.ora.com do my œl nie otrzy ma³by Net BIO S-ow¹ na zwê RUBIN. Choæ mo ¿na
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u¿yæ tej opcji do zmia ny Net BIO S-o wej na zwy kom pu te ra w pli ku kon fi gu ra cyj nym
(jak zro bi liœ my to wcze œniej), czê œciej s³u¿y ona do przy pi sa nia ser we ro wi na zwy
Net BIO S-o wej ró¿ nej od bie¿¹cej na zwy DNS. Pa miê taj, ¿e poda na tu na zwa musi
od po wia daæ regu³om po praw no œci okre œlo nym w roz dzia le 1, Po zna je my Sam bê.
Nie za le ca siê zmie nia nia Net BIO S-o wej na zwy kom pu te ra, je œli nie ma po temu wa -
¿ne go po wo du. Mo¿e siê zda rzyæ, ¿e na zwa ho sta nie jest nie po wta rzal na, po nie wa¿ 
sieæ lo kal na jest po dzie lo na na dwie lub wiê cej do men DNS. Na przyk³ad na zwa
KRAKOWWM1 mo¿e od ró¿ niaæ kom pu ter wm1.kra kow.przy klad.com od kom -
pu te ra wm1.ka to wi ce.przy klad.com, któ ry ma tê sam¹ na zwê ho sta, ale jest
w in nej do me nie DNS.
Inne za sto so wa nie tej opcji to prze no sze nie us³ug SMB z uszko dzo ne go lub wy³¹czo -
ne go kom pu te ra. Je œli na przyk³ad ser wer dzia³u sprze da ¿y ma na zwê SPRZEDAZ
i na gle ule gnie awa rii, mo¿esz na tych miast usta wiæ opcjê net bios name =
SPRZEDAZ w za pa so wym ser we rze Sam by, któ ry przej mu je funk cje tam te go. Dziê ki 
temu u¿yt kow ni cy nie bêd¹ mu sie li zmie niaæ ma po wa nia dys ków – nowe po³¹cze -
nia z ser we rem SPRZEDAZ po pro stu tra fi¹ do no we go kom pu te ra.

se rver string

Pa ra metr se rver string okre œla ³añcuch ko men ta rza, któ ry po ja wia siê obok na -
zwy ser we ra w oknie Oto cze nia sie cio we go (kie dy w³¹czo na jest opcja Szcze gó³y
w menu Wi dok) oraz w me ne d¿ e rze wy dru ku Win dows. W ko men ta rzu tym
mo¿esz u¿yæ stan dar do wych zmien nych Sam by. W na szym wcze œniej szym
przyk³adzie ko men tarz mia³ po staæ:
se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)

Do my œl na war toœæ tej opcji to po pro stu nu mer wer sji Sam by; od po wia da to usta wie -
niu:
se rver string = Sam ba %v

workgro up

Pa ra metr workgro up usta wia gru pê ro bocz¹, w któ rej ser wer bê dzie og³asza³ swoj¹ 
obec noœæ. Klienty chc¹ce sko rzy staæ z udzia³ów ser we ra po win ny byæ w tej sa mej
gru pie ro bo czej Net BIO S-u. Pa miê taj, ¿e gru py ro bo cze to po pro stu Net BIO S-o we
na zwy grup, wiêc musz¹ sto so waæ siê do kon wen cji na zew ni czej opi sa nej w roz -
dzia le 1. Na przyk³ad:
[glo bal]
    workgro up = PROSTA_GRUPA

Domy œl na war toœæ tej opcji jest usta wia na w cza sie kom pi la cji. Je œli nie zmie nio no od -
po wied nie go wpi su w pli ku ma ke fi le, nazw¹ gru py ro bo czej bê dzie WORKGROUP.
Ponie wa¿ jest to na zwa gru py ro bo czej w nie mal ka ¿ dej nie skon fi gu ro wa nej Net -
BIOS-owej sie ci, za le ca my usta wie nie tej opcji w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by*.
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Kon fi gu ra cja udzia³ów dys ko wych
W po przed nim pod roz dzia le wspo mnie liœ my, ¿e w ser we rze hy dra nie ma jesz cze
¿ad nych udzia³ów dys ko wych. Utwórz my za tem pu sty udzia³ dys ko wy o na zwie
[dane]. Oto nie zbêd ne uzu pe³nie nia:
[glo bal]
    net bios name = HYDRA
    se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)
    workgro up = PROSTA_GRUPA

[dane]
    path = /export/sam ba/dane
    com ment = Dysk z da ny mi
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = yes
    gu est ok = yes

Za sób [dane] to ty po wy udzia³ dys ko wy Sam by. Udzia³ ten od po wia da ka ta lo go -
wi /export/sam ba/dane w ser we rze Sam by. Do³¹czy liœ my ta k¿e ko men tarz, któ ry opi -
su je udzia³ jako Dysk z da ny mi, a ta k¿e na zwê wo lu me nu dla sa me go udzia³u.
Udzia³ jest za pi sy wal ny, dziê ki cze mu u¿yt kow ni cy mog¹ za pi sy waæ na nim dane;
do my œl nie Sam ba two rzy udzia³y prze zna czo ne tyl ko do od czy tu. Mu sisz za tem jaw -
nie usta wiæ tê opcjê dla ka ¿ de go udzia³u dys ko we go, je œli chcesz ze zwo liæ na za pis.
Praw do po dob nie za uwa ¿y³eœ, ¿e usta wi liœ my opcjê gu est ok na yes. Nie jest to
zbyt bez piecz ne, ale mu si my naj pierw wy ja œniæ pew ne za gad nie nia zwi¹zane
z has³ami, za nim za cznie my kon fi gu ro waæ kon ta u¿yt kow ni ków i uwie rzy tel nia nie. 
Póki co, dziê ki tej opcji po mi nie my kwe stiê hase³ i po zwo li my na ³¹cze nie siê
z udzia³em wszyst kim u¿yt kow ni kom.
Do pisz te raz po wy ¿ sze opcje do swo je go pli ku kon fi gu ra cyj ne go. Oprócz tego jako
root utwórz ka ta log /export/sam ba/dane w ser we rze Sam by za po moc¹ po le ceñ:
# mkdir /export/sam ba/dane
# chmod 777 /export/sam ba/dane

Je œli znów po³¹czysz siê z ser we rem hy dra (kli kaj¹c jego iko nê w oknie Oto cze nia
sie cio we go), po wi nie neœ zo ba czyæ udzia³ o na zwie dane, jak na ry sun ku 4.4. Udzia³
ten po wi nien umo ¿li wiaæ za rów no od czyt, jak i za pis. Spró buj sko pio waæ do nie go
plik lub utwo rzyæ nowy. Je œli nie brak ci od wa gi, mo¿esz na wet przy pi saæ mu li te rê
dys ku!

Ry su nek 4.4. Udzia³ dane w ser we rze Sam by
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Opcje kon fi gu ra cyj ne udzia³ów dys ko wych

Opi sa ne po przed nio opcje kon fi gu ra cyj ne udzia³ów dys ko wych s¹ wy mie nio ne
w ta be li 4.4.

Ta be la 4.4. Pod sta wo we opcje kon fi gu ra cyj ne udzia³ów

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

 path
(directo ry)

£añcuch
(pe³na na zwa
ze œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê unik so we go ka ta lo -
gu, kt óry bê dzie udo stêp nia ny jako 
udzia³ dys ko wy albo u¿y wa ny jako 
ka ta log bu fo ro wy dru kar ki

/tmp Udzia³

gu est ok
(pu blic)

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, do stêp
do tego udzia³u nie wy ma ga
uwie rzy tel nie nia

no Udzia³

com ment £añcuch Usta wia ko men tarz po ja wiaj¹cy siê 
przy na zwie udzia³u

Brak Udzia³

vo lu me £añcuch Usta wia na zwê wo lu me nu
(DO S-ow¹ na zwê fi zycz ne go dys ku)

Na zwa
udzia³u

Udzia³

read only War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
umo ¿li wia tyl ko od czyt udzia³u

yes Udzia³

wri te able
(wri te ok)

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na no,
umo ¿li wia tyl ko od czyt udzia³u

no Udzia³

path

Opcja ta (i jej sy no nim directo ry) okre œla œcie ¿kê do g³ówne go ka ta lo gu udzia³u pli -
ko we go lub dru kar ki. Mo¿esz wy braæ do wol ny ka ta log w ser we rze Sam by, pod wa -
run kiem, ¿e u¿yt kow nik ³¹cz¹cego siê pro ce su ma pra wo do od czy tu i za pi su w tym
ka ta lo gu. Je œli œcie ¿ka od no si siê do dru kar ki, po win na wska zy waæ na ka ta log tym -
cza so wy, w któ rym mo ¿na za pi saæ pli ki na ser we rze przed ich wys³aniem do bu fo ra
do ce lo wej dru kar ki (czê sto u¿y wa siê w tym celu kat alogów /tmp lub /var/spo ol). Je œli
œcie ¿ka od no si siê do udzia³u dys ko we go, za war toœæ fol de ru re pre zen tuj¹cego udzia³
w klien cie bê dzie od po wia daæ za war to œci ka ta lo gu w ser we rze Sam by. Je œli na przy -
k³ad zde fi niu je my po ni¿ szy udzia³ dys ko wy w na szym pli ku kon fi gu ra cyj nym:
[siec]
     path = /export/sam ba/siec
     wri ta ble* = yes
     gu est ok = yes
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a za war toœæ unik so we go ka ta lo gu /export/sam ba/siec wygl¹da na stê puj¹co:
$ ls -al /export/sam ba/siec
drwxr wxr wx  9  root   no bo dy  1024  Feb 16 17:17  .
drwxr-xr-x  9  no bo dy no bo dy  1024  Feb 16 17:17  ..
drwxr-xr-x  9  no bo dy no bo dy  1024  Feb 16 17:17  qu ic ken
drwxr-xr-x  9  no bo dy no bo dy  1024  Feb 16 17:17  po dat ki98
drwxr-xr-x  9  no bo dy no bo dy  1024  Feb 16 17:17  do ku men ty

to po stro nie klien ta po win niœ my zo ba czyæ mniej wiê cej to, co na ry sun ku 4.5.

Ry su nek 4.5. Wi dok sys te mu pli ków okre œlo ne go opcj¹ path w klien cie Win dows

gu est ok

Ta opcja (i jej star szy sy no nim pu blic) umo ¿li wia lub unie mo ¿li wia „go œcin ny” do -
stêp do udzia³u. Jej do my œl na war toœæ to no. Je œli jest usta wio na na yes, ozna cza to,
¿e w celu uzy ska nia do stê pu do udzia³u nie trze ba bê dzie po da waæ na zwy u¿yt kow -
ni ka ani has³a. Kie dy u¿yt kow nik po³¹czy siê z ser we rem, jego pra wa do stê pu bêd¹
rów no wa ¿ne pra wom wy zna czo ne go u¿yt kow ni ka-go œcia. Do my œl ne kon to go œcia
to no bo dy, co mo ¿na zmie niæ za po moc¹ opcji kon fi gu ra cyj nej gu est ac co unt. Na 
przyk³ad po ni¿ sze li nie ze zwa laj¹ go œciom na do stêp do udzia³u [ksie go w osc]
z pra wa mi kon ta ftp:
[glo bal]
    gu est ac co unt = ftp
[ksie go w osc]
    path = /usr/lo cal/ksieg
    gu est ok = yes

U¿yt kow ni cy mog¹ nadal ³¹czyæ siê z udzia³em za po moc¹ po praw nej kom bi na cji
na zwa u¿yt kow ni ka-has³o. Je œli zo stan¹ po my œl nie uwie rzy tel nie ni, uzy skaj¹ pra -
wa do stê pu wy ni kaj¹ce z upraw nieñ w³asne go kon ta, a nie kon ta go œcia. Je œli jed nak
pró ba za lo go wa nia siê nie po wie dzie, u¿yt kow nik otrzy ma pra wa do stê pu wy ni -
kaj¹ce z upraw nieñ kon ta go œcia. U¿y waj¹c opcji gu est only = yes mo¿esz spra -
wiæ, ¿e ka ¿dy u¿yt kow nik ³¹cz¹cy siê z udzia³em bê dzie ko rzy sta³ z kon ta go œcia
(i wo bec tego mia³ pra wa go œcia).

com ment

Opcja com ment po zwa la na wpi sa nie ko men ta rza, kt óry bê dzie wysy³any do klientów
pr óbuj¹cych przej rzeæ za war toœæ udzia³u. U¿yt kow nik mo¿e obej rzeæ ten ko men tarz
wy bie raj¹c sz cze gó³owy wi dok fol de ru od po wied nie go kom pu te ra w oknie Oto cze -
nia sie cio we go albo wpi suj¹c NET VIEW w oknie MS-DOS. Oto, jak mo ¿na do daæ ko -
men tarz do udzia³u [siec]:
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[siec]
    com ment = Sta cja sie cio wa
    path = /export/sam ba/siec

Po stro nie klien ta bê dzie mo ¿na wów czas zo ba czyæ fol der po dob ny do tego z ry sun -
ku 4.6. W obec nej kon fi gu ra cji Win dows ko men tarz ten nie jest wy œwie tla ny dla
udzia³ów, któ re s¹ ma po wa ne na dysk sie cio wy.

Ry su nek 4.6. Ko men tarz udzia³u w klien cie Win dows

Nie myl opcji com ment, któ ra do ku men tu je udzia³y ser we ra Sam by, z opcj¹ se rver 
string, któ ra opi su je sam ser wer.

vo lu me

Opcja ta umo ¿li wia okre œle nie na zwy wo lu me nu udzia³u zg³asza nej przez SMB.
Zwy kle jest ona taka sama, jak na zwa udzia³u zde fi nio wa na w pli ku smb.conf. Je œli
jed nak chcia³byœ na daæ jej inn¹ na zwê (z do wol nej przy czy ny), mo¿esz to zro biæ za
po moc¹ tej opcji.
Na przyk³ad pro gram in sta la cyj ny mo¿e spraw dzaæ na zwê wo lu me nu CD-RO M-u,
aby przed przyst¹pie niem do in sta la cji upew niæ siê, ¿e w sta cji jest w³aœci wy
CD-ROM. Je œli chcia³byœ sko pio waæ za war toœæ CD-RO M-u do udzia³u dys ko we go
i in sta lo waæ opro gra mo wa nie z tego udzia³u, opcja ta po zwo li obe jœæ za bez pie cze nie:
[siec]
    com ment = Sta cja sie cio wa
    vo lu me = ASVP-102-RTYUIKA
    path = /home/sam ba/siec

read only i wri te able

Opcje read only i wri te able (lub wri te ok) to w grun cie rze czy dwa spo so by
po wie dze nia tej sa mej rze czy, choæ z prze ciw nych po zy cji. Mo¿esz wiêc usta wiæ do -
woln¹ z po ni¿ szych dwóch opcji w sek cji [glo bal] albo w któ ry mœ z udzia³ów:
read only = yes
wri te able = no

Je œli do wol na z tych opcji jest usta wio na w taki spo sób, mo ¿na bê dzie od czy ty waæ
dane z udzia³u, ale nie za pi sy waæ. Byæ mo¿e my œlisz, ¿e opcje te bêd¹ po trzeb ne tyl -
ko pod czas two rze nia udzia³u prze zna czo ne go tyl ko do od czy tu. Za uwa¿ jed nak, ¿e 
ów tryb tyl ko do od czy tu jest do my œl nym try bem udzia³ów; je œli chcesz za pi sy waæ
dane na udzia le, mu sisz jaw nie po daæ w pli ku kon fi gu ra cyj nym jedn¹ z po ni¿ szych
opcji dla ka ¿ de go udzia³u:
read only = no
wri te able = yes
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Je œli u¿y jesz któ rejœ z tych opcji wiê cej ni¿ je den raz, Sam ba przyj mie ostat ni¹ zde fi -
nio wan¹ war toœæ. 

Sie cio we opcje Sam by
Gdy Sam ba dzia³a w ser we rze z wie lo ma kar ta mi sie cio wy mi (po³¹czo nym z ró¿ -
nymi pod sie cia mi), a na wet wte dy, gdy chcesz wdro¿yæ po li ty kê bez pie cze ñstwa we 
w³asnej pod sie ci, po wi nie neœ bli¿ ej za in te re so waæ siê sie cio wy mi opcja mi kon fi gu -
ra cyj ny mi.
W tym przyk³adzie za³o¿y my, ¿e ser wer Sam by jest pod³¹czo ny do wiê cej ni¿ jed nej
pod sie ci. Mówi¹c œciœ lej, kom pu ter ma do stêp do pod sie ci 192.168.220.* i 134.213.233.*.
Oto, jak mo ¿na uzu pe³niæ two rzo ny przez nas plik o opcje kon fi gu ra cji sie ci:
[glo bal]
    net bios name = HYDRA
    se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)
    workgro up = PROSTA_GRUPA

    # Opcje kon fi gu ra cji sie ci
    hosts al low = 192.168.220. 134.213.233. lo calhost
    hosts deny = 192.168.220.102
    interfaces = 192.168.220.100/255.255.255.0 \
                     134.213.233.110/255.255.255.0
    bind in ter fa ces only = yes

[dane]
    path = /export/sam ba/dane
    gu est ok = yes
    com ment = Dysk z da ny mi
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = yes

Zaj mij my siê naj pierw opcja mi hosts al low i hosts deny. Je œli ich na zwy wy -
daj¹ ci siê zna jo me, praw do po dob nie my œlisz o pli kach hosts.al low i hosts.deny znaj -
duj¹cych siê w ka ta lo gu /etc wie lu sys te mów unik so wych. Opcje te maj¹ ta kie samo
za sto so wa nie: za pew niaj¹ bez pie cze ñstwo, po zwa laj¹c ho stom o okre œlo nych ad re -
sach IP na nawi¹zy wa nie po³¹czeñ lub od ma wiaj¹c im do stê pu. Cze mu nie mo ¿na
po pro stu u¿yæ pli ków hosts.al low i hosts.deny? Po nie wa¿ w ser we rze mog¹ znaj do -
waæ siê inne us³ugi, któ re chcia³byœ od daæ do dys po zy cji in nym u¿yt kow ni kom, nie
daj¹c im do stê pu do udzia³ów dys ko wych i dru ka rek Sam by.
W opcji hosts al low po wy ¿ej po da liœ my ob ciê ty ad res IP: 192.168.220. (za uwa¿,
¿e jest w nim trze cia krop ka; bra ku je tyl ko czwar tej licz by). Jest to rów no wa ¿ne
stwier dze niu: „wszyst kie ho sty w pod sie ci 192.168.220”. Za ra zem jaw nie okre œli liœ -
my, ¿e host o ad re sie 192.168.220.102 nie ma ze zwo le nia na do stêp.
Byæ mo¿e za sta na wiasz siê, dla cze go host 192.168.220.102 nie uzy ska ze zwo le nia na
do stêp, sko ro jest w pod sie ci okre œlo nej opcj¹ hosts al low? Oto, w jaki spo sób
Sam ba prze twa rza regu³y za war te w opcjach hosts al low i hosts deny: 
1. Je œli w pli ku smb.conf nie ma zde fi nio wa nych opcji hosts al low i hosts deny,

Sam ba bê dzie przyj mo waæ po³¹cze nia od do wol ne go kom pu te ra, któ re mu po -
zwa la na to sam sys tem.
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2. Je œli opcje hosts al low lub hosts deny s¹ zde fi nio wa ne w sek cji [glo bal]
pli ku smb.conf, bêd¹ od no si³y siê do wszyst kich udzia³ów, na wet wte dy, gdy
w udzia le znaj duj¹ siê przede fi nio wuj¹ce je opcje.

3. Je œli w udzia le zde fi nio wa na jest tyl ko opcja hosts al low, tyl ko wy mie nio ne
ho sty bêd¹ mia³y do stêp do udzia³u. Wszyst kie inne spo tkaj¹ siê z od mow¹ do -
stê pu.

4. Je œli w udzia le zde fi nio wa na jest tyl ko opcja hosts deny, wszyst kie ho sty nie
wy mie nio ne na liœ cie bêd¹ mog³y ko rzy staæ z udzia³u.

5. Je œli zde fi nio wa ne s¹ opcje hosts al low i hosts deny, host musi wy stê po waæ
na liœ cie al low i nie wy stê po waæ na liœ cie deny (w do wol nej for mie), aby móg³
ko rzy staæ z udzia³u. W prze ciw nym wy pad ku spo tka siê z od mow¹ do stê pu.

Uwa ¿aj, aby po jaw nym ze zwo le niu ho sto wi na do stêp nie od mówiæ do stê pu ca³ej pod -
sie ci, któ rej ten host jej czê œci¹.

Spójrz my na przyk³ad ilu struj¹cy ostat ni punkt. Roz wa ¿my na stê puj¹ce opcje:
hosts al low = 111.222.
hosts deny = 111.222.333.

W tym przy pad ku tyl ko ho sty na le¿¹ce do pod sie ci 111.222.*.* bêd¹ mia³y do stêp do
udzia³ów Sam by. Je œli jed nak klient na le ¿y do pod sie ci 111.222.333.*, spo tka siê z od -
mow¹ do stê pu, choæ spe³nia wy ma ga nia opcji hosts al low. Klient musi wy stê po -
waæ na liœ cie hosts al low i nie mo¿e wy stê po waæ na liœ cie hosts deny, aby uzy -
skaæ do stêp do udzia³u Sam by. Je œli kom pu ter spró bu je po³¹czyæ siê z udzia³em, do
któ re go nie ma pra wa do stê pu, otrzy ma ko mu ni kat o b³êdzie.
Po zo sta³e dwie opcje to in ter fa ces i bind in ter fa ces only. Przyj rzyj my siê
naj pierw opcji in ter fa ces. Do my œl nie Sam ba wysy³a dane tyl ko przez pod sta wo -
wy in ter fejs sie cio wy, któ ry w na szym przy pad ku znaj du je siê w pod sie ci
192.168.220.100. Je œli chcie li by œmy, aby dane by³y wysy³ane przez wiê cej ni¿ je den
in ter fejs, mu sie li by œmy po daæ ich pe³n¹ li stê w opcji in ter fa ces. W po przed nim
przyk³adzie na ka za liœ my Sam bie wspó³pra cê z obo ma pod sie cia mi (192.168.220
i 134.213.233), w któ rych dzia³a kom pu ter, po daj¹c ad res dru gie go in ter fej su sie cio -
we go: 134.213.233.100. Je œli w two im kom pu te rze jest wiê cej ni¿ je den in ter fejs, po -
wi nie neœ zaw sze u¿yæ tej opcji, po nie wa¿ nie mo ¿na za gwa ran to waæ, ¿e pod sta wo -
wy in ter fejs wy bra ny przez Sam bê bê dzie tym w³aœci wym.
Wresz cie opcja bind in ter fa ces only in stru uje pro ces nmbd, aby nie ak cep to -
wa³ ko mu ni ka tów rozg³osze nio wych po chodz¹cych z pod sie ci in nych ni¿ te wy mie -
nio ne w opcji in ter fa ces. Za uwa¿, ¿e ró¿ ni siê to od dzia³ania opcji hosts al -
low i hosts deny, któ re unie mo ¿li wiaj¹ nawi¹za nie po³¹cze nia z us³uga mi, ale nie
za po bie gaj¹ przyj mo wa niu ko mu ni ka tów rozg³osze nio wych. Opcja bind in ter -
fa ces only spra wia, ¿e ser wer Sam by nie bê dzie od bie ra³ na wet da ta gra mów
z ob cych pod sie ci. Oprócz tego in stru uje pro ces smbd, aby wi¹za³ siê tyl ko z in ter fej -
sa mi wy mie nio ny mi w opcji in ter fa ces, co ogra ni cza licz bê pod sie ci obs³ugi wa -
nych przez Sam bê.
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Opcje sie cio we

Opi sa ne wy ¿ej opcje sie cio we s¹ wy mie nio ne w ta be li 4.5.

Ta be la 4.5. Opcje kon fi gu ra cji sie ci

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

hosts al low
(al low hosts)

£añcuch (li sta
nazw ho stów)

Okre œla kom pu te ry,
któ re mog¹ ³¹czyæ siê
z Samb¹

Brak Udzia³

hosts deny
(deny hosts)

£añcuch (li sta
nazw ho stów)

Okre œla kom pu te ry,
któ re nie mog¹ ³¹czyæ
siê z Samb¹

Brak Udzia³

in ter fa ces £añcuch (li sta
kom bi na cji ad res
IP/ma ska
sie cio wa)

Okre œla in ter fej sy
sie cio we obs³ugi wa ne
przez Sam bê. Umo ¿li wia
sko ry go wa nie do my œl nych
usta wieñ

Za le ¿na od
sys te mu

Glo bal ny

bind
in ter fa ces only

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na
yes, Sam ba wi¹¿e siê
tyl ko z tymi in ter fej sa mi,
które poda no w opcji
in ter fa ces

no Glo bal ny

soc ket
ad dress

£añcuch
(ad res IP)

Usta wia ad res IP, pod
kt órym na le ¿y cze kaæ
na ¿¹da nia; u¿y wa na
w ser we rach z wie lo ma
wir tu al ny mi in ter fej sa mi

Brak Glo bal ny

hosts al low

Opcja hosts al low (cza sem za pi sy wa na ta k¿e w po sta ci al low hosts) okre œla
kom pu te ry, któ re mog¹ ko rzy staæ z udzia³ów w ser we rze Sam by. Jej pa ra me trem
jest li sta od dzie lo nych prze cin ka mi nazw kom pu te rów lub ad re sów IP. Mo¿esz
znacz nie pod nie œæ po ziom bez pie cze ñstwa, po pro stu umiesz czaj¹c w tej opcji ad res
swo jej lo kal nej pod sie ci. W na szym przyk³adzie u¿y liœ my na stê puj¹cej opcji:
hosts al low = 192.168.220. lo calhost

Za uwa¿, ¿e oprócz ad re su pod sie ci uwzglêd ni liœ my ta k¿e lo kal ne go ho sta. Jed na
z naj czê st szych pomy³ek w u¿y ciu opcji hosts al low po le ga na tym, ¿e ser we ro wi
Sam by mo ¿na przy pad ko wo unie mo ¿li wiæ ko mu ni ka cjê z sa mym sob¹. Pro gram
sm b pas swd od cza su do cza su musi po³¹czyæ siê z ser we rem Sam by jako klient, aby
zmie niæ za szy fro wa ne has³o u¿yt kow ni ka. Po nad to do stêp z lo kal ne go ho sta jest
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nie zbêd ny, aby roz po wszech niaæ in for ma cje o przegl¹da niu. Je œli opcja ta jest
w³¹ czona, a nie za war to w niej ad re su lo kal ne go ho sta, wów czas wy ge ne ro wa ne lo -
kal nie pa kie ty z ¿¹da niem zmia ny has³a zo stan¹ od rzu co ne przez Sam bê, a roz po -
wszech nia nie in for ma cji o przegl¹da niu bê dzie dzia³aæ b³êd nie. Aby tego unikn¹æ,
na le ¿y jaw nie ze zwo liæ na ko rzy sta nie z ad re su pê tli zwrot nej (pisz¹c albo lo -
calhost, albo 127.0.0.1)*.
W opcji tej mo ¿na u¿y waæ do wol ne go z po ni¿ szych for ma tów:
· Na zwy ho stów, ta kie jak ftp.przy klad.com.
· Ad re sy IP, ta kie jak 130.63.9.252.
· Na zwy do men, któ re mo ¿na od ró¿ niæ od nazw ho stów, po nie wa¿ za czy naj¹ siê

od krop ki. Za pis .ora.com ozna cza wszyst kie kom pu te ry w do me nie ora.com.
· Gru py sie cio we, któ rych na zwy za czy naj¹ siê od zna ku at, na przyk³ad @ho sty -

wy dru ku. Z grup sie cio wych mo ¿na ko rzy staæ prak tycz nie tyl ko w sys te mach
u¿y waj¹cych NIS lub NIS+. Je œli twój sys tem obs³ugu je gru py sie cio we, po win na
byæ w nim do stêp na stro na podrêcz ni ka man net gro ups, opi suj¹ca je bar dziej
szcze gó³owo.

· Pod sie ci, któ re ko ñcz¹ siê kropk¹. Na przyk³ad 136.63.9. ozna cza wszyst kie
kom pu te ry, któ rych ad res IP za czy na siê od 130.63.9.

· S³owo klu czo we ALL, któ re ze zwa la na do stêp wszyst kim klien tom.
· S³owo klu czo we EXCEPT, po któ rym na stê pu je jed na lub wiê cej nazw kom pu te -

rów, ad re sów IP, nazw do men, grup sie cio wych albo pod sie ci. Móg³byœ na
przyk³ad na ka zaæ, aby Sam ba obs³ugi wa³a wszyst kie ho sty oprócz tych w pod sie -
ci 192.168.110, u¿y waj¹c opcji hosts al low = ALL EXCEPT 192.168.110.
(pa miê taj o ostat niej krop ce).

U¿y wa nie s³owa klu czo we go ALL jest nie mal zaw sze nie wska za ne, po nie wa¿ umo -
¿li wia do wol ne mu u¿yt kow ni ko wi do wol nej sie ci przegl¹da nie two ich pli ków, je œli
tyl ko zdo³a on od gadn¹æ na zwê ser we ra.
Za uwa¿, ¿e opcja kon fi gu ra cyj na hosts al low nie ma war to œci do my œl nej, choæ
do my œl ne dzia³anie w ra zie nie obec no œci obu opcji hosts po le ga na ze zwo le niu na
do stêp ze wszyst kich Ÿró de³. Oprócz tego, je œli umie œcisz opcjê hosts al low
w sek cji [glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go, bê dzie ona mia³a pierw sze ñstwo przed
opcja mi hosts al low zde fi nio wa ny mi w udzia³ach.

hosts deny

Opcja hosts deny (ta k¿e deny hosts) okre œla kom pu te ry, któ re nie maj¹ ze zwo -
le nia na do stêp do udzia³ów. Jej pa ra me trem jest li sta od dzie lo nych prze cin ka mi
nazw kom pu te rów lub ad re sów IP. Do okre œla nia klien tów mo ¿na u¿yæ tego sa me go 
for ma tu co w opi sa nej wy ¿ej opcji hosts al low. Aby na przyk³ad ze zwo liæ na do -
stêp do ser we ra tyl ko z do me ny przy klad.com, móg³byœ u¿yæ opcji:
hosts deny = ALL EXCEPT .przy klad.com
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Po dob nie jak hosts al low, opcja ta nie ma war to œci do my œl nej, choæ do my œl ne
dzia³anie w ra zie nie obec no œci obu opcji hosts po le ga na ze zwo le niu na do stêp ze
wszyst kich Ÿróde³. Oprócz tego, je œli umie œcisz opcjê hosts deny w sek cji [glo bal]
pli ku kon fi gu ra cyj ne go, bê dzie ona mia³a pierw sze ñstwo przed opcja mi hosts deny
zde fi nio wa ny mi w udzia³ach. Je œli chcesz ogra ni czyæ ho stom do stêp do kon kret nych
udzia³ów, nie umiesz czaj opcji hosts al low i hosts deny w sek cji [glo bal].

in ter fa ces

Opcja in ter fa ces wy mie nia in ter fej sy sie cio we, któ re Sam ba bê dzie roz po zna waæ 
i przez któ re bê dzie od po wia daæ. Opcja ta jest przy dat na, je œli twój kom pu ter na le ¿y
do wiê cej ni¿ jed nej pod sie ci. Je œli opcja ta nie jest usta wio na, Sam ba w trak cie uru -
cha mia nia wy szu ku je pod sta wo wy in ter fejs ser we ra (zwy kle pierwsz¹ kar tê Et her -
ne tu) i kon fi gu ru je siê do obs³ugi tej jed nej pod sie ci. Je œli ser wer dzia³a nie tyl ko
w jed nej pod sie ci, a ty nie po dasz tej opcji, Sam ba bê dzie pra co waæ wy³¹cznie
w pierw szej wy kry tej pod sie ci. Mu sisz pos³u¿yæ siê t¹ opcj¹, aby Sam ba obs³ugi wa³a 
po zo sta³e pod sie ci.
War to œci¹ tej opcji jest jed na lub wiê cej par ad res IP-ma ska sie cio wa, jak w po ni¿ -
szym przyk³adzie:
in ter fa ces = 192.168.220.100/255.255.255.0 192.168.210.30/255.255.255.0

Mo ¿na ta k¿e po daæ ma skê bi tow¹ w for ma cie CIDR, jak ni¿ ej:
in ter fa ces = 192.168.220.100/24 192.168.210.30/24

Ma ska bi to wa to licz ba pocz¹tko wych bi tów, któ re zo stan¹ w³¹czo ne w ma sce sie -
cio wej. Na przyk³ad licz ba 24 ozna cza, ¿e ak tyw ne bêd¹ pierw sze 24 bity (z 32), co
jest rów no wa ¿ne no ta cji 255.255.255.0. Po dob nie, licz ba 16 od po wia da ma sce
255.255.0.0, a 8 – 255.0.0.0.

Je œli u¿y wasz DHCP, opcja ta mo¿e dzia³aæ nie pra wid³owo.

bind in ter fa ces only

Opcja bind in ter fa ces only spra wia, ¿e pro ce sy smbd i nmbd obs³uguj¹ ¿¹da nia 
po chodz¹ce tyl ko z tych pod sie ci, któ re s¹ wy mie nio ne w opcji in ter fa ces. Zwy -
kle pro ces nmbd jest powi¹zany z in ter fej sem wszyst kich ad re sów (0.0.0.0) na por -
tach 137 i 138, co po zwa la mu na od bie ra nie rozg³oszeñ z do wol ne go Ÿród³a. Mo¿esz
jed nak to zmie niæ za po moc¹ na stê puj¹cej opcji:
bind in ter fa ces only = yes

Spo wo du je to, ¿e oba pro ce sy Sam by bêd¹ igno ro waæ wszyst kie pa kie ty, któ rych ad -
res Ÿród³owy nie od po wia da ad re som rozg³osze nio wym okre œlo nym w opcji in -
ter fa ces, ³¹cznie z pa kie ta mi rozg³osze nio wy mi. Je œli cho dzi o pro ces smbd, opcja
ta spra wi, ¿e Sam ba nie bê dzie ho no ro waæ ¿¹dañ do stê pu do pli ków po chodz¹cych
z pod sie ci in nych ni¿ wy mie nio ne w opcji in ter fa ces. Nie po wi nie neœ u¿y waæ tej
opcji, je œli chcesz ze zwo liæ na tym cza so we po³¹cze nia sie cio we, na przyk³ad two rzo -
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ne za po œred nic twem SLIP lub PPP. Opcja ta jest po trzeb na bar dzo rzad ko i po win ni
jej u¿y waæ tyl ko eks per ci.

Je œli usta wisz opcjê bind in ter fa ces only na yes, po wi nie neœ do daæ ad res lo kal -
ne go ho sta (127.0.0.1) do li sty in ter fa ces. W prze ciw nym wy pad ku pro gram sm b -
pas swd nie bê dzie móg³ po³¹czyæ siê z ser we rem w celu zmia ny has³a.

soc ket ad dress

Opcja soc ket ad dress okre œla, pod któ ry mi ad re sa mi poda ny mi w opcji in ter -
fa ces Sam ba bê dzie cze kaæ na po³¹cze nia. Sam ba do my œl nie ak cep tu je po³¹cze nia
kie ro wa ne pod wszyst kie poda ne ad re sy. Je œli u¿y jesz tej opcji w pli ku smb.conf, wy -
mu si ona cze ka nie pod tyl ko jed nym ad re sem IP. Na przyk³ad:
in ter fa ces = 192.168.220.100/24 192.168.210.30/24
soc ket ad dress = 192.168.210.30

Opcja ta jest na rzêdziem pro gra mi stycz nym, wiêc ra dzi my jej nie u¿y waæ.

Ser we ry wir tu al ne
Ser we ry wir tu al ne tworz¹ ilu zjê obec no œci wie lu ser we rów Net BIO S-u w sie ci, choæ
w rze czy wi sto œci jest tyl ko je den taki ser wer. Uzy ska nie ta kie go efek tu nie jest trud -
ne: kom pu ter po pro stu re je stru je wiê cej ni¿ jedn¹ Net BIO S-ow¹ na zwê w po³¹cze -
niu ze swo im ad re sem IP. Me to da ta przy no si wymierne ko rzy œci.
Dzia³ ksiê go wo œci móg³by na przyk³ad dys po no waæ ser we rem ksie go w osc, któ re -
go klien ci wi dzie li by tyl ko dys ki i dru kar ki na le¿¹ce do dzia³u ksiê go wo œci. Dzia³
mar ke tin gu móg³by mieæ w³asny ser wer mar ke ting, prze cho wuj¹cy spra woz da -
nia two rzo ne w tym dzia le – i tak da lej. Jed na k¿e wszyst kie us³ugi by³yby œwiad czo -
ne przez unik sow¹ sta cjê ro bocz¹ (z po moc¹ jed ne go zre lak so wa ne go ad mi ni stra to -
ra), za miast przez kil ka nie wiel kich ser we rów obs³ugi wa nych przez nie za le ¿nych
ad mi ni stra to rów.
Sam ba po zwa la przy pi saæ kil ka nazw Net BIO S-o wych unik so we mu ser we ro wi za
po moc¹ opcji net bios alia ses (patrz ta be la 4.6).

Ta be la 4.6. Opcje kon fi gu ra cji wir tu al nych ser we rów

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

net bios
alia ses

Li sta nazw
Net BIO S-o wych

Do dat ko we na zwy Net BIO S-o we,
na któ re po wi nien re ago waæ
ser wer, u¿y wa ne do utwo rze nia
„wir tu al nych” ser we rów Sam by

Brak Glo bal ny

net bios alia ses

Dziê ki opcji net bios alia ses mo ¿na na daæ ser we ro wi Sam by wiê cej ni¿ jedn¹ na -
zwê Net BIO S-ow¹. Ka ¿da poda na na zwa Net BIO S-o wa zo sta nie wy œwie tlo na
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w oknie Oto cze nia sie cio we go kom pu te ra przegl¹daj¹cego za so by sie ci. Kie dy jed nak
klient spróbuje nawi¹zaæ po³¹cze nie, po³¹czy siê z tym sa mym ser we rem Sam by.
Opcja ta mo¿e siê przy daæ na przyk³ad wte dy, gdy prze no sisz dane trzech od -
dzia³ów fir my na je den ser wer unik so wy z no wo cze snym du ¿ym dys kiem, re zy -
gnuj¹c ze sta rych ser we rów NT lub prze zna czaj¹c je do in nych za dañ. Je œli ser we ry
te nosi³y na zwy sprze daz, ksie go w osc i ad mi ni stra cja, Sam ba mo¿e re pre -
zen to waæ wszyst kie trzy dziê ki opcjom:
[glo bal]
    net bios alia ses = sprze daz ksie go w osc ad mi ni stra cja
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%L

To, co po ja wi³oby siê w Oto cze niu sie cio wym klien tów, po ka zu je ry su nek 4.7. Kie dy
klient spró bu je po³¹czyæ siê z Samb¹, poda na zwê ser we ra, z któ rym chce nawi¹zaæ
po³¹cze nie – na zwa ta bê dzie do stêp na w zmien nej %L. Je œli ¿¹dany ser wer to
sprze daz, Sam ba do³¹czy plik /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.sprze daz. Plik ten mo¿e
za wie raæ de kla ra cje glo bal ne i de fi ni cje udzia³ów prze zna czo ne wy³¹cznie dla dzia -
³u sprze da ¿y, na przyk³ad:
[glo bal]
    workgro up = SPRZEDAZ
    hosts al low = 192.168.10.255

[sprze daz1998]
    path = /usr/lo cal/sam ba/sprze daz/sprze daz1998/
...

W tym przyk³adzie usta wia my ta k¿e na zwê gru py ro bo czej na SPRZEDAZ i okre -
œlamy ad res IP, kt óry ze zwa la na przyj mo wa nie po³¹czeñ tyl ko z pod sie ci SPRZEDAZ 
(192.168.10). De fi niu je my ta k¿e udzia³y spe cy ficz ne dla dzia³u sprze da ¿y.

Ry su nek 4.7. Sto so wa nie ali as ów Net BIO S-o wych w ser we rze Sam by

Opcje kon fi gu ra cji re je stro wa nia
Od cza su do cza su mu si my spraw dziæ, co w³aœci wie robi Sam ba, zw³asz cza wte dy,
gdy prze pro wa dzi ona nie ocze ki wan¹ ope ra cjê lub w ogó le prze sta nie dzia³aæ. Aby
uzy skaæ nie zbêd ne in for ma cje, mu si my przej rzeæ pli ki dzien ni ka Sam by i spraw -
dziæ, cze mu zro bi³a to, co zro bi³a.
Pli ki dzien ni ka Sam by mog¹ byæ tak szcze gó³owe albo tak zdaw ko we, jak so bie tyl -
ko za ¿y czysz. Oto przyk³ad ty po we go pli ku dzien ni ka Sam by:
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[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/se rvi ce.c:clo se_cnum(514)
  fe niks (192.168.220.101) clo sed con nec tion to se rvi ce IPC$
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/con nec tion.c:yield_con nec tion(40)
  Yiel ding con nec tion to IPC$
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:pro cess_smb(615)
  Tran sac tion 923 of length 49
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:swi tch_messa ge(448)
  swi tch messa ge SM Bre ad (pid 467)
[1999/07/21 13:23:25, 3] lib/do scalls.c:dos_ChDir(336)
  dos_ChDir to /home/sam ba
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/re ply.c:re ply_read(2199)
  read fnum=4207 num=2820 nre ad=2820
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:pro cess_smb(615)
  Tran sac tion 924 of length 55
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:swi tch_messa ge(448)
  swi tch messa ge SM Bre ad braw (pid 467)
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/re ply.c:re ply_re ad braw(2053)
  re ad braw fnum=4207 start=130820 max=1276 min=0 nre ad=1276
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:pro cess_smb(615)
  Tran sac tion 925 of length 55
[1999/07/21 13:23:25, 3] smbd/pro cess.c:swi tch_messa ge(448)
  swi tch messa ge SM Bre ad braw (pid 467)

Wie le z tych za pi sów przy da je siê tyl ko pro gra mi stom, ale zna cze nie nie któ rych
omó wi my nie co dok³ad niej w roz dzia le 9, Roz wi¹zy wa nie pro ble mów.
Sam ba za wie ra sze œæ opcji umo ¿li wiaj¹cych okre œle nie spo so bu i miej sca re je stro wa -
nia in for ma cji. Ka ¿da z nich ma za siêg glo bal ny i nie mo¿e po ja wiæ siê w de fi ni cji
udzia³u. Oto uak tu al nio ny plik kon fi gu ra cyj ny z omó wio ny mi do tej pory opcja mi
udzia³ów i do da ny mi opcja mi re je stro wa nia:
[glo bal]
    net bios name = HYDRA
    se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)
    workgro up = PROSTA_GRUPA

    # Opcje kon fi gu ra cji sie ci
    hosts al low = 192.168.220. 134.213.233. lo calhost
    hosts deny  = 192.168.220.102
    in ter fa ces  = 192.168.220.100/255.255.255.0 \
                     134.213.233.110/255.255.255.0
    bind in ter fa ces only = yes

    # Re je stro wa nie in for ma cji dia gno stycz nych
    log level = 2
    log file = /var/log/sam ba.log.%m
    max log size = 15
    de bug ti me stamp = yes

[dane]
    path = /export/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    com ment = Dysk z da ny mi
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = yes

Do da liœ my tu taj w³asny plik dzien ni ka, któ ry uwzglêd nia in for ma cje dia gno stycz ne 
a¿ do po zio mu 2. Jest to ra czej ma³o szcze gó³owy po ziom dia gno stycz ny – po ziom
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re je stro wa nia mo ¿na zmie niaæ od 1 do 10, przy czym po ziom 1 za pew nia nie wie le
in for ma cji, a po ziom 10 – bar dzo du¿o i bar dzo szcze gó³owych. Po ziom 2 do star czy
nam po¿y tecz nych in for ma cji dia gno stycz nych bez mar no tra wie nia prze strze ni
dys ko wej ser we ra. W prak ty ce po wi nie neœ uni kaæ po zio mów re je stro wa nia wy ¿ -
szych ni¿ 3, je œli nie pro gra mu jesz Sam by.
Plik zo sta nie umiesz czo ny w ka ta lo gu /var/log dziê ki opcji kon fi gu ra cyj nej log
file. Mo¿emy jed nak sko rzy staæ z me cha ni zmu pod sta wia nia zmien nych, aby
utwo rzyæ pli ki kon fi gu ra cyj ne dla po szcze gól nych klien tów lub u¿yt kow ni ków, jak
w po ni¿ szej li nii ze zmienn¹ %m:
log file = /usr/lo cal/logs/sam ba.log.%m

Wy izo lo wa nie ko mu ni ka tów mo¿e byæ nie zwy kle po moc ne pod czas tro pie nia b³ê -
dów w sie ci, je œli wiesz, ¿e pro blem po wo du je kon kret ny kom pu ter lub u¿yt kow nik.
Na rzu ci liœ my te¿ pew ne ogra ni cze nie na pli ki dzien ni ka: ¿a den z nich nie mo¿e
mieæ wiê cej ni¿ 50 ki lo baj tów, co okre œla opcja max log size. Je œli plik dzien ni ka
prze kro czy ten roz miar, jego za war toœæ zo sta nie prze nie sio na do pli ku o ta kiej sa mej 
na zwie, ale z przy rost kiem .old. Je œli plik .old ju¿ ist nie je, zo sta nie nad pi sa ny, a jego
za war toœæ utra co na. Pier wot ny plik zo sta nie opró¿ nio ny i bê dzie cze ka³ na nowe ko -
mu ni ka ty. Dziê ki temu de mo ny Sam by nie prze pe³ni¹ dys ku twar de go.
Dla wy go dy zde cy do wa liœ my siê na umiesz cza nie znacz ni ków cza so wych w dzien -
ni kach, u¿y waj¹c opcji de bug ti me stamp. Spo wo du je to za pi sy wa nie daty i cza su
obok ka ¿ de go ko mu ni ka tu w pli ku dzien ni ka. Je œli in for ma cje te nie by³yby nam po -
trzeb ne, mo gli by œmy na daæ tej opcji war toœæ no.

Ko rzy sta nie z re je stra to ra sys te mo we go

Je œli op rócz lub za miast stan dar do we go dzien ni ka Sam by chcesz u¿y waæ sys te mo -
we go pro gra mu re je struj¹cego (sys log), mo¿esz sko rzy staæ z prze zna czo nych do
tego opcji. Za nim jed nak zde cy du jesz siê na u¿y cie pro gra mu sys log, mu sisz upew -
niæ siê, ¿e Sam ba zo sta³a skom pi lo wa na z opcj¹ con fi gu re -- with-s yslog.
Wiêcej in for ma cji o kon fi gu ro wa niu i kom pi lo wa niu Sam by znaj dziesz w roz dzia le 2.
Na stêp nie mu sisz zmo dy fi ko waæ plik /etc/sys log.conf tak, aby ko mu ni ka ty Sam by
by³y ak cep to wa ne przez sys log. Je œli w pli ku /etc/sys log.conf nie ma jesz cze wpi su da -
emon.*, do pisz po ni¿sz¹ li niê:
da emon.*     /var/log/da emon.log

Dziê ki temu wszyst kie ko mu ni ka ty od de mo nów sys te mo wych bêd¹ za pi sy wa ne
w pli ku /var/log/da emon.log. Tam rów nie¿ tra fi¹ ko mu ni ka ty Sam by. Te raz mo¿esz
umie œciæ na stê puj¹c¹ opcjê glo baln¹ w pli ku kon fi gu ra cyj nym:
sys log = 2

Okre œla ona, ¿e ko mu ni ka ty o po zio mie 1 bêd¹ wysy³ane za ra zem do pro gra mu sys -
log, jak i do pli ków dzien ni ka Sam by (od wzo ro wa nia na prio ry te ty pro gra mu sys log
s¹ opi sa ne w pod roz dzia le „sys log”). Za³ó¿my, ¿e usta wi liœ my opi san¹ wcze œniej
opcjê log level na 4. Wszyst kie ko mu ni ka ty o po zio mie 2, 3 i 4 bêd¹ wysy³ane do
pli ku dzien ni ka Sam by, ale nie do dzien ni ka sys te mo we go. Do obu tra fi¹ tyl ko ko -
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mu ni ka ty o po zio mie 1. Je œli war toœæ opcji sys log jest wiê k sza ni¿ war toœæ log
level, pro gram sys log ni cze go nie za re je stru je.
Je œli chcesz, aby ko mu ni ka ty by³y wysy³ane tyl ko do pro gra mu sys log – a nie do stan -
dar do wych plik ów dzien ni ka Sam by – mo¿esz umie œciæ w pli ku kon fi gu ra cyj nym
na stê puj¹c¹ opcjê:
sys log only = yes

Opcje kon fi gu ra cji re je stro wa nia

W ta be li 4.7 wy mie nio ne s¹ opcje kon fi gu ra cji re je stro wa nia u¿y wa ne przez Sam bê.

Ta be la 4.7. Opcje kon fi gu ra cji re je stro wa nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

log file £añcuch (na zwa
pli ku wraz z
pe³n¹ œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê i po³o¿e nie
pli ku dzien ni ka u¿y wa ne go
przez Sam bê. Roz po zna je
stan dar do we zmien ne

Okre œlo na
w pli ku
ma ke fi le
Sam by

Glo bal ny

log level
(de bug level)

War toœæ
licz bo wa
(od 0 do 10)

Okre œla iloœæ komunikatów
in for ma cyj nych i dia gno -
stycz nych wysy³anych do
pli ku dzien ni ka. War toœæ 0
ozna cza brak komu nikatów, 
3 – znaczn¹ iloœæ

1 Glo bal ny

max log size War toœæ
licz bo wa
(roz miar w KB)

Usta wia mak sy mal ny roz -
miar pli ku dzien ni ka. Kie dy 
dzien nik prze kro czy ten
rozmiar, otrzy ma roz sze rze -
nie .old i utwo rzo ny zo sta nie 
nowy plik dzien ni ka

5000 Glo bal ny

de bug
ti me stamp
(ti me stamp
logs)

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na no,
nie umiesz cza znaczn ików
cza so wych w pli kach dzien -
ni ka, co u³atwia ich czy ta nie 
pod czas dia gno zo wa nia
pro ble mów

yes Glo bal ny

1War toœæ
licz bo wa
(0-10)

Usta wia po ziom ko -
munikatów wysy³anych do
pro gra mu sys log. Ko mu ni -
ka ty o po zio mie nie prze -
kra czaj¹cym war to œci tej
opcji zo stan¹ za pi sa ne w
dzien ni ku sys te mo wym

Glo bal ny

sys log only War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
u¿y wa ny jest tyl ko pro gram
sys log, a w stan dar do wych
pli kach dzien ni ka Sam by nie 
s¹ za pi sy wa ne ¿ad ne dane

no Glo bal ny
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Wów czas ko mu ni ka ty o po zio mie prze kra czaj¹cym war toœæ opcji sys log zo stan¹
od rzu co ne, po dob nie jak w przy pad ku opcji log level.

log file

W na szym ser we rze Sam ba za pi su je ko mu ni ka ty in for ma cyj ne w pli kach tek sto -
wych umiesz czo nych w pod ka ta lo gu var g³ów ne go ka ta lo gu Sam by, zgod nie z usta -
wie nia mi w pli ku ma ke fi le do ko na ny mi pod czas kom pi la cji. Dziê ki opcji log file
mo ¿na okre œliæ inn¹ na zwê i po³o¿e nie pli ku dzien ni ka. Aby na przyk³ad zmie niæ
jego œcie ¿kê i na zwê na /usr/lo cal/logs/sam ba.log, mo ¿na u¿yæ na stê puj¹cej opcji:
[glo bal]
    log file = /usr/lo cal/logs/sam ba.log

Aby utwo rzyæ in dy wi du al ne pli ki dzien ni ka dla po szcze gól nych u¿yt kow ni ków
lub klien tów, mo ¿na sko rzy staæ z pod sta wia nia zmien nych.
Do my œl ne po³o¿e nie pli ku dzien ni ka mo ¿na zmie niæ za po moc¹ opcji li nii po le ce nia
-l pod czas uru cha mia nia obu de mo nów, któ ra jed nak nie ma pierw sze ñstwa przed
opcj¹ log file. Je œli po dasz ten pa ra metr, wów czas pocz¹tko we ko mu ni ka ty zo -
stan¹ za pi sa ne w pli ku okre œlo nym opcj¹ -l (albo w pli ku do my œl nym, okre œlo nym
w pli ku ma ke fi le Sam by), do pó ki de mo ny nie prze tworz¹ pli ku smb.conf i nie za czn¹
za pi sy waæ swo ich ko mu ni ka tów w no wym pli ku dzien ni ka.

log level

Opcja log level okre œla iloœæ re je stro wa nych da nych. Zwy kle na da je siê jej war -
toœæ 0 lub 1. Je œli jed nak masz kon kret ny pro blem, mo¿esz usta wiæ j¹ na 3, co spo wo -
du je za pi sa nie in for ma cji dia gno stycz nych przy dat nych pod czas jego roz wi¹zy wa -
nia. Po zio my po wy ¿ej 3 za pi suj¹ in for ma cje przy dat ne g³ów nie dla pro gra mi stów
szu kaj¹cych we w nêtrz nych uste rek w pro gra mie i znacz nie spo wal niaj¹ ser wer.
Dla te go nie za le ca my usta wia nia tej opcji na war toœæ wiê ksz¹ ni¿ 3.
[glo bal]
    log file = /usr/lo cal/logs/sam ba.log.%m
    log level = 3

max log size

Opcja max log size okre œla mak sy mal ny roz miar (w ki lo baj tach) dia gno stycz ne -
go pli ku dzien ni ka Sam by. Kie dy plik dzien ni ka prze kro czy ten roz miar, zo sta nie
do nie go do³¹czo ne roz sze rze nie .old (je œli ist nie je ju¿ star szy plik o tej na zwie, zo sta -
nie usu niê ty). Na stêp nie zo sta nie utwo rzo ny nowy plik dzien ni ka o pier wot nej na -
zwie. Na przyk³ad:
[glo bal]
    log file = /usr/lo cal/logs/sam ba.log.%m
    max log size = 1000

W tym przyk³adzie, je œli plik dzien ni ka prze kro czy roz miar jed ne go me ga baj ta,
Sam ba zmie ni jego na zwê na sam ba.log.na zwa-kom pu te ra.old i utwo rzy nowy plik
dzien ni ka. Je œli ist nie je ju¿ plik o roz sze rze niu .old, Sam ba go usu nie. Za le ca my usta -
wie nie tej opcji w pli ku kon fi gu ra cyj nym, po nie wa¿ re je stro wa nie in for ma cji dia -
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gno stycz nych (na wet o ni¿ szych po zio mach) mo¿e nie zau wa ¿al nie poch³on¹æ
znaczn¹ czê œæ prze strze ni dys ko wej. Dziê ki tej opcji nie uwa ¿ny ad mi ni stra tor nie
od kry je na gle, ¿e jego dysk jest nie mal ca³kiem za jê ty przez wiel ki plik dzien ni ka
Sam by.

de bug ti me stamp lub ti me stamp logs

Je œli aku rat dia gno zu jesz ja kiœ pro blem sie cio wy i prze szka dzaj¹ ci w tym daty i cza -
sy za pi sy wa ne w pli kach dzien ni ka Sam by, mo¿esz wy³¹czyæ ich re je stro wa nie, na -
daj¹c opcjom de bug ti me stamp lub ti me stamp logs (sy no ni my) war toœæ no.
W zwyk³ym dzien ni ku Sam by in for ma cje s¹ re je stro wa ne w na stê puj¹cy spo sób:
12/31/98 12:03:34 hy dra (192.168.220.101) con nect to se rver siec as daveb

Je œli na dasz tej opcji war toœæ no, ko mu ni kat zo sta nie za re je stro wa ny bez daty i cza su:
hy dra (192.168.220.101) con nect to se rver siec as daveb

sys log

Opcja sys log spra wia, ¿e ko mu ni ka ty Sam by s¹ wysy³ane do sys te mo we go pro -
gra mu re je struj¹cego. Typ wysy³anych in for ma cji jest zde fi nio wa ny przez pa ra metr
tej opcji. Po dob nie jak w przy pad ku opcji log level, mo¿e to byæ licz ba od 0 do 10.
In for ma cje o po zio mie ni¿ szym od poda nej licz by bêd¹ wysy³ane do re je stra to ra sys -
te mo we go, na to miast in for ma cje o po zio mie rów nym lub wiê k szym od war to œci
opcji sys log bêd¹ nadal za pi sy wa ne w stan dar do wych dzien ni kach Sam by. Aby
temu za po biec, mo¿esz u¿yæ opcji sys log only. Na przyk³ad:
[glo bal]
    log level = 3
    sys log = 1

Przy ta kich opcjach ko mu ni ka ty o po zio mie 0 bêd¹ wysy³ane do stan dar do wych
dzien ni ków Sam by i re je stra to ra sys te mo we go, na to miast ko mu ni ka ty o po zio mach
1, 2 i 3 bêd¹ wysy³ane tyl ko do stan dar do wych dzien ni ków Sam by. Ko mu ni ka ty
o po zio mie wiê k szym ni¿ 3 w ogó le nie bêd¹ re je stro wa ne. Za uwa¿, ¿e wszyst kie ko -
mu ni ka ty wysy³ane do re je stra to ra s¹ od wzo ro wy wa ne na prio ry tet roz po zna wa ny
przez pro ces sys log, jak w ta be li 4.8. Do my œl ny po ziom to 1.

Ta be la 4.8. Kon wer sja na prio ry te ty pro gra mu sys log

Po ziom Prio ry tet sys log
ko mu ni ka tu

0 LOG_ERR

1 LOG_WARNING

2 LOG_NOTICE

3 LOG_INFO

4 i wy ¿ sze LOG_DEBUG

Je œli chcesz u¿y waæ pro gra mu sys log, bê dziesz mu sia³ wpi saæ con fi gu re --
 with-s yslog pod czas kom pi lo wa nia Sam by i od po wied nio skon fi gu ro waæ plik
/etc/sys log.conf (patrz pod roz dzia³ „Ko rzy sta nie z re je stra to ra sys te mo we go”).
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sys log only

Opcja sys log only in for mu je Sam bê, ¿e nie chcesz ko rzy staæ ze zwyk³ych pli ków
dzien ni ka, a tyl ko z re je stra to ra sys te mo we go. W tym celu wpisz po ni¿sz¹ opcjê
w sek cji [glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by:
[glo bal]
    sys log only = yes
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5
Przegl¹da nie
i za awan so wa ne udzia³y
dys ko we

Roz dzia³ 5: Przegl¹da nie i za awan so wa ne udzia³y dys ko we

W tym roz dzia le bêdzie my nadal zaj mo waæ siê udzia³ami dys ko wy mi. Omó wi my
ró¿ ni ce miê dzy sys te ma mi pli ków Win dows i Unik sa oraz spo sób ich ni we lo wa nia
przez Sam bê. Miê dzy sys te ma mi pli ków DO S-a i Unik sa ist nie je za dzi wiaj¹co wie le
roz bie ¿no œci. Oprócz tego krót ko opi sze my prze kszta³ca nie nazw, blo ko wa nie pli -
ków i wzglêd nie now¹ funk cjê Sam by: blo ko wa nie opor tu ni stycz ne. Za nim jed nak
za cznie my zg³êbiaæ te za gad nie nia, przyj rzy my siê doœæ skom pli ko wa ne mu te ma to -
wi: przegl¹da niu za so bów sie ci.

Przegl¹da nie
Dziê ki przegl¹da niu mo ¿na stwier dziæ, ja kie ser we ry i udzia³y s¹ obec nie do stêp ne
w sie ci. U¿yt kow nik klien ta Win dows NT 4.0 lub 95/98 mo¿e przegl¹daæ ser we ry
sie cio we w fol de rze Oto cze nia sie cio we go. Po dwu krot nym klik niê ciu iko ny re pre -
zen tuj¹cej ser wer, u¿yt kow nik po wi nien zo ba czyæ udzia³y dys ko we i dru kar ki udo -
stêp nia ne przez ser wer (je œli masz Win dows NT 3.x, mo¿esz u¿yæ opcji DiskðCon -
nect Ne twork Drive w me ne d¿ e rze pl ik ów w celu wy œwie tle nia udzia³ów udo stêp -
nia nych przez ser wer).
W li nii po le ceñ Win dows mo¿esz ta k¿e wpi saæ po le ce nie net view, któ re wy œwie -
tla ser we ry obec nie do stêp ne w sie ci. Oto przyk³ad u¿y cia po le ce nia net view:
C:\>net view
Ser we ry do stêp ne dla gru py PROSTA_GRUPA.
Na zwa ser we ra          Opis
-------------------------------------------------------------
\\CHIMERA              Win dows NT 4.0
\\HYDRA                Sam ba 2.0.4 w ser we rze (hy dra)
\\FENIKS               Win dows 98

Za po bie ga nie przegl¹da niu

Mo¿esz za po biec umiesz cza niu udzia³u na liœ cie przegl¹da nia za po moc¹ opcji
brow se able. Opcja ta spra wia, ¿e udzia³ w ogó le nie po ja wia siê w oknie Oto cze nia 
sie cio we go. Aby na przyk³ad za po biec wy œwie tla niu udzia³u [dane] z po przed nie -
go roz dzia³u, mo gli by œmy na pi saæ:



[dane]
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = no
    gu est ok = yes
    com ment = Dysk z da ny mi
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = yes

Choæ naj czê œciej ta kie usta wie nie opcji brow se able nie jest wska za ne w zwyk³ych
udzia³ach dys ko wych, to bywa po¿y tecz ne, kie dy za war toœæ udzia³u nie po win na
byæ wi docz na dla u¿yt kow ni ków, jak w przy pad ku udzia³u [ne tlo gon] ze skryp -
ta mi lo go wa nia do do me ny Win dows (wiê cej in for ma cji o skryp tach lo go wa nia
znaj dziesz w roz dzia le 6, U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny).
In nym przyk³adem jest udzia³ [ho mes]. Jest on czê sto ozna cza ny jako „nie -
przegl¹dal ny”, dziê ki cze mu pod czas przegl¹da nia za so bów kom pu te ra udzia³
[ho mes] nie po ja wia siê na liœ cie. Je œli jed nak u¿yt kow nik ali cja za lo gu je siê
i spoj rzy na za so by kom pu te ra, zo ba czy udzia³ o na zwie [ali cja]. A je œli chcie li -
by œmy, aby udzia³ ali cji by³ wi docz ny dla in nych u¿yt kow ni ków jesz cze przed
jej za lo go wa niem? Umo ¿li wia to glo bal na opcja auto se rvi ces. Opcja ta wstêp nie 
umiesz cza udzia³y na liœ cie przegl¹da nia, dziê ki cze mu s¹ one zaw sze wi docz ne:
[glo bal]
    ...
    auto se rvi ces = ali cja
    ...

Us³ugi do my œl ne

Mo¿esz zde fi nio waæ udzia³, z któ rym po³¹czy siê u¿yt kow nik, je œli nie zdo³a siê
po³¹czyæ z ¿¹da nym udzia³em. Po nie wa¿ nie da siê prze wi dzieæ, kim bê dzie pe cho -
wy u¿yt kow nik, praw do po dob nie po wi nie neœ usta wiæ opcjê gu est ok  dla tego
awa ryj ne go udzia³u. Opcja de fault se rvi ce mo¿e przy daæ siê do odsy³ania
skon fun do wa nych u¿yt kow ni ków do ka ta lo gu z pli ka mi po mo cy. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ...
    de fault se rvi ce = po moc
    ...

[po moc]
    path = /home/sam ba/po moc/%S
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    com ment = Do my œl ny udzia³ dla nie uda nych po³¹czeñ
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = no

Za uwa¿, ¿e u¿y liœ my zmien nej %S w opcji path. Je œli u¿y jesz zmien nej %S, bê dzie
siê ona od no si³a do ¿¹da ne go, nie ist niej¹cego udzia³u (tego, z któ rym u¿yt kow nik
pró bo wa³ po³¹czyæ siê pier wot nie), a nie do na zwy udzia³u do my œl ne go. Mo¿emy
za tem utwo rzyæ ró¿ ne œcie ¿ki z na zwa mi po szcze gól nych ser we rów, udo stêp niaj¹c
w ten spo sób u¿yt kow ni kom bar dziej do sto so wa ne pli ki po mo cy. Oprócz tego, kie -
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dy u¿y wa na jest zmien na %S, zna ki pod kre œle nia (_) w ¿¹da nym za so bie zo stan¹ za -
mie nio ne na uko œni ki (/).

Wy bo ry przegl¹dar ki

Jak wspo mnie liœ my w roz dzia le 1, Po zna je my Sam bê, je den z ko mputerów w ka ¿ dej
pod sie ci prze cho wu je li stê wszyst kich ak tyw nych ko mpu terów. Li sta ta nosi na zwê
li sty przegl¹da nia, a prze cho wuj¹cy j¹ ser wer jest na zy wa ny g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo -
kaln¹. W mia rê do³¹cza nia i od³¹cza nia kom puterów g³ówna przegl¹dar ka lo kal na
uak tu al nia in for ma cje na liœ cie przegl¹da nia i udo stêp nia je ¿¹daj¹cym tego kom pu -
te rom.
Kom pu ter sta je siê g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ w wy ni ku wy bo rów og³asza nych
w lo kal nej pod sie ci. Wy bo ry przegl¹dar ki mog¹ zo staæ og³oszo ne w do wol nym mo -
men cie. Sam ba mo¿e do wol nie fa³szo waæ wy bo ry, na przyk³ad po to, aby zaw sze zo -
sta waæ g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ lub nig dy nie przej mo waæ tej funk cji. Na
przyk³ad po ni¿ sze opcje do da ne do pli ku kon fi gu ra cyj ne go z roz dzia³u 4, Udzia³y
dys ko we, za pew ni¹ Sam bie wy gran¹ w wy bo rach na g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹:
[glo bal]
    net bios name = HYDRA
    se rver string = Sam ba %v w ser we rze (%L)
    workgro up = PROSTA_GRUPA

    # Opcje wyborów przegl¹dar ki
    os level = 34
    lo cal ma ster = yes

    # Opcje kon fi gu ra cji sie ci
    hosts al low = 192.168.220. 134.213.233. lo calhost
    hosts deny  = 192.168.220.102
    in ter fa ces  = 192.168.220.100/255.255.255.0 \
                     134.213.233.110/255.255.255.0

    # Re je stro wa nie in for ma cji dia gno stycz nych
    log level = 2
    log file = /var/log/sam ba.log.%m
    max log size = 30
    de bug ti me stamp = yes

[dane]
    path = /export/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    com ment = Dysk z da ny mi
    vo lu me = Sta cja-Sie cio wa
    wri te able = yes

Za³ó¿my jed nak, ¿e nie chce my zaw sze wy gry waæ wy bo rów, po nie wa¿ wo li my
ust¹piæ pola obec ne mu w sie ci ser we ro wi Win dows NT. Aby to zro biæ, mu si my wie -
dzieæ, jak od by waj¹ siê wy bo ry przegl¹dar ki. Jak ju¿ wiesz, ka ¿dy kom pu ter bior¹cy 
udzia³ w wy bo rach rozg³asza in for ma cje o so bie. In for ma cje te obej muj¹:
· wer sjê u¿y wa ne go pro to ko³u elek cyj ne go,
· sys tem ope ra cyj ny kom pu te ra,
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· czas, od któ re go kom pu ter jest w sie ci,
· na zwê ho sta.
A oto spo sób wy³ania nia zwy ciêz cy. Sys te mom ope ra cyj nym przy pi su je siê war toœæ
za le ¿n¹ od ich wer sji, jak w ta be li 5.1.

Ta be la 5.1. War to œci przy pi sy wa ne sys te mom ope ra cyj nym w wy bo rach przegl¹dar ki

Sys tem ope ra cyj ny War toœæ

Win dows NT Se rver 4.0 33
Win dows NT Se rver 3.51 32
Win dows NT Work sta tion 4.0 17
Win dows NT Work sta tion 3.51 16
Win dows 98 2
Win dows 95 1
Win dows 3.1 for Workgro ups 1

Na stêp nie ka ¿ de mu kom pu te ro wi w sie ci przy pi su je siê od rêbn¹ war toœæ za le ¿n¹
od jego funk cji, jak w ta be li 5.2.

Ta be la 5.2. War to œci za le ¿ne od funk cji kom pu te ra

Funk cja War toœæ

Pod sta wo wy kon tro ler do me ny 128
Klient WINS 32
Pre fe ro wa na przegl¹dar ka g³ówna 8
Ak tyw na przegl¹dar ka g³ówna 4
Przegl¹dar ka awa ryj na 2
Ak tyw na przegl¹dar ka za pa so wa 1

Wy bo ry s¹ roz strzy ga ne w na stê puj¹cy spo sób:
1. Zwy ciê ¿a kom pu ter z naj wy ¿sz¹ wer sj¹ pro to ko³u elek cyj ne go (obec nie nie ma to

zna cze nia, po nie wa¿ wszyst kie klien ty Win dows pos³uguj¹ siê 1. wer sj¹ pro to ko³u).
2. Zwy ciê ¿a kom pu ter z naj wy ¿sz¹ war to œci¹ sys te mu ope ra cyj ne go.
3. Je œli jest re mis, zwy ciê ¿a kom pu ter bêd¹cy pre fe ro wan¹ przegl¹dark¹ g³ówn¹

(funk cja 8).
4. Je œli nadal jest re mis, zwy ciê ¿a kom pu ter bêd¹cy najd³u¿ej w sie ci.
5. Wresz cie, je œli wci¹¿ jest re mis, zwy ciê ¿a kom pu ter, któ re go na zwa jest pierw sza

w porz¹dku al fa be tycz nym.
6. Kom pu ter, któ ry zaj mie „dru gie miej sce”, mo¿e zo staæ przegl¹dark¹ za pa sow¹.
Tak wiêc, je œli chcesz, ¿eby Sam ba prze jê³a funk cjê g³ów nej przegl¹dar ki lo kal nej,
ale tyl ko wte dy, gdy w sie ci nie ma ser we ra Win dows NT 4.0 lub 3.51, po wi nie neœ
zmie niæ pa ra metr os level w po przed nim przyk³adzie na:
os level = 31
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Spo wo du je to, ¿e Sam ba prze gra wy bo ry na rzecz ser we ra Win dows NT 4.0 lub 3.51,
któ re maj¹ wy ¿sz¹ war toœæ sys te mu ope ra cyj ne go. Z dru giej stro ny, je œli chcia³byœ
wy³aniaæ g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹ na pod sta wie funk cji kom pu te ra (na przyk³ad
wed³ug tego, któ ry kom pu ter jest pod sta wo wym kon tro le rem do me ny), móg³byœ
usta wiæ os level na war toœæ od po wia daj¹c¹ naj wy ¿ szej war to œci sys te mu ope ra -
cyj ne go obec ne go w sie ci, i po zwo liæ, aby pr oto kó³ elek cyj ny roz strzy gn¹³ wy bo ry
w ko lej nych eta pach.
Jak mo ¿na stwier dziæ, czy kom pu ter jest g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹? S³u¿y do
tego po le ce nie nbt stat. Umie œæ Net BIO S-ow¹ na zwê spraw dza ne go kom pu te ra za 
opcj¹ -a:
C:\NC>nbt stat -a hy dra

       Net BIOS Re mo te Ma chi ne Name Ta ble

   Name              Type        Sta tus
--------------------------------------------
HYDRA           <00>  UNIQUE      Re gi ste red
HYDRA           <03>  UNIQUE      Re gi ste red
HYDRA           <20>  UNIQUE      Re gi ste red
..__MSBROWSE__.<01>  GROUP       Re gi ste red
PROSTA_GRUPA    <00>  GROUP       Re gi ste red
PROSTA_GRUPA    <1D>  UNIQUE      Re gi ste red
PROSTA_GRUPA    <1E>  GROUP       Re gi ste red

MAC Ad dress = 00-00-00-00-00-00

Wpis, kt óre go szu kasz to ..__MSBROWSE__.<01>. Wska zu je on, ¿e ser wer obec -
nie dzia³a jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na dla bie¿¹cej pod sie ci. Po nad to, je œli
kom pu ter jest ser we rem Sam by, mo¿esz po szu kaæ w pli ku dzien ni ka nmbd wpi su
po dob ne go do po ni¿ sze go:
nmbd/nmbd_be co me_lmb.c:be co me_lo cal_ma ster_sta ge2(406)
*****
Sam ba name se rver HYDRA is now a lo cal ma ster brow ser for
workgro up PROSTA_GRUPA on sub net 192.168.220.100
*****

Wresz cie, ser we ry Win dows NT dzia³aj¹ce jako pod sta wo we kon tro le ry do me ny
dys po nuj¹ me cha ni zmem, któ ry w pew nych oko licz no œciach po zwa la im przej¹æ
funk cjê g³ów nej przegl¹dar ki lo kal nej; jest to bit pre fe ro wa nej przegl¹dar ki g³ów nej.
Wcze œniej wspo mnie liœ my, ¿e Sam ba rów nie¿ mo¿e usta wiæ ten bit. W³¹cza siê go za 
po moc¹ opcji pre fer red ma ster:
# Opcje wyborów przegl¹dar ki
os level = 33
lo cal ma ster = yes
pre fer red ma ster = yes

Je œli usta wio ny jest bit pre fe ro wa nej przegl¹dar ki g³ów nej, kom pu ter wy mu si wy -
bo ry za raz po uru cho mie niu. Oczy wiœ cie, jest to po trzeb ne tyl ko wte dy, je œli opcja
os level od po wia da kom pu te ro wi Win dows NT. Nie za le ca my ko rzy sta nia z tej
opcji, je œli inny kom pu ter – na przyk³ad se wer Win dows NT – rów nie¿ jest pre fe ro -
wan¹ przegl¹dark¹.
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G³ówna przegl¹dar ka do me ny

W roz dzia le 1 wspo mnie liœ my, ¿e w celu roz ci¹gniê cia gru py ro bo czej lub do me ny
Win dows na kil ka pod sie ci je den z ko mputerów musi podj¹æ funk cjê g³ównej przegl¹dar -
ki do me ny. G³ówna przegl¹dar ka do me ny roz po wszech nia li sty przegl¹da nia miê -
dzy wszyst ki mi pod sie cia mi w gru pie ro bo czej. Ka ¿da g³ówna przegl¹dar ka lo kal na 
okre so wo syn chro ni zu je swoj¹ li stê przegl¹da nia z g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny.
Pod czas syn chro ni za cji przegl¹dar ka lo kal na prze ka zu je przegl¹dar ce do me ny in -
for ma cje o wszyst kich ser we rach, któ ry ch ta nie ma na swo jej liœ cie przegl¹da nia,
i vice ver sa. Gdy by œwiat by³ do sko na³y, w ko ñcu ka ¿da g³ówna przegl¹dar ka lo kal -
na dys po no wa³aby list¹ przegl¹da nia dla ca³ej do me ny.
In a czej ni¿ w przy pad ku przegl¹da rek lo kal nych, nie prze pro wa dza siê wy bo rów
w celu wy³onie nia g³ów nej przegl¹dar ki do me ny. Musi wy zna czyæ j¹ ad mi ni stra tor.
Jed na k¿e Micro so ft zde cy do wa³, ¿e g³ówna przegl¹dar ka do me ny i pod sta wo wy
kon tro ler do me ny (PDC) bêd¹ re je stro waæ typ za so bu <1B>, wiêc te dwie funk cje s¹
nie roz dziel ne.
Je œli w two jej sie ci znaj du je siê ser wer Win dows NT pe³ni¹cy funk cjê PDC, od ra dza -
my wy ko rzy sty wa nie Sam by jako g³ów nej przegl¹dar ki do me ny. To samo do ty czy
sy tu acji od wrot nej: je œli Sam ba wy ko nu je za da nia PDC, po win na byæ ta k¿e g³ówn¹
przegl¹dark¹ do me ny. Choæ Sam ba umo ¿li wia od dzie le nie obu funk cji, nie jest to
do bry po mys³. Je œli dwa ró¿ ne kom pu te ry dzia³aj¹ jako PDC i g³ówna przegl¹dar ka
do me ny, w gru pie ro bo czej Win dows mog¹ wy stê po waæ lo so we b³êdy.
Sam ba mo¿e przej¹æ funk cjê g³ów nej przegl¹dar ki do me ny we wszyst kich pod sie -
ciach gru py ro bo czej dziê ki na stê puj¹cej opcji:
do ma in ma ster = yes

Mo¿esz upew niæ siê, ¿e ser wer Sam by rze czy wiœ cie zo sta³ g³ówn¹ przegl¹dark¹ do -
me ny, zagl¹daj¹c do pli ku dzien ni ka nmbd:
nmbd/nmbd_be co me_dmb.c:be co me_do ma in_ma ster_sta ge2(118)
*****
Sam ba name se rver HYDRA is now a do ma in ma ster brow ser for
workgro up PROSTA_GRUPA on sub net 192.168.220.100
*****

Mo¿esz ta k¿e u¿yæ po le ce nia nm blo okup wchodz¹cego w sk³ad dys try bu cji Sam by, 
aby wy szu kaæ nie po wta rzal ny typ za so bu <1B> w gru pie ro bo czej:
# nm blo okup PROSTA_GRUPA#1B
Sen ding qu eries to 192.168.220.255
192.168.220.100 PROSTA_GRUPA<1b>

Gru pa ro bo cza w wie lu pod sie ciach

Kie dy two rzysz gru pê ro bocz¹ lub do me nê roz ci¹gaj¹c¹ siê na kil ka pod sie ci, pa -
miê taj o trzech regu³ach:
· W ka ¿ dej pod sie ci gru py ro bo czej lub do me ny musi znaj do waæ siê kom pu ter

z Win dows NT lub Samb¹, dzia³aj¹cy jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na (je œli
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w pod sie ci znaj du je siê g³ówna przegl¹dar ka do me ny, g³ówna przegl¹dar ka lo -
kal na jest nie po trzeb na).

· W do wol nym miej scu gru py ro bo czej musi znaj do waæ siê kom pu ter z Win dows
NT lub Samb¹, dzia³aj¹cy jako g³ówna przegl¹dar ka do me ny.

· Ka ¿da g³ówna przegl¹dar ka lo kal na musi zo staæ po in stru owa na, aby syn chro ni -
zo wa³a swo je in for ma cje z g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny.

Sam ba dys po nu je kil ko ma in ny mi funk cja mi z tej dzie dzi ny, któ re s¹ przy dat ne, je -
œli nie masz albo nie chcesz mieæ g³ów nej przegl¹dar ki do me ny w swo jej sie ci. Roz -
wa ¿my pod sie ci przed sta wio ne na ry sun ku 5.1.

Ry su nek 5.1. Wie le pod sie ci z ser we ra mi Sam by

Po pierw sze, ser wer Sam by bêd¹cy g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ mo¿e u¿yæ opcji
kon fi gu ra cyj nej re mo te an no un ce, dziê ki cze mu kom pu te ry w in nych pod sie -
ciach bêd¹ otrzy my waæ rozg³asza ne ko mu ni ka ty o obec no œci ser we ra. W ten spo sób
ser wer Sam by po ja wi siê na li stach przegl¹da nia zdal nych pod sie ci. ¯eby by³o to
mo ¿li we, ukie run ko wa ne rozg³osze nia musz¹ osi¹gn¹æ g³ówn¹ przegl¹dar kê lo -
kaln¹ w in nej pod sie ci. Pa miê taj, ¿e wie le ru te rów do my œl nie blo ku je ukie run ko wa -
ne rozg³osze nia; byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ zmie niæ kon fi gu ra cjê rute ra, aby ukie -
run ko wa ne rozg³osze nia prze do sta wa³y siê do in nych pod sie ci.
W opcji re mo te an no un ce na le ¿y po daæ pod sie ci i gru pê ro bocz¹, kt óre po win ny
otrzy my waæ ko mu ni ka ty rozg³osze nio we. Je œli na przyk³ad kom pu te ry znaj duj¹ce siê 
w pod sie ciach 192.168.221 i 192.168.222 oraz w gru pie ro bo czej PROSTA_GRUPA po -
win ny otrzy my waæ in for ma cje rozg³asza ne przez ser wer Sam by, na le ¿y u¿yæ na stê -
puj¹cych opcji:
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# Opcje wyborów przegl¹dar ki
os level = 34
lo cal ma ster = yes
re mo te an no un ce = 192.168.221.255/PROSTA_GRUPA \
    192.168.222.255/PROSTA_GRUPA

Oprócz tego mo¿esz po daæ dok³adny ad res, na któ ry bêd¹ wysy³ane ko mu ni ka ty,
pod wa run kiem, ¿e g³ówna przegl¹dar ka lo kal na w zdal nej pod sie ci zaw sze ma ten
sam ad res IP.
Ser wer Sam by dzia³aj¹cy jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na mo¿e syn chro ni zo waæ
swoj¹ li stê przegl¹da nia z in nym ser we rem Sam by, bêd¹cym przegl¹dark¹ lo kaln¹
dla in nej pod sie ci. Za³ó¿my, ¿e Sam ba jest skon fi gu ro wa na jako g³ówna przegl¹dar -
ka lo kal na, a dwie inne przegl¹dar ki lo kal ne maj¹ ad re sy 192.168.221.130 oraz
192.168.222.120. Mo¿emy u¿yæ opcji re mo te brow se sync, aby syn chro ni zo waæ
li stê przegl¹da nia bez po œred nio z in ny mi ser we ra mi Sam by, jak w po ni¿ szym
przyk³adzie:
# Opcje wyborów przegl¹dar ki
os level = 34
lo cal ma ster = yes
re mo te brow se sync = 192.168.221.130 192.168.220.120

Aby opcja ta za dzia³a³a, po zo sta³e ser we ry Sam by musz¹ rów nie¿ byæ g³ów ny mi
przegl¹dar ka mi lo kal ny mi. W opcji tej mo¿esz u¿yæ ta k¿e ukie run ko wa nych roz -
g³oszeñ, je œli nie znasz dok³ad nych ad re sów IP g³ów nych przegl¹da rek lo kal nych.

Opcje przegl¹da nia

W ta be li 5.3. wy mie nio no czter na œcie opcji okre œlaj¹cych spo sób, w jaki Sam ba wy -
ko nu je czyn no œci zwi¹zane z przegl¹da niem. Je œli chcesz, ¿eby u¿yt kow ni cy nie
mie li pro ble mów ze zna le zie niem swo ich udzia³ów dys ko wych i dru ka rek, po wi -
nie neœ po zo sta wiæ war to œci do my œl ne.

Ta be la 5.3. Opcje kon fi gu ra cji przegl¹da nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

an no un ce as NT lub
Win95
lub WfW

Usta wia sys tem ope ra cyj ny, za
któ ry bê dzie po da waæ siê Sam ba

NT Glo bal ny

an no un ce
ver sion

War toœæ
licz bo wa

Usta wia wer sjê sys te mu ope ra -
cyj ne go og³aszan¹ przez Sam bê

4.2 Glo bal ny

brow se able
(brow sa ble)

War toœæ
lo gicz na

Umo ¿li wia wy œwie tla nie udzia³u 
na liœ cie zas obów kom pu te ra

yes Udzia³

brow se list War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
ser wer Sam by bê dzie
udo stêp nia³ li stê przegl¹da nia

yes Glo bal ny

auto
se rvi ces
(pre lo ad)

£añcuch
(li sta
udzia³ów)

Okre œla li stê udzia³ów, które
bêd¹ zaw sze obec ne na liœ cie
przegl¹da nia

Brak Glo bal ny
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Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

de fault
se rvi ce
(de fault)

£añcuch
(na zwa
udzia³u)

Okre œla udzia³ (us³ugê), który
zo sta nie udo stêp nio ny, je œli
klient za¿¹da do stê pu do
udzia³u nie zde fi nio wa ne go
w pli ku smb.conf

Brak Glo bal ny

lo cal ma ster War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba spr óbuje zo staæ g³ówn¹
przegl¹dark¹ w lo kal nej pod sie ci

yes Glo bal ny

lm an no un ce yes, no
lub auto

W³¹cza lub wy³¹cza og³osze nia
o ho œcie w for ma cie
LAN Ma na ge ra

auto Glo bal ny

lm in te rval War toœæ
licz bo wa

Okre œla czê sto tli woœæ (w se kun -
dach), z jak¹ bêd¹ po na wia ne
og³osze nia LAN Ma na ge ra

60 Glo bal ny

pre fer red
ma ster
(pre fe red
ma ster)

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba u¿y je bitu pre fe ro wa nej
przegl¹dar ki g³ówn ej, pró buj¹c
zo staæ g³ówn¹ przegl¹dark¹
lo kaln¹

no Glo bal ny

do ma in
ma ster

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba spr óbuje zo staæ g³ówn¹
przegl¹dark¹ do me ny w swo jej
gru pie ro bo czej

no Glo bal ny

os level War toœæ
licz bo wa

Usta wia po ziom sys te mu
ope ra cyj ne go Sam by pod czas
wyb orów g³ówn ej przegl¹dar ki
lo kal nej

0 Glo bal ny

re mo te
brow se sync

£añcuch
(li sta
ad resów IP)

Wy mie nia ser we ry Sam by,
z któ rymi na le ¿y syn chro ni zo -
waæ li sty przegl¹da nia

Brak Glo bal ny

re mo te
an no un ce

£añcuch
(pary ad res/
gru pa
ro bo cza)

Wy mie nia pod sie ci i gru py
ro bo cze, do kt ór ych na le ¿y
wysy³aæ ukie run ko wa ne
rozg³osze nia, aby umie œciæ
ser wer Sam by na li stach
przegl¹da nia

Brak Glo bal ny

an no un ce as

Ta glo bal na opcja kon fi gu ra cyj na okre œla typ sys te mu ope ra cyj ne go, któ ry Sam ba
og³asza in nym kom pu te rom w sie ci. Jej do my œl na war toœæ to NT, co ozna cza sys tem
ope ra cyj ny Win dows NT. Inne mo ¿li we war to œci to Win95, ozna czaj¹ca sys tem
Win dows 95, oraz WfW, ozna czaj¹ca Win dows for Workgro ups. Mo¿esz zmie niæ do -
my œln¹ war toœæ za po moc¹ opcji:
[glo bal]
    an no un ce as = Win95

Nie za le ca my zmie nia nia do my œl nej war to œci tej opcji.
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an no un ce ver sion

Ta glo bal na opcja jest czê sto u¿y wa na w po³¹cze niu z opcj¹ an no un ce as; okre œla
wer sjê sys te mu ope ra cyj ne go, któr¹ Sam ba bê dzie og³aszaæ in nym kom pu te rom
w sie ci. Jej do my œl na war toœæ to 4.2, co umiesz cza Sam bê po nad bie¿¹c¹ wer sj¹
Win dows NT 4.0. Mo¿esz po daæ now¹ war toœæ za po moc¹ na stê puj¹cego wpi su
w sek cji glo bal nej:
[glo bal]
    an no un ce ver sion = 4.3

Nie za le ca my zmie nia nia do my œl nej war to œci tej opcji.

brow se able

Opcja brow se able (z al ter na tywn¹ pi sow ni¹ brow sa ble) okre œla, czy wska za ny
udzia³ po wi nien po ja wiaæ siê na liœ cie za so bów udo stêp niaj¹cego go kom pu te ra.
Opcja ta ma do my œln¹ war toœæ yes. Je œli chcesz, aby udzia³ nie by³ wy œwie tla ny
przez klien ty, mo¿esz na daæ jej war toœæ no.
Za uwa¿, ¿e nie za po bie gnie to do stê po wi do udzia³u za po moc¹ in nych œrod ków, na
przyk³ad przez poda nie po³o¿e nia UNC (\\ser wer\ksie go w osc) w Eks plo ra to -
rze Win dows. Opcja ta spra wia tyl ko, ¿e udzia³ nie po ja wia siê na liœ cie za so bów ser -
we ra, gdy u¿yt kow nik przegl¹da tê li stê.

brow se list

Praw do po dob nie nig dy nie zaj dzie po trze ba zmie nia nia do my œl nej war to œci tej
opcji: yes. Je œli ser wer Sam by dzia³a jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na (to zna czy
wy gra³ wy bo ry przegl¹dar ki), za po moc¹ glo bal nej opcji brow se list mo¿esz po -
in stru owaæ Sam bê, aby nie udo stêp nia³a swo jej li sty przegl¹da nia klien tom. Do my -
œl nie Sam ba zaw sze udo stêp nia swoj¹ li stê przegl¹da nia. Mo¿esz temu za po biec,
u¿y waj¹c na stê puj¹cej opcji:
[glo bal]
    brow se list = no

Je œli wy³¹czysz li stê przegl¹da nia, klien ty nie bêd¹ mog³y przegl¹daæ nazw in nych
kom pu te rów, œwiad czo nych przez nie us³ug i in nych do men do stêp nych w sie ci. Za -
uwa¿, ¿e nie za po bie gnie to do stê po wi do in nych kom pu te rów; je œli ktoœ zna po -
prawn¹ na zwê i ad res kom pu te ra oraz na zwê udzia³u w tym kom pu te rze, mo¿e
nadal siê z nim po³¹czyæ, u¿y waj¹c po le ce nia NET USE lub ma puj¹c li te rê dys ku
w Eks plo ra to rze Win dows. Opcja ta po pro stu unie mo ¿li wia klien tom uzy ska nie in -
for ma cji z li sty przegl¹da nia.

auto se rvi ces

Glo bal na opcja auto se rvi ces, na zy wa na ta k¿e pre lo ad, spra wia, ¿e okre œlo ne
udzia³y s¹ zaw sze wi docz ne na liœ cie przegl¹da nia. Naj czê œciej u¿y wa siê jej do
og³asza nia kon kret nych udzia³ów dys ko wych lub dru ka rek, two rzo nych au to ma -
tycz nie przez udzia³y [ho mes] lub [prin ters], ale nor mal nie nie wid niej¹cych
na li stach przegl¹da nia.
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Opcja ta na da je siê zw³asz cza do og³asza nia udzia³ów dys ko wych. Je œli chcesz umie -
œciæ na liœ cie przegl¹da nia wszyst kie dru kar ki sys te mo we (to zna czy te, któ re s¹ zde -
fi nio wa ne w pli ku pa ra me trów dru ka rek), po wi nie neœ sko rzy staæ ra czej z opcji
load prin ters. Je œli opcja brow se list jest usta wio na na no, nie zo sta nie wy -
œwie tlo ny ¿a den z udzia³ów wy mie nio nych w opcji auto se rvi ces.

de fault se rvi ce

Glo bal na opcja de fault se rvi ce (cza sem na zy wa na de fault) okre œla udzia³
„awa ryj ny”. Je œli zo sta nie usta wio na na na zwê ist niej¹cego udzia³u, a klient za¿¹da
do stê pu do nie ist niej¹cego udzia³u lub dru kar ki, Sam ba spró bu je po³¹czyæ go
z udzia³em okre œlo nym w tej opcji. U¿y wa siê jej na stê puj¹co:
de fault se rvi ce = po moc

Za uwa¿, ¿e na zwy udzia³u po moc nie umiesz cza siê w na wia sach kwa dra to wych,
choæ pod czas de fi nio wa nia tego udzia³u w dal szej czê œci pli ku kon fi gu ra cyj ne go na -
wia sy zo stan¹ u¿y te. Oprócz tego, je œli u¿y jesz zmien nej %S w udzia le wska za nym
za po moc¹ tej opcji, bê dzie ona re pre zen to waæ ¿¹dany, nie ist niej¹cy udzia³, a nie
us³ugê do my œln¹. Wszyst kie zna ki pod kre œle nia (_) w ¿¹da nym udzia le zo stan¹ za -
mie nio ne na uko œni ki (/).

lo cal ma ster

Ta glo bal na opcja okre œla, czy Sam ba za raz po uru cho mie niu spró bu je zo staæ g³ów -
n¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹ w swo jej pod sie ci. Je œli opcja ta jest usta wio na na yes, Sam -
ba we Ÿmie udzia³ w wy bo rach. Jed na k¿e w³¹cze nie tyl ko tej opcji nie gwa ran tu je
zwy ciê stwa (po mog¹ w tym inne pa ra me try, ta kie jak pre fer red ma ster i os
level). Je œli opcja ta jest usta wio na na no, Sam ba zaw sze prze gra wy bo ry prze -
gl¹da rek, nie za le ¿nie od usta wieñ in nych opcji kon fi gu ra cyj nych. Jej do my œl na war -
toœæ to yes.

lm an no un ce

Glo bal na opcja lm an no un ce in for mu je pro ces nmbd, czy w imie niu ser we ra na le ¿y
wysy³aæ og³osze nia LAN Ma na ge ra o ho œcie. Ta kich og³oszeñ o ho œcie mog¹ wy ma -
gaæ star sze klien ty, na przyk³ad sys tem ope ra cyj ny OS/2 IB M-a. Po zwa laj¹ one na
do da nie ser we ra do li sty przegl¹da nia klien ta. Je œli w³¹czysz tê opcjê, Sam ba bê dzie
og³aszaæ swoj¹ obec noœæ w okre sach usta lo nych opcj¹ lm in te rval.
Opcja ta mo¿e przyj mo waæ stan dar do we war to œci lo gicz ne, yes i no, któ re w³¹czaj¹
i wy³¹czaj¹ og³osze nia LAN Ma na ge ra. Do dys po zy cji jest ta k¿e trze cie usta wie nie,
auto, któ re spra wia, ¿e pro ces nmbd pa syw nie cze ka na og³osze nia LAN Ma na ge ra,
ale pocz¹tko wo sam ich nie wysy³a. Gdy wy kry je og³osze nia LAN Ma na ge ra
wysy³ane przez inny kom pu ter w sie ci, za czy na wysy³aæ w³asne, aby byæ wi dzia -
nym przez tam ten kom pu ter. Opcji tej u¿y wa siê na stê puj¹co:
[glo bal]
    lm an no un ce = yes

Do my œl na war toœæ tej opcji to auto. Praw do po dob nie nie bê dziesz mu sia³ jej zmie niaæ.
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lm in te rval

Ta opcja, u¿y wa na w po³¹cze niu z opcj¹ lm an no un ce, okre œla licz bê se kund miê -
dzy wysy³aniem ko lej nych og³oszeñ LAN Ma na ge ra przez pro ces nmbd. ¯eby u¿yæ
tej opcji, trze ba naj pierw uak tyw niæ og³osze nia LAN Ma na ge ra. Jej do my œl na war -
toœæ to 60 se kund. Je œli usta wisz j¹ na 0, Sam ba nie bê dzie wysy³aæ ¿ad nych og³oszeñ
LAN Ma na ge ra, nie za le ¿nie od usta wie nia opcji lm an no un ce. Mo¿esz zmie niæ jej
war toœæ w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    lm in te rval = 90

pre fer red ma ster

Opcja pre fer red ma ster na ka zu je Sam bie usta wiæ bit pre fe ro wa nej przegl¹dar ki 
g³ów nej pod czas udzia³u w wy bo rach. Dziê ki temu kom pu ter uzy sku je w gru pie ro -
bo czej wy ¿sz¹ pre fe ren cjê ni¿ inne kom pu te ry o tym sa mym po zio mie sys te mu ope -
ra cyj ne go. Je œli chcesz, ¿eby kom pu ter z Samb¹ zo sta³ g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹,
po wi nie neœ u¿yæ po ni¿ szej opcji:
[glo bal]
    pre fer red ma ster = yes

W prze ciw nym wy pad ku po wi nie neœ po zo sta wiæ war toœæ do my œln¹ no. Je œli Sam ba 
zo sta nie skon fi gu ro wa na jako pre fe ro wa na przegl¹dar ka g³ówna, wy mu si wy bo ry
pod czas w³¹cza nia siê do sie ci.

os level

Glo bal na opcja os level okre œla po ziom sys te mu ope ra cyj ne go, któ ry Sam ba bê -
dzie po zo ro waæ pod czas wy bo rów przegl¹dar ki. Je œli chcesz, ¿eby Sam ba wy gra³a
wy bo ry i zo sta³a g³ówn¹ przegl¹dark¹, po wi nie neœ usta wiæ tê opcjê na war toœæ wy -
¿sz¹ od naj wy ¿ sze go po zio mu sys te mu ope ra cyj ne go znaj duj¹cego siê ak tu al nie
w sie ci. War to œci poda no w ta be li 5.1. Do my œl ny po ziom jest rów ny 0, co spra wia, ¿e
Sam ba zaw sze prze gry wa wy bo ry. Je œli chcesz, ¿eby Sam ba zaw sze wy gry wa³a wy -
bo ry, po wi nie neœ usta wiæ tê opcjê jak ni¿ ej:
os level = 34

Ozna cza to, ¿e ser wer pod czas wy bo rów bê dzie g³oso wa³ na sie bie 34 razy, co za -
pew ni mu zwy ciê stwo.

do ma in ma ster

Je œli Sam ba jest pod sta wo wym kon tro le rem do me ny w two jej gru pie ro bo czej lub
do me nie NT, po win na byæ ta k¿e g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny. G³ówna prze -
gl¹dar ka do me ny to spe cjal ny kom pu ter z ty pem za so bu Net BIO S-u <1B>, któ ry
wy mie nia li sty przegl¹da nia z przegl¹dar ka mi lo kal ny mi w po szcze gól nych pod -
sie ciach do me ny. Aby Sam ba prze jê³a funk cjê g³ów nej przegl¹dar ki do me ny, na le ¿y
usta wiæ na stê puj¹c¹ opcjê w sek cji [glo bal] pli ku smb.conf:
[glo bal]
    do ma in ma ster = yes
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Je œli w two jej sie ci jest ser wer Win dows NT dzia³aj¹cy jako pod sta wo wy kon tro ler
do me ny (PDC), od ra dza my wy ko rzy sta nie Sam by jako g³ów nej przegl¹dar ki do me -
ny. To samo do ty czy sy tu acji od wrot nej: je œli Sam ba wy ko nu je za da nia PDC, po win -
na byæ ta k¿e g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny. Od dzie le nie funk cji PDC i g³ów nej
przegl¹dar ki do me ny mo¿e spo wo do waæ wy stê po wa nie nie prze wi dy wal nych b³ê -
dów w sie ci.

re mo te brow se sync

Glo bal na opcja re mo te brow se sync in for mu je Sam bê, ¿e po win na syn chro ni -
zowaæ swoj¹ li stê przegl¹da nia z g³ów nymi przegl¹dar ka mi lo kal ny mi w in nych pod -
sie ciach. Li sty przegl¹da nia mog¹ byæ syn chro ni zo wa ne tyl ko z in ny mi ser we ra mi
Sam by, a nie z kom pu te ra mi Win dows. Je œli na przyk³ad twój ser wer Sam by jest g³ówn¹ 
przegl¹dark¹ w pod sie ci 192.168.235, a pod ad re sa mi 192.168.234.92 i 192. 168.236.2 w po -
zo sta³ych pod sie ciach znaj duj¹ siê dwie inne g³ówne przegl¹dar ki lo kal ne, móg³byœ
u¿yæ na stê puj¹cej opcji:
re mo te brow se sync = 192.168.234.92 192.168.236.2

Ser wer Sam by kon tak to wa³by siê wów czas bez po œred nio z kom pu te ra mi o wska za -
nych ad re sach i syn chro ni zo wa³ z nimi li sty przegl¹da nia. Móg³byœ te¿ na pi saæ:
re mo te brow se sync = 192.168.234.255 192.168.236.255

Sam ba u¿y³aby wów czas za py tañ rozg³osze nio wych w celu usta le nia ad re sów IP
g³ów nych przegl¹da rek lo kal nych w obu pod sie ciach, z któ ry mi na stêp nie syn chro -
ni zo wa³aby li sty przegl¹da nia. Ta kie roz wi¹za nie jest jed nak mo ¿li we tyl ko wte dy,
je œli twój ru ter nie blo ku je ukie run ko wa nych rozg³oszeñ wysy³anych na ad res ko ñ -
cz¹cy siê liczb¹ 255.

re mo te an no un ce

Ser we ry Sam by mog¹ udo stêp niaæ li sty przegl¹da nia w zdal nych pod sie ciach dziê ki 
opcji re mo te an no un ce. S¹ one zwy kle wysy³ane do g³ów nej przegl¹dar ki lo kal -
nej w zdal nej pod sie ci. Je œli jed nak nie znasz ad re su g³ów nej przegl¹dar ki lo kal nej,
mo¿esz sko rzy staæ z na stê puj¹cej opcji:
[glo bal]
    re mo te an no un ce = 192.168.234.255/KSIEGOWOSC \
                          192.168.236.255/KSIEGOWOSC

Sam ba bê dzie wów czas wysy³aæ ko mu ni ka ty rozg³osze nio we o swo jej obec no œci do
wszyst kich kom pu te rów w pod sie ciach 192.168.234 i 192.168.236, aby skon tak to waæ
siê z ich g³ów ny mi przegl¹dar ka mi lo kal ny mi. Mo¿esz te¿ po daæ dok³adne ad re sy
IP przegl¹da rek, je œli je znasz.

Ró ¿n ice w sys te mach pli ków
Jed nym z naj po wa ¿niej szych za dañ stoj¹cych przed Samb¹ jest ko ry go wa nie ró¿ nic
miê dzy unik so wy mi i nie unik so wy mi sys te ma mi pli ków. Cho dzi tu o obs³ugê
dowi¹zañ sym bo licz nych, pli ków ukry tych i pli ków „z kropk¹”. Przy nie po praw nej

Ró ¿n ice w sys te mach pli ków 119



kon fi gu ra cji pro ble mem mog¹ byæ te¿ pra wa do stê pu do pli ków. W tym pod roz -
dzia le opi sze my, jak Sam ba ra dzi so bie z tymi iry tuj¹cymi ró¿ ni ca mi i jak do da je
w³asne funk cje.

Ukry wa nie i we to wa nie pl ik ów

W pew nych oko licz no œciach za le ¿y nam na tym, ¿eby u¿yt kow nik nie móg³ zo ba -
czyæ ani otwo rzyæ pli ku. W in nych wy pad kach nie chce my od ma wiaæ u¿yt kow ni ko -
wi do stê pu do pli ku – chce my tyl ko ukryæ plik przed u¿yt kow ni kiem, kie dy ten
przegl¹da za war toœæ ka ta lo gu. W sys te mach Win dows pli ki maj¹ atry but, któ ry po -
zwa la na ich ukry cie pod czas wy œwie tla nia za war to œci ka ta lo gu. W Unik sie tra dy -
cyjn¹ me tod¹ ukry wa nia pli ków w ka ta lo gu jest na da nie im nazw za czy naj¹cych siê
od krop ki (.). Dziê ki temu pod czas wy ko ny wa nia zwyk³ego po le ce nia ls nie s¹ wy -
œwie tla ne pli ki kon fi gu ra cyj ne lub pli ki z pa ra me tra mi do my œl ny mi. Je œli jed nak
chce my w ogó le po zba wiæ u¿yt kow ni ka mo ¿li wo œci do stê pu do pli ku, mu si my
pos³ugi waæ siê ze zwo le nia mi pli ko wy mi i ka ta lo go wy mi.
Pierw sza opcja, o któ rej po win niœ my wspo mnieæ, to hide dot fi les. Opcja ta robi 
dok³ad nie to, na co wska zu je jej na zwa – je œli jest usta wio na na yes, pli ki z kropk¹ s¹
trak to wa ne jako ukry te. Je œli jest usta wio na na no, pli ki te s¹ zaw sze wy œwie tla ne.
Na le ¿y pa miê taæ, ¿e pli ki te nie s¹ nie do stêp ne, a tyl ko ukry te. Je œli u¿yt kow nik ze -
chce obej rzeæ ukry te pli ki pod czas przegl¹da nia ka ta lo gu (na przyk³ad u¿y waj¹c po -
le ce nia Opcje z menu Wi dok w fol de rze Win dows 98), wów czas pli ki te zo stan¹ wy -
œwie tlo ne (patrz ry su nek 5.2).

Ry su nek 5.2. Pli ki ukry te w udzia le [dane]

Je œli chcesz ukry waæ nie tyl ko pli ki za czy naj¹ce siê od krop ki, dziê ki opcji hide fi -
les mo¿esz po daæ wzo rzec nazw, któ re Sam ba po win na ukry waæ. Przy pu œæmy, ¿e
w przyk³ad owm udzia le [dane] wpi sa liœ my po ni¿sz¹ opcjê:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    case sen si tive = no
    hide fi les = /*.java/*README*/
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Ka ¿dy wpis w tej opcji musi za czy naæ siê, ko ñczyæ lub byæ od dzie lo ny od in ne go
zna kiem uko œni ka (/), na wet wte dy, gdy poda ny jest tyl ko je den wzo rzec. Kon wen -
cja ta po zwa la na u¿y wa nie spa cji w na zwach pli ków. W tym przyk³adzie ka ta log
udzia³u wygl¹da³by tak, jak na ry sun ku 5.3. Za uwa¿, ¿e i tym ra zem wy bra liœ my
opcjê wy œwie tla nia w oknie pli ków ukry tych.

Ry su nek 5.3. Ukry wa nie plik ów wed³ug wzor ca na zwy

Je œli chcie li by œmy ca³ko wi cie za po biec wy œwie tla niu pli ków przez u¿yt kow ni ka,
mo gli by œmy za miast tego u¿yæ opcji veto fi les. Opcja ta ma tak¹ sam¹ sk³ad niê
jak hide fi les i okre œla pli ki, któ rych u¿yt kow nik nig dy nie po wi nien wi dzieæ.
Zmie ñmy na przyk³ad udzia³ [dane] w na stê puj¹cy spo sób:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    case sen si tive = no
    veto fi les = /*.java/*README*/

Sk³ad nia tej opcji jest taka sama jak opcji hide fi les: ka ¿dy wpis musi za czy naæ
siê, ko ñczyæ lub byæ od dzie lo ny od in ne go zna kiem uko œni ka (/), na wet wte dy, gdy
poda ny jest tyl ko je den wzo rzec. W tym przy pad ku pli ki hel lo.java i README po
pro stu znikn¹ z ka ta lo gu i u¿yt kow nik nie bê dzie mia³ do nich do stê pu przez pro to -
kó³ SMB.
Po zo sta³a jesz cze jed na kwe stia. Co siê sta nie, je œli u¿yt kow nik spró bu je usun¹æ ka -
ta log z za we to wa ny mi pli ka mi? Okre œla to opcja de le te veto fi les. Je œli ta
opcja jest usta wio na na yes, u¿yt kow nik bê dzie móg³ usun¹æ z ka ta lo gu za rów no
zwyk³e, jak i za we to wa ne pli ki, wiêc ka ta log zo sta nie usu niê ty. Je œli jest usta wio na
na no, u¿yt kow nik nie bê dzie móg³ usun¹æ za we to wa nych pli ków, a w kon se kwen -
cji ta k¿e sa me go ka ta lo gu. Z per spek ty wy u¿yt kow ni ka ka ta log bê dzie wy da wa³ siê
pu sty, ale nie mo ¿li wy do usu niê cia.
Dy rek ty wa dont de scend okre œla li stê ka talogów, kt órych za war toœæ po win na byæ
nie wi docz na dla u¿y tk owni ków. Za uwa¿, ¿e mó wimy tu o za war to œci, a nie o sa mym
ka ta lo gu. U¿yt kow ni cy bêd¹ mo gli prze jœæ do ozna czo ne go w ten spos ób ka ta lo gu,
ale nie bêd¹ mo gli ze jœæ na ni¿ sze po zio my drze wa kata logów – zo bacz¹ tyl ko pu sty
fol der. Spr óbujmy u¿yæ tej opcji w udzia le zde fi nio wa nym wcze œniej w tym roz dzia le:
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[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    case sen si tive = no
    dont de scend = kon fi gu ra cja pa ra me try

Oprócz tego za³ó¿my, ¿e ka ta log /home/sam ba/data ma na stê puj¹c¹ za war toœæ:
drwxr-xr-x  6 tom      users    1024 Jun 13 09:24 .
drwxr-xr-x  8 root     root     1024 Jun 10 17:53 ..
-rw-r--r--  2 tom      users    1024 Jun  9 11:43 README
drwxr-xr-x  3 tom      users    1024 Jun 13 09:28 kon fi gu ra cja
drwxr-xr-x  3 tom      users    1024 Jun 13 09:28 pa ra me try
drwxr-xr-x  3 tom      users    1024 Jun 13 09:28 ry nek

Je œli u¿yt kow nik po³¹czy siê z udzia³em, zo ba czy ka ta lo gi po ka za ne na ry sun ku 5.4.
Jed na k¿e ka ta lo gi /kon fi gu ra cja i /pa ra me try bêd¹ wygl¹da³y na pu ste, je œli na wet ist -
nia³yby w nich pli ki lub pod ka ta lo gi. U¿yt kow nik nie bê dzie te¿ móg³ za pi saæ ¿ad -
nych da nych w fol de rze (dziê ki cze mu nie utwo rzy pli ku lub ka ta lo gu o na zwie
iden tycz nej z ju¿ ist niej¹cym, choæ nie wi docz nym). Je œli spró bu je to zro biæ, zo ba czy
ko mu ni kat od mo wy do stê pu. Opcja dont de scend to opcja ad mi ni stra cyj na, a nie
opcja bez pie cze ñstwa, i nie na le ¿y trak to waæ jej jak sub sty tu tu praw do stê pu.

Ry su nek 5.4. Za war toœæ udzia³u [dane] z opcj¹ dont de scend

Dowi¹za nia

W sys te mach pli ków DO S-a i Win dows NT nie ma dowi¹zañ sym bo licz nych. Sys te -
my Win dows 95/98/NT u¿y waj¹ za miast nich „sk rótów”. Kie dy wiêc klient
spróbuje otwo rzyæ dowi¹za nie sym bo licz ne w udzia le ser we ra Sam by, Sam ba
pod¹¿a za dowi¹za niem, aby zna le Ÿæ praw dzi wy plik i umo ¿li wiæ klien to wi jego
otwo rze nie, zupe³nie tak, jak by u¿yt kow nik pra co wa³ na kom pu te rze unik so wym.
Je œli nie chcesz na to po zwo liæ, ustaw opcjê fol low sym links:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    case sen si tive = no
    fol low sym links = no
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Mo¿esz prze te sto waæ tê kon fi gu ra cjê, tworz¹c ka ta log w ser we rze unik so wym
wewn¹trz udzia³u, do któ re go siê lo gu jesz. Wpisz na stê puj¹ce po le ce nia:
% mkdir wi taj; cd wi taj
% cat "To jest test" > halo
% ln -s halo "Do wia za nie do pli ku halo"

Dziê ki temu po wstan¹ dwa pli ki po ka za ne w oknie na ry sun ku 5.5. Zwy kle, je œli klik -
niesz któr ykolwiek z nich, po wi nie neœ uzy skaæ do stêp do pli ku z tek stem „To jest test”.
Je œli jed nak opcja fol low sym links jest usta wio na na no, po klik niê ciu dowi¹za nia
do pli ku wi taj.txt po wi nie neœ otrzy maæ ko mu ni kat o b³êdzie, jak na ry sun ku 5.5.

Ry su nek 5.5. Okno dia lo go we wy œwie tla ne po pr óbie otwar cia dowi¹za nia sym bo licz ne go, kie dy jest to
        za bro nio ne przez Sam bê

Przyj rzyj my siê jesz cze opcji wide links. Opcja ta, je œli jest usta wio na na yes, po -
zwa la u¿yt kow ni ko wi na pod¹¿anie za dowi¹za nia mi sym bo licz ny mi wska zuj¹cymi
na zewn¹trz wspó³dzie lo ne go drze wa kata logów. Za³ó¿my, ¿e zmo dy fi ko wa li by œmy
udzia³ [dane] w na stê puj¹cy sp osób:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    case sen si tive = no
    fol low sym links = no
    wide links = yes

Je œli w³¹czo na jest ta k¿e opcja fol low sym links, kon fi gu ra cja ta po zwo li Sam bie na 
pod¹¿anie za dowi¹za nia mi sym bo licz ny mi wska zuj¹cymi poza drze wo kata logów
bie¿¹cego udzia³u. Je œli utwo rzy my plik na zewn¹trz udzia³u (na przyk³ad w czy imœ
ka ta lo gu ma cie rzy stym), a na stêp nie w udzia le utwo rzy my dowi¹za nie do nie go:
ln -s ~to mek/pli k da nych ./pli k da nych

wów czas bêdzie my mo gli otwo rzyæ plik w ka ta lo gu Tom ka, je œli tyl ko po zwa laj¹ na
to pra wa do stê pu.

Opcje sys te mu pli ków

W ta be li 5.4 znaj du je siê pod su mo wa nie omó wio nych opcji. Za le ca my u¿y cie war to -
œci do my œl nych, z wyj¹tkiem tych przy pad ków, o któ rych mowa w za miesz czo nych
ni¿ ej opi sach.
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Ta be la 5.4. Opcje kon fi gu ra cji sys te mu pli ków

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

unix
re al na me

War toœæ
lo gicz na

Udo stêp nia klien to wi
na zwi sko unik so we go
u¿yt kow ni ka

no Glo bal ny

dont de scend £añcuch
(li sta
ka talogów)

Okre œla li stê ka talogów,
kt órych za war toœæ po win na
byæ nie wi docz na dla klientów

Brak Udzia³

fol low
sym links

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba nie po zwa la u¿y waæ
dowi¹zañ sym bo licz nych

yes Udzia³

ge twd ca che War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba bê dzie bu fo ro waæ
wywo³ania ge twd()

yes Glo bal ny

wide links War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba bê dzie pod¹¿aæ za
dowi¹za nia mi na zewn¹trz
udzia³u

yes Udzia³

hide dot fi les War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
ukry te pli ki unik so we s¹
trak to wa ne jako ukry te ta k¿e 
w Win dows

yes Udzia³

hide fi les £añcuch
(li sta pl ików)

Li sta wz orców nazw pl ików, 
kt óre na le ¿y trak to waæ jako
ukry te

Brak Udzia³

veto fi les £añcuch
(li sta pl ików)

Li sta wz orców nazw pl ików, 
które nig dy nie s¹
wy œwie tla ne

Brak Udzia³

de le te veto
fi les

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
pli ki okre œlo ne opcj¹ veto
fi les zo stan¹ usu niê te
pod czas usu wa nia ka ta lo gu,
w kt ór ym siê znaj duj¹

no Udzia³

unix re al na me

Nie któ re pro gra my po trze buj¹ do dzia³ania pe³nego na zwi ska u¿yt kow ni ka. Na
przyk³ad pro gra my e-ma il dla Win dows czê sto musz¹ sko ja rzyæ na zwê u¿yt kow ni -
ka z jego praw dzi wym na zwi skiem. Je œli twój sys te mo wy plik hase³ za wie ra na zwi -
ska u¿yt kow ni ków w polu GECOS, opcja unix re al na me na ka zu je Sam bie udo -
stêp nia nie tych in for ma cji klien tom. Bez nich nazw¹ u¿yt kow ni ka bê dzie po pro stu
jego iden ty fi ka tor u¿y wa ny przy lo go wa niu. Je œli na przyk³ad unik so wy plik hase³
za wie ra li niê:
jko wal ski:/Ka Bfco 47Rer5:500:500:Jan Ko wal ski:/home/jko wal ski:/bin/sh

a w pli ku kon fi gu ra cyj nym znaj du je siê opcja:
[glo bal]
    unix re al na me = yes
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wów czas ka ¿ de mu klien to wi, któ ry po pro si o poda nie praw dzi we go na zwi ska
u¿yt kow ni ka jko wal ski zo sta nie przes³ane na zwi sko Jan Ko wal ski. Zwy kle nie
ma po trze by ko rzy sta nia z tej opcji.

dont de scend

Opcja dont de scend s³u¿y do okre œla nia ka ta lo gów, któ re z per spek ty wy klien ta
po win ny wy da waæ siê pu ste. Pa miê taj, ¿e sam ka ta log bê dzie wi docz ny, ale Sam ba
nie wy œwie tli jego za war to œci. Opcja ta nie jest po my œla na jako me cha nizm bez pie -
cze ñstwa (u¿yt kow nik praw do po dob nie zdo³a³by j¹ obe jœæ), ale ra czej jako udo god -
nie nie, któ re ma po wstrzy maæ klien tów od zagl¹da nia do ka ta lo gów z pli ka mi, któ -
re nie po win ny byæ mo dy fi ko wa ne. Przyk³ad u¿y cia tej opcji znaj du je siê wcze œniej
w tym pod roz dzia le.

fol low sym links

Opcja ta, omó wio na szcze gó³owo wcze œniej, okre œla, czy Sam ba po win na pod¹¿aæ
za unik so wy mi dowi¹za nia mi sym bo licz ny mi do do ce lo we go pli ku, czy te¿ zg³osiæ
b³¹d u¿yt kow ni ko wi. Je œli jest usta wio na na yes, dowi¹za nie zo sta nie zin ter pre to -
wa ne jako plik.

ge twd ca che

Ta glo bal na opcja okre œla, czy Sam ba bê dzie u¿y waæ lo kal ne go bu fo ra dla unik so -
we go wywo³ania sys te mo we go ge twd() (zwra caj¹cego na zwê bie¿¹cego ka ta lo gu
ro bo cze go). Mo¿esz zmie niæ jej do my œln¹ war toœæ (yes) w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    ge twd ca che = no

Usta wie nie tej opcji na yes mo¿e znacz nie wyd³u¿yæ czas okre œla nia bie¿¹cego ka ta -
lo gu ro bo cze go, zw³asz cza wte dy, kie dy opcja wide links jest usta wio na na no.
Zwy kle nie ma po trze by zmie nia nia tej opcji.

wide links

Opcja ta okre œla, czy klient mo¿e u¿y waæ dowi¹zañ sym bo licz nych wska zuj¹cych
na zewn¹trz wspó³dzie lo ne go drze wa ka ta lo gów. Do ty czy to wszyst kich pli ków
i katalogów na dru gim ko ñcu dowi¹za nia, je œli tyl ko u¿yt kow nik ma od po wied nie
pra wa do stê pu. Do my œl na war toœæ tej opcji to yes. Opcja ta nie bê dzie ho no ro wa na,
je œli opcja fol low sym links jest usta wio na na no. Usta wie nie war to œci no po wo -
du je znacz ne spo wol nie nie de mo na smbd.

hide fi les

W opcji hide fi les okre œla siê wzor ce nazw ka ta lo gów i pli ków. Wszyst kie pli ki
pa suj¹ce do tego wzor ca bêd¹ trak to wa ne przez klien ta jako ukry te. Od po wia da to
usta wie niu do so we go atry bu tu ukry cia pli ku, co nie ko niecz nie zna czy, ¿e u¿yt kow -
nik nie zo ba czy pli ku pod czas przegl¹da nia ka ta lo gu.
Ka ¿dy wpis na liœ cie musi za czy naæ siê, ko ñczyæ lub byæ od dzie lo ny od in ne go wpi -
su zna kiem uko œni ka (/), na wet wte dy, gdy poda ny jest tyl ko je den wzo rzec. Dziê ki
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temu na zwy na liœ cie mog¹ za wie raæ spa cje. Mo ¿na u¿y waæ gwiaz dek, re pre zen -
tuj¹cych zero lub wiê cej zna ków, oraz zna ków za py ta nia, re pre zen tuj¹cych dok³ad -
nie je den znak. Na przyk³ad:
hide fi les = /.jav*/README.???/

hide dot fi les

Opcja hide dot fi les ukry wa wszyst kie pli ki, któ rych na zwa za czy na siê od
krop ki (.), na œla duj¹c w ten spo sób dzia³anie kil ku po le ceñ pow³oki w Unik sie. Po -
dob nie jak w przy pad ku opcji hide fi les, pli ki za czy naj¹ce siê od krop ki maj¹
usta wio ny do so wy atry but ukry cia, co nie gwa ran tu je, ¿e klient ich nie zo ba czy. Do -
my œl na war toœæ tej opcji to yes.

veto fi les

Pli ki wy mie nio ne w opcji veto fi les s¹ bar dziej chro nio ne ni¿ pli ki ukry te. Sam -
ba nie in for mu je na wet o ich ist nie niu, a klien ty nie mog¹ ich li sto waæ ani otwie raæ.
Nie jest to jed nak god na za ufa nia opcja bez pie cze ñstwa. Za po bie ga ona ra czej usu -
wa niu przez pro gra my PC pew nych spe cjal nych pli ków, na przyk³ad tych s³u¿¹cych 
do prze cho wy wa nia roz wi dle nia za so bów pli ku Ma cin tos ha w unik so wym sys te -
mie pli ków. Je œli Win dows i Ma cin tosh dziel¹ te same pli ki, opcja veto fi les
mo¿e po wstrzy maæ do mo ros³ych eks per tów przed usu niê ciem pli ków po trzeb nych
u¿yt kow ni kom Ma cin toshy.
Sk³ad nia tej opcji jest dok³ad nie taka sama, jak opcji hide fi les: ka ¿dy wpis na liœ -
cie musi za czy naæ siê, ko ñczyæ lub byæ od dzie lo ny od in ne go zna kiem uko œni ka (/),
na wet wte dy, gdy poda ny jest tyl ko je den wzo rzec. Mo ¿na u¿y waæ gwiaz dek, re -
preze n tuj¹cych zero lub wiê cej zna ków, oraz zna ków za py ta nia, re pre zen tuj¹cych
dok³ad nie je den znak. Na przyk³ad:
veto fi les = /*kon fig*/*pa ra metr?/

Opcja ta jest na rzêdziem ad mi ni stra cyj nym i nie mo¿e zast¹piæ od po wied nio do bra -
nych praw do stê pu.

de le te veto fi les

Opcja ta ze zwa la Sam bie na po zby cie siê za we to wa nych pli ków pod czas usu wa nia
prze cho wuj¹cego je ka ta lo gu. Jej do my œl na war toœæ to no. Ozna cza to, ¿e pró ba usu -
niê cia ka ta lo gu z za we to wa nym pli kiem za ko ñczy siê nie po wo dze niem. Ka ta log po -
zo sta nie na dys ku, choæ z per spek ty wy u¿yt kow ni ka bê dzie wygl¹da³ na pu sty. Je œli 
opcja jest usta wio na na yes, ka ta log i za we to wa ne pli ki zo stan¹ usu niê te.

Pra wa do stê pu i atry bu ty plik ów w sys te mach MS-DOS i Unix
DOS nig dy nie mia³ byæ wie lo do stêp nym, sie cio wym sys te mem ope ra cyj nym, na to -
miast Unix by³ za pro jek to wa ny w ten sp osób od sa me go pocz¹tku. W obs³udze ich
sy st emów pl ik ów wy stê pu je wiêc spo ro roz bie ¿no œci i luk, któ rych Sam ba nie tyl ko
musi byæ œwia do ma, ale któr ym musi ta k¿e za ra dziæ. Jedn¹ z naj wiê k szych ró¿ nic
miê dzy Unik sem i DO S-em jest obs³uga praw do stê pu do pl ików.
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Zo bacz my, w jaki spo sób Unix przy pi su je pli kom pra wa do stê pu. Wszyst kie pli ki
Unik sa maj¹ ze zwo le nia na od czyt, za pis i wy ko na nie dla trzech ka te go rii u¿yt kow -
ni ków: w³aœci cie la, gru py i „resz ty œwia ta”. Ze zwo le nia te mo ¿na obej rzeæ w skraj nej 
le wej ko lum nie wy ni ków po le ce nia ls -al wy da ne go w unik so wym ka ta lo gu. Na
przyk³ad:
-rwxr--r--  1 to mek    users    2014 Apr 13 14:11 ac cess.conf

Win dows dys po nu je na to miast czte re ma bi ta mi, któ re przy pi su je wszyst kim pli -
kom: tyl ko do od czy tu, sys te mo wy, ukry ty i ar chi wal ny. Mo ¿na obej rzeæ usta wie nia 
tych bi tów, kli kaj¹c plik pra wym przy ci skiem my szy i wy bie raj¹c z menu po le ce nie
W³aœciwo œci. Po win no uka zaæ siê okno dia lo go we po dob ne do tego z ry sun ku 5.6*.

Ry su nek 5.6. Atry bu ty plik ów DO S-a i Win dows

Oto de fi ni cje po szcze gól nych bi tów:
Tyl ko do od czy tu

U¿yt kow nik mo¿e od czy taæ za war toœæ pli ku, ale nie mo¿e nic w nim za pi saæ.
Sys te mo wy

Ten plik pe³ni spe cjaln¹ funk cjê w sys te mie ope ra cyj nym.
Ukry ty

Plik zo sta³ ozna czo ny jako nie wi docz ny dla u¿yt kow ni ka, chy ba ¿e ten jaw nie
za¿¹da jego wy œwie tle nia.
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Ar chi wal ny
Plik zo sta³ zmo dy fi ko wa ny od cza su sporz¹dze nia jego do so wej ko pii za pa so -
wej.

Jak wi daæ, ¿a den z bi tów nie wska zu je, ¿e plik jest wy ko ny wal ny. Sys te my pli ków
DO S-a i Win dows NT iden ty fi kuj¹ pli ki wy ko ny wal ne na pod sta wie roz sze rzeñ
.EXE, .COM, .CMD i .BAT.
Z tego wy ni ka, ¿e trzy unik so we bity wy ko ny wal no œci nie maj¹ ¿ad ne go za sto so wa -
nia w od nie sie niu do pli ku prze cho wy wa ne go w udzia le dys ko wym Sam by. Pli ki
do so we maj¹ jed nak w³asne atry bu ty, któ re po win ny zo staæ za cho wa ne pod czas
prze cho wy wa nia ich w œro do wi sku Unik sa: ar chi wal ne, sys te mo we i ukry te. Sam ba
mo¿e za cho waæ te atry bu ty, wy ko rzy stuj¹c bity wy ko ny wal no œci pli ku unik so we go
– je œli tego siê od niej za¿¹da. Od wzo ro wy wa nie bi tów wi¹¿e siê jed nak z nie -
po¿¹da nym efek tem ubocz nym: je œli u¿yt kow nik Win dows za pi sze plik w udzia le
Sam by, a ty obej rzysz go w Unik sie za po moc¹ po le ce nia ls -al, nie któ re bity wy -
ko ny wal no œci bêd¹ ozna czaæ coœ in ne go ni¿ to, do cze go przy wyk³eœ.
O od wzo ro wy wa niu bi tów de cy duj¹ trzy opcje Sam by: map ar chive, map sys -
tem i map hid den. Opcje te umo ¿li wiaj¹ od wzo ro wy wa nie atry bu tów ar chi wal ne -
go, sys te mo we go i ukry te go na bity wy ko ny wal no œci dla – od po wied nio – w³aœci cie -
la, gru py i resz ty œwia ta. Mo¿esz do daæ te opcje do udzia³u [dane], usta wiaj¹c ich
war to œci w na stê puj¹cy spo sób:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    map ar chive = yes
    map sys tem = yes
    map hid den = yes

Na stêp nie spró buj utwo rzyæ plik w Unik sie, na przyk³ad o na zwie wi taj.java,
i zmie niæ jego ze zwo le nia na 755. Je œli usta wi³eœ opcje jak w przyk³adzie po wy ¿ej, po 
spraw dze niu atry bu tów pli ku w Win dows po wi nie neœ za uwa ¿yæ, ¿e w oknie
W³aœciwo œci za zna czo ne s¹ trzy pola atry bu tów pli ku. A co z atry bu tem Tyl ko do
od czy tu? Do my œl nie Sam ba 2.0 usta wia ten atry but zaw sze wte dy, gdy plik nie ma
usta wio ne go unik so we go ze zwo le nia na od czyt dla w³aœci cie la. In ny mi s³owy,
mo¿esz usta wiæ ten atry but, zmie niaj¹c ze zwo le nia pli ku na 555.
Po win niœ my ciê ostrzec, ¿e do my œln¹ war to œci¹ opcji map ar chive jest yes, na to -
miast po zo sta³e dwie maj¹ do my œln¹ war toœæ no. Wy ni ka to z fak tu, ¿e wie le pro gra -
mów nie dzia³a po praw nie, je œli z pli ka mi DO S-a i Win dows nie jest za pi sa ny w³aœci -
wy bit ar chi wal ny. Atry bu ty sys te mo wy i ukry ty nie maj¹ na to miast wiê k sze go
wp³ywu na dzia³anie pro gra mów, wiêc de cy zjê o ich u¿y ciu po zo sta wia siê ad mi ni -
stra to ro wi.
Ry su nek 5.7 przed sta wia bity ze zwo leñ unik so wych i ich od wzo ro wa nie na atry bu -
ty DO S-a. Za uwa¿, ¿e bity od czy tu i za pi su dla gru py i resz ty œwia ta nie przek³adaj¹
siê bez po œred nio na atry bu ty DO S-a, ale za cho wuj¹ swo je pier wot ne unik so we zna -
cze nie w ser we rze Sam by.
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Ry su nek 5.7. Zna cze nie praw do stê pu do pli ku w Unik sie i Sam bie

Ma ski two rze nia pli ków

Sam ba ma kil ka opcji po ma gaj¹cych w obs³udze ma sek two rze nia pli ków. Ma ski te
okre œlaj¹ pocz¹tko we pra wa do stê pu do nowo two rzo nych pli ków i kat alo gów.
W Unik sie daje to mo ¿li woœæ se lek tyw ne go wy³¹cza nia praw do stê pu do two rzo nych
pli ków i kat alo gów. W przy pad ku plik ów u¿y wa nych przez Win dows ozna cza to, ¿e
mo¿esz wy³¹czaæ równie¿ atry bu ty: tyl ko do od czy tu, ar chi wal ny, sys te mo wy i ukry ty.
Na przyk³ad po ni¿ sza opcja cre ate mask sta no wi, ¿e pra wa do stê pu do pli ków
two rzo nych przez klien ty Win dows bêd¹ rów ne naj wy ¿ej 744:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    cre ate mask = 744

na to miast u¿y ta po ni¿ ej opcja directo ry mask spra wi, ¿e pra wa do stê pu do
nowo two rzo nych ka ta lo gów bêd¹ rów ne naj wy ¿ej 755:
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes
    directo ry mask = 755

Mo¿esz ta k¿e wy mu siæ usta wia nie ró¿ nych bi tów za po moc¹ opcji for ce cre ate
mode i for ce directo ry mode. War to œci okre œlo ne w tych opcjach zo stan¹ pod -
da ne lo gicz nej ope ra cji OR z ma ska mi two rze nia pli ków i ka ta lo gów, dziê ki cze mu
wska za ne bity bêd¹ zaw sze usta wio ne. Opcje te maj¹ zwy kle za siêg glo bal ny, za -
pew niaj¹c w³aœci we usta wia nie ze zwo leñ na za pis i od czyt dla gru py oraz resz ty
œwia ta w pli kach lub ka ta lo gach two rzo nych we wszyst kich udzia³ach.
Po dob nie, je œli chcia³byœ jaw nie okre œliæ unik so we go u¿yt kow ni ka i gru pê pli ków
two rzo nych przez klien ty Win dows, mo¿esz pos³u¿yæ siê opcja mi for ce user
i for ce gro up. Na przyk³ad:
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[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes

    cre ate mask = 744
    directo ry mask = 755
    for ce user = ja cek
    for ce gro up = ksie go w osc

Opcje te w isto cie sta tycz nie przy pi suj¹ unik so we go u¿yt kow ni ka i gru pê ka ¿ de mu
po³¹cze niu z udzia³em. Dzie je siê to jed nak ju¿ po uwie rzy tel nie niu klien ta, wiêc
swo bod ny do stêp do udzia³u jest nadal nie mo ¿li wy. Opcje te s¹ czê sto u¿y wa ne ze
wzglêdu na efek ty ubocz ne: przy pi sy wa nie okre œlo ne go u¿yt kow ni ka i grupy
wszyst kim pli kom two rzo nym w udzia le. Ko rzy staj z nich wed³ug w³asne go uzna nia.
Ko lejn¹ cech¹ Unik sa, któ rej bra ku je DO S-o wi, jest mo ¿li woœæ usu niê cia z za pi sy -
wal ne go ka ta lo gu pli ku prze zna czo ne go tyl ko do od czy tu. Je œli unik so wy ka ta log
jest za pi sy wal ny, mo ¿na usu waæ z nie go pli ki prze zna czo ne tyl ko do od czy tu. Dziê -
ki temu u¿yt kow ni cy mog¹ usu waæ do wol ne pli ki ze swo ich ka ta lo gów, na wet wte -
dy, gdy umie œci³ je tam ktoœ inny.
Sys tem pli ków DO S-a nie zo sta³ za pro jek to wa ny pod k¹tem wie lu u¿yt kow ni ków,
wiêc jego twór cy zde cy do wa li, ¿e „prze zna czo ny tyl ko do od czy tu” bê dzie zna czyæ
„chro nio ny przed przy pad kow¹ zmian¹, w tym usu niê ciem”, a nie „chro nio ny
przed in nym u¿yt kow ni kiem tego sa me go kom pu te ra”, i unie mo ¿li wi li usu wa nie
ta kich pli ków. Na wet dzi siaj sys te my pli ków Win dows za cho wuj¹ siê w taki spo sób.
Zwy kle nie ma w tym nic z³ego. Pro gra my Win dows nie pró buj¹ usu waæ pli ków
prze zna czo nych tyl ko do od czy tu, po nie wa¿ wiedz¹, ¿e to kiep ski po mys³. Jed na k¿e 
nie któ re na rzê dzia s³u¿¹ce do kon tro li kodu Ÿród³owe go – na pi sa ne pocz¹tko wo dla 
Unik sa i prze nie sio ne do Win dows – musz¹ mieæ mo ¿li woœæ usu wa nia pli ków prze -
zna czo nych tyl ko do od czy tu. Sam ba bê dzie na to ze zwa laæ, je œli usta wisz opcjê de -
le te re adon ly na yes.
[dane] 
    path = /home/sam ba/dane
    brow se able = yes
    gu est ok = yes
    wri te able = yes

    cre ate mask = 744
    directo ry mask = 755
    for ce user = ja cek
    for ce gro up = ksie go w osc
    de le te re adon ly = yes

Opcje praw do stê pu do pl ików i ka tal ogów

Opcje praw do stê pu do pli ków i ka ta lo gów ze bra no w ta be li 5.5. Po ni¿ ej ka ¿da opcja
jest szcze gó³owo opi sa na.
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Ta be la 5.5. Opcje praw do stê pu do pl ików i ka tal ogów

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

map ar chive War toœæ
lo gicz na

Za cho wu je do so wy atry but
ar chi wal ny w bi cie wy ko ny wal -
no œci dla u¿yt kow ni ka (0100)

yes Udzia³

map sys tem War toœæ
lo gicz na

Za cho wu je do so wy atry but
sys te mo wy w bi cie wy ko ny wal -
no œci dla gru py (0010)

no Udzia³

map hid den War toœæ
lo gicz na

Za cho wu je do so wy atry but
ukry cia w bi cie wy ko ny wal no œci 
dla resz ty œwia ta (0001)

no Udzia³

cre ate mask
(cre ate mode)

War toœæ
licz bo wa

Usta wia mak sy maln¹ war toœæ
ze zwo leñ dla pli ków
two rzo nych przez Sam bê

0744 Udzia³

directo ry
mask
(directo ry
mode)

War toœæ
licz bo wa

Usta wia mak sy maln¹ war toœæ
ze zwo leñ dla ka tal og ów
two rzo nych przez Sam bê

0755 Udzia³

for ce cre ate
mode

War toœæ
licz bo wa

Wymu sza usta wie nie okre œlo nych 
ze zwo leñ (bi to wa suma lo gicz na 
OR) dla pli ków two rzo nych
przez Sam bê

0000 Udzia³

for ce
directo ry
mode

War toœæ
licz bo wa

Wymu sza usta wie nie okre œlo nych 
ze zwo leñ (bi to wa suma lo gicz na 
OR) dla ka talo gów two rzo nych
przez Sam bê

0000 Udzia³

for ce gro up
(gro up)

£añcuch
(na zwa
gru py)

Usta wia obo wi¹zuj¹c¹ gru pê dla 
u¿yt kow ni ka ko rzy staj¹cego
z udzia³u

Brak Udzia³

for ce user £añcuch
(na zwa
u¿yt kow ni ka)

Usta wia obo wi¹zuj¹c¹ na zwê
u¿yt kow ni ka ko rzy staj¹cego
z udzia³u

Brak Udzia³

de le te
re adon ly

War toœæ
lo gicz na

Po zwa la u¿yt kow ni ko wi
usu waæ z za pi sy wal ne go ka ta logu
pli ki prze zna czo ne tyl ko do
od czy tu

no Udzia³

cre ate mask

Ar gu men tem tej opcji jest ósem ko wa licz ba okre œlaj¹ca ze zwo le nia, któ re mog¹ zo -
staæ usta wio ne pod czas two rze nia pli ku przez klien ta. Jej do my œl na war toœæ to 0744,
co ozna cza, ¿e unik so wy u¿yt kow nik mo¿e od czy ty waæ, za pi sy waæ lub wy ko ny waæ 
pli ki, na to miast cz³on ko wie jego gru py i inni mog¹ je co naj wy ¿ej od czy ty waæ. Je œli
chcesz zmie niæ te ze zwo le nia dla pli ków nie wy ko ny wal nych, za le ca my war toœæ
0644, czy li rw-r--r--. Pa miê taj, ¿e bity wy ko ny wal no œci mog¹ byæ u¿y wa ne przez 
ser wer do od wzo ro wy wa nia do so wych atry bu tów pli ków, co opi sa no wcze œniej. Je -
œli zmie niasz ma skê two rze nia pli ków, te bity rów nie¿ musz¹ byæ czê œci¹ ma ski.
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directo ry mask

Ar gu men tem tej opcji jest ósem ko wa licz ba okre œlaj¹ca ze zwo le nia, któ re mog¹ zo -
staæ usta wio ne pod czas two rze nia ka ta lo gu przez klien ta. Jej do my œl na war toœæ to
0755, co ozna cza, ¿e inni u¿yt kow ni cy unik so wi mog¹ co naj wy ¿ej od czy ty waæ ka ta -
lo gi i prze cho dziæ do nich, a tyl ko w³aœci ciel ma pra wo do ich mo dy fi ka cji. Za le ca my 
ma skê 0750, któ ra unie mo ¿li wia do stêp resz cie œwia ta.

for ce cre ate mode

Opcja ta okre œla bity ze zwo leñ, któ re zo stan¹ usta wio ne przez Sam bê pod czas zmia -
ny praw do stê pu do pli ku. Czê sto u¿y wa siê jej do usta wia nia ze zwo leñ gru po wych, 
o czym by³a mowa wcze œniej. Mo ¿na wy ko rzy staæ j¹ ta k¿e do wstêp ne go usta wia nia 
atry bu tów do so wych: ar chi wal ne go (0100), sys te mo we go (0010) i ukry te go (0001).
Opcja ta jest zaw sze uwzglêd nia na po opcjach map ar chive, map sys tem, map
hid den i cre ate mask.

Wie le apli ka cji Win dows zmie nia na zwê swo ich pli ków da nych na pli k da nych.bak i two -
rzy nowe pli ki, zmie niaj¹c tym sa mym ich w³aœci cie la i pra wa do stê pu, co unie mo ¿li -
wia ich edy to wa nie przez cz³onków tej sa mej unik so wej gru py. Usta wie nie opcji
for ce cre ate mode = 0660 spra wia, ¿e nowy plik nadal mo¿e byæ edy to wa ny
przez cz³onków gru py.

for ce directo ry mode

Opcja ta okre œla bity ze zwo leñ, kt óre Sam ba usta wia pod czas zmia ny praw do stê pu do
ist niej¹cego ka ta lo gu lub pod czas two rze nia no we go. Czê sto u¿y wa siê jej do usta wia -
nia ze zwo leñ gru po wych, o czym by³a mowa wcze œniej. Do my œl na war toœæ tej opcji to
0000. Mo ¿na u¿y waæ jej dok³ad nie tak samo, jak opcji for ce cre ate mode, aby w ra -
zie po trze by do da waæ ze zwo le nia gru po we lub inne. Opcja ta jest zaw sze uwzglêd nia -
na po opcjach map ar chive, map sys tem, map hid den i directo ry mask.

for ce gro up

Opcja ta, cza sem za pi sy wa na w po sta ci gro up, okre œla sta tycz ny iden ty fi ka tor gru -
py, któ ry po uwie rzy tel nie niu klien ta bê dzie u¿y wa ny we wszyst kich po³¹cze niach
z udzia³em. Opcja ta przy pi su je okre œlon¹ gru pê ka ¿ de mu pli ko wi i ka ta lo go wi
utwo rzo ne mu przez klien ta SMB.

for ce user

Opcja ta okre œla sta tycz ny iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka, któ ry po uwie rzy tel nie niu
klien ta bê dzie u¿y wa ny we wszyst kich po³¹cze niach z udzia³em. Opcja ta przy pi su -
je okre œlo ne go u¿yt kow ni ka ka ¿ de mu pli ko wi i ka ta lo go wi utwo rzo ne mu przez
klien ta SMB.

de le te re adon ly

Ta opcja po zwa la u¿yt kow ni ko wi usun¹æ ka ta log za wie raj¹cy pli ki prze zna czo ne
tyl ko do od czy tu. Do my œl nie DOS i Win dows nie po zwa laj¹ na tak¹ ope ra cjê. Zwy -
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kle po wi nie neœ po zo sta wiæ tê opcjê wy³¹czon¹, chy ba ¿e u¿y wasz pro gra mu, któ ry
wy ma ga ta kiej mo ¿li wo œci; wie lu u¿yt kow ni ków Win dows by³oby nie po cie szo -
nych, gdy by oka za³o siê, ¿e pomy³kowo usu nê li plik, któ ry by³ prze zna czo ny tyl ko
do od czy tu. Praw dê mówi¹c, na wet unik so we po le ce nie rm pyta, czy u¿yt kow nik
rze czy wiœ cie chce obe jœæ za bez pie cze nie i usun¹æ pli ki prze zna czo ne tyl ko do od czy -
tu. Sam ba po win na byæ rów nie ostro ¿na w tym wzglê dzie.

map ar chive

Do so wy bit ar chi wal ny wska zu je, ¿e plik zo sta³ zmie nio ny od cza su ostat niej ar chi -
wi za cji (to zna czy sporz¹dze nia jego ko pii za pa so wej przez do so wy pro gram ar chi -
wi zuj¹cy). Usta wie nie opcji Sam by map ar chive = yes spra wia, ¿e do so wy bit ar -
chi wal ny jest od wzo ro wy wa ny na unik so wy bit wy ko ny wal no œci dla w³aœci cie la
(0100). Le piej po zo sta wiæ tê opcjê w³¹czon¹, je œli u¿yt kow ni cy Win dows sami spo -
rz¹dzaj¹ ko pie za pa so we lub u¿y waj¹ pro gra mów pos³uguj¹cych siê bi tem ar chi -
wal nym. W Unik sie nie ist nie je po jê cie bitu ar chi wal ne go. Pro gra my do spo rz¹dza -
nia ko pii za pa so wych zwy kle prze cho wuj¹ plik z list¹ pli ków i dat¹ ich sko pio wa -
nia, wiêc mog¹ osi¹gn¹æ ten sam cel, po rów nuj¹c daty mo dy fi ka cji pli ków.
Usta wie nie tej opcji na yes mo¿e od cza su do cza su wzbu dziæ zdzi wie nie u¿yt kow -
ni ka Unik sa, który za uwa ¿y, ¿e plik da nych jest ozna czo ny jako wy ko ny wal ny, ale
rzad ko pro wa dzi do pro bl emów. Je œli u¿yt kow nik spró buje wy ko naæ taki plik, zwy -
kle zo ba czy tyl ko ci¹g kom unikatów o b³êdzie, kie dy pow³oka bê dzie pr óbowa³a
zin ter pre to waæ kil ka pierw szych li nii jako po le ce nia. Mo ¿li wa jest te¿ sy tu acja od -
wrotna: wy ko ny wal ny pro gram unik so wy bê dzie z per spek ty wy Win dows stwa rza³
wra ¿e nie nie zar chi wi zo wa ne go, ale zda rza siê to rzad ko i jest ra czej nie szko dli we.

map sys tem

Do so wy atry but sys te mo wy wska zu je, ¿e plik jest wy ma ga ny przez sys tem ope ra -
cyj ny i nie na le ¿y go usu waæ ani prze no siæ bez pod jê cia spe cjal nych kro ków. Ustaw
tê opcjê tyl ko wte dy, gdy mu sisz prze cho wy waæ sys te mo we pli ki Win dows na unik -
so wym ser we rze pli ków. Wy ko ny wal ne pro gra my unik so we spra wiaj¹ wra ¿e nie
nie usu wal nych, spe cjal nych pli ków Win dows, gdy ogl¹da siê je z klien ta Win dows.
Mo¿e to byæ nie co nie do god ne, je œli ze chcesz je prze nie œæ lub usun¹æ. W wiê k szo œci
przy pad ków jest to jed nak nie szko dli we.

map hid den

Do so wy atry but ukry cia wska zu je, ¿e plik nie po wi nien byæ zwy kle wi docz ny w li -
stin gach ka ta lo gów. Unix nie dys po nu je ta kim me cha ni zmem; o tym, co ma zo staæ
wy œwie tlo ne, a co nie, de cy duj¹ po szcze gól ne pro gra my (a zw³asz cza pow³oka).
Zwy kle nie bê dziesz pos³ugi wa³ siê ¿ad ny mi pli ka mi do so wy mi, któ re po win ny byæ 
ukry te, wiêc le piej po zo staw tê opcjê wy³¹czon¹.
Usta wie nie tej opcji na yes spra wia, ¿e bit ukry cia jest od wzo ro wy wa ny na unik so -
wy bit wy ko ny wal no œci dla in nych (0001). Mo¿e to pro wa dziæ do doœæ nie ocze ki wa -
nych re zul ta tów: ka ¿dy pro gram unik so wy wy ko ny wal ny dla „resz ty œwia ta” jest
nie wi docz ny z per spek ty wy klien ta Win dows. Jed na k¿e, je œli opcja ta nie jest usta -
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wio na, a u¿yt kow nik Win dows spró bu je ozna czyæ plik w udzia le Sam by jako ukry -
ty, ope ra cja siê nie po wie dzie – nie bê dzie gdzie za pi saæ atry bu tu ukry cia.

Prze kszta³ca nie nazw i wiel koœæ li ter
W cza sach DO S-a i Win dows 3.1 ka ¿da na zwa pli ku mog³a sk³adaæ siê co naj wy ¿ej
z oœmiu du ¿ych li ter, krop ki i ko lej nych trzech du ¿ych li ter. Pos³ugi wa nie siê na zwa -
mi w tak zwa nym for ma cie 8.3 by³o moc no k³opo tli we. W Win dows 95/98, Win dows
NT i Unik sie na zwy pl ików mog¹ li czyæ du¿o wiê cej zna ków, a ich wiel koœæ jest
rozr ó¿niana. Ta be la 5.6 przed sta wia obec ne mo ¿li wo œci na zew ni cze kil ku po pu lar -
nych sy st emów ope ra cyj nych.

Ta be la 5.6. Ogra ni cze nia d³ugo œci nazw pli ków w ró¿ nych sys te mach ope ra cyj nych

Sys tem ope ra cyj ny Regu³y na zy wa nia pl ik ów

DOS 6.22 i wcze œniej sze wer sje Osiem znaków, po których na stê pu je krop ka i trzy zna ki
roz sze rze nia (for mat 8.3); wiel koœæ li ter nie ma zna cze nia

Win dows 3.1 for Workgro ups Osiem znaków, po których na stê pu je krop ka i trzy zna ki
roz sze rze nia (for mat 8.3); wiel koœæ li ter nie ma zna cze nia

Win dows 95/98 127 zna ków; wiel koœæ li ter jest ro zró¿niana
Win dows NT 127 zn aków; wiel koœæ li ter jest ro zró¿niana
Unix 255 zn aków; wiel koœæ li ter jest ro zró¿niana

Sam ba musi za cho waæ zgod noœæ wstecz z klien ta mi sie cio wy mi, któ re prze cho wuj¹
pli ki tyl ko w for ma cie 8.3, jak Win dows for Workgro ups. Je œli u¿yt kow nik utwo rzy
w udzia le plik o na zwie an ty go na do tro pi stycz noœæ.txt, klient Win dows for Workgro -
ups nie bê dzie umia³ go od ró¿niæ od znaj duj¹cego siê w tym sa mym ka ta lo gu pli ku
o na zwie an ty go na.txt. Po dob nie jak Win dows 95/98 i Win dows NT, Sam ba musi
sto so waæ spe cjaln¹ me to dê t³uma cze nia d³ugich nazw plików na na zwy 8.3, w taki
sp osób, aby po dob ne na zwy nie po wo do wa³y ko li zji. Me to dê tê na zy wa my prze -
kszta³ca niem nazw; Sam ba ra dzi so bie z tym po dob nie, choæ nie iden tycz nie, jak Win -
dows 95 i jego na stêp cy.

Prze kszta³ca nie nazw przez Sam bê

Oto jak Sam ba prze kszta³ca d³ug¹ na zwê pli ku na na zwê w for ma cie 8.3:
· Je œli pier wot na na zwa pli ku nie za czy na siê od krop ki, naj wy ¿ej piêæ pierw szych

zna ków al fa nu me rycz nych wy stê puj¹cych przed ostat ni¹ kropk¹ (je œli krop ka
wy stê pu je w na zwie) jest prze kszta³ca nych na du¿e li te ry. Sta no wi¹ one pierw sze
piêæ zna ków prze kszta³co nej na zwy 8.3.

· Je œli pier wot na na zwa pli ku za czy na siê od krop ki, krop ka jest usu wa na, a naj wy -
¿ej piêæ pierw szych zna ków al fa nu me rycz nych wy stê puj¹cych przed ostat ni¹
kropk¹ (je œli krop ka wy stê pu je w na zwie) jest prze kszta³ca nych na du¿e li te ry.
Sta no wi¹ one pierw sze piêæ zna ków prze kszta³co nej na zwy 8.3.

· Za tymi zna ka mi umiesz cza ny jest spe cjal ny znak prze kszta³ce nia: do my œl nie jest
to tyl da (~), choæ Sam ba po zwa la na u¿y cie in ne go zna ku.
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· Pod sta wo wa czê œæ d³ugiej na zwy pli ku przed ostat ni¹ kropk¹ jest za mie nia na za
po moc¹ funk cji mie szaj¹cej na dwu zna ko wy kod; w ra zie po trze by wy ko rzy sty -
wa ne s¹ czê œci na zwy znaj duj¹ce siê za ostat ni¹ kropk¹. Ten dwu zna ko wy kod
jest do³¹cza ny do na zwy 8.3 za zna kiem prze kszta³ce nia.

· Pierw sze trzy zna ki pier wot nej na zwy pli ku znaj duj¹ce siê za ostat ni¹ kropk¹ (je -
œli krop ka wy stê pu je w na zwie) s¹ za mie nia ne na du¿e li te ry i do³¹cza ne do prze -
kszta³co nej na zwy jako roz sze rze nie. Je œli pier wot na na zwa pli ku za czy na³a siê
od krop ki, za miast roz sze rze nia zo stan¹ u¿y te trzy zna ki pod kre œle nia (_ _ _).

Oto kil ka przyk³adów:
wir tu oze ria.dat WIRTU~NZ.DAT
.htac cess HTACC~46.___
wi taj.java WITAJ~FG.JAV
gru pa.konf.txt GRUPA~3Q.TXT
an ty go nawn.txt ANTYG~3O.TXT
an ty go na do tro picz noœæ.txt ANTYG~N6.TXT

Dziê ki tym regu³om Win dows for Workgro ups bê dzie roz ró¿ niaæ pli ki na po trze by
u¿yt kow ni ków, któ rzy maj¹ w¹tpli we szczê œcie ogl¹daæ sieæ z per spek ty wy tego
sys te mu ope ra cyj ne go. Za uwa¿, ¿e okre œlo na d³uga na zwa pli ku po win na zo staæ
prze kszta³cona przez Sam bê zaw sze na tak¹ sam¹ na zwê 8.3; w Win dows nie zaw -
sze tak siê dzie je. Ko li zje nadal mog¹ wy stê po waæ, ale znacz nie zmniej sza siê ich
praw do po do bie ñstwo.
Opcje kon fi gu ra cji prze kszta³ca nia przy daj¹ siê w³aœci wie tyl ko do wspó³pra cy
z naj star szy mi klien ta mi. Je œli zde cy du jesz siê je wy ko rzy staæ, po wi nie neœ zro biæ to
bez zak³óca nia pra cy in nych klien tów, za po moc¹ na stê puj¹cej dy rek ty wy inc lu de
w pli ku kon fi gu ra cyj nym:
[glo bal]
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%m

Spo wo du je to do³¹cze nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go smb.conf.WfWg, kie dy po³¹cze nie
z ser we rem nawi¹¿e klient Win dows for Workgro ups. Te raz mo¿esz utwo rzyæ plik
/usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.WfWg na przyk³ad z ta ki mi opcja mi:
[glo bal]
    case sen si tive = no
    de fault case = upper
    pre se rve case = no
    short pre se rve case = no
    man gle case = yes
    man gled na mes = yes

Je œli nie u¿y wasz Win dows for Workgro ups, za pew ne nie bê dziesz mu sia³ zmie niaæ
do my œl nych war to œci tych opcji.

Re pre zen to wa nie i usta la nie nazw plik ów

Po win niœ my jesz cze nad mie niæ, ¿e sys te my ope ra cyj ne mog¹ in a czej re pre zen to waæ
na zwy pli ków, a in a czej je usta laæ. Je œli zda rzy³o ci siê ko rzy staæ z Win dows
95/98/NT, praw do po dob nie tra fi³eœ na plik o na zwie README.TXT. Plik mo¿e byæ
re pre zen to wa ny przez sys tem ope ra cyj ny wy³¹cznie za po moc¹ du ¿ych li ter. Je œli

Prze kszta³ca nie nazw i wiel koœæ li ter 135



jed nak uru cho misz tryb MS-DOS i wpi szesz po le ce nie edit re ad me.txt, wów -
czas do edy to ra zo sta nie za³ad o wa ny plik o na zwie z³o¿onej z du ¿ych li ter, choæ ty
wpi sa³eœ j¹ ma³ymi!
Dzie je siê tak dla te go, ¿e ro dzi na sys te mów ope ra cyj nych Win dows 95/98/NT usta -
la na zwy pli ków bez uwzglêd nia nia wiel ko œci li ter, choæ re pre zen tu je je z roz ró¿ nie -
niem ma³ych i du ¿ych li ter. Sys te my unik so we zaw sze usta laj¹ na zwy pli ków z roz -
ró¿ nie niem wiel ko œci li ter; je œli spró bu jesz otwo rzyæ plik README.TXT za po moc¹
po le ce nia vi re ad me.txt, naj praw do po dob niej bê dziesz edy to wa³ pu sty bu for
no we go pli ku.
Oto jak Sam ba obs³ugu je wiel koœæ li ter: je œli opcja pre se rve case jest usta wio na
na yes, Sam ba bê dzie zaw sze pos³ugi waæ siê li te ra mi ta kiej wiel ko œci, któ rej sys tem
ope ra cyj ny u¿y wa do re pre zen to wa nia (nie usta la nia) nazw pli ków. Je œli jest usta -
wio na na no, Sam ba bê dzie pos³ugi waæ siê li te ra mi wiel ko œci okre œlo nej opcj¹ de -
fault case. Tak samo dzia³a opcja short pre se rve case. Je œli jest usta wio na
na yes, Sam ba bê dzie u¿y waæ ta kiej wiel ko œci li ter do re pre zen to wa nia nazw 8.3,
jaka jest do my œl na dla sys te mu ope ra cyj ne go; w prze ciw nym wy pad ku u¿y je wiel -
ko œci okre œlo nej opcj¹ de fault case. Wresz cie, Sam ba bê dzie zaw sze usta laæ na -
zwy pli ków w swo ich udzia³ach wed³ug war to œci opcji case sen si tive.

Opcje prze kszta³ca nia

Sam ba po zwa la na do sto so wa nie prze kszta³ca nia nazw do po trzeb u¿yt kow ni ka,
w tym na kon tro lo wa nie roz ró¿ nia nia wiel ko œci li ter, na okre œle nie zna ku u¿y wa ne -
go do two rze nia prze kszta³co nych nazw oraz na rêcz ne od wzo ro wy wa nie nazw pli -
ków miê dzy dwo ma for ma ta mi. Opcje te s¹ wy mie nio ne w ta be li 5.7.

Ta be la 5.7. Opcje prze kszta³ca nia nazw

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

case
sen si tive
(ca se si gna mes)

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
bê dzie ro zró¿niaæ wiel koœæ li ter
w na zwach pl ików (w prze ci wie ñ -
stwie do Win dows)

no Udzia³

de fault case (upper
lub lo wer)

Wiel koœæ li ter przyj mo wa na za
do my œln¹ (u¿y wa na tyl ko wte dy,
gdy opcja pre se rve case ma
war toœæ no)

lo wer Udzia³

pre se rve case War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, za cho -
wu je wiel koœæ li ter w na zwach
prze ka za nych przez klien ta (to
zna czy nie kon wer tu je ich na
wiel koœæ do my œln¹, okre œlon¹ za
po moc¹ opcji de fault case)

yes Udzia³

short
pre se rve
case

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, za -
cho wu je wiel koœæ li ter w na -
zwach 8.3 prze ka za nych przez
klien ta

yes Udzia³
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Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

man gle case War toœæ
lo gicz na

Prze kszta³ca na zwê, je œli w jej
sk³ad wchodz¹ li te ry ró¿n ej 
wiel ko œci

no Udzia³

man gled na mes War toœæ
lo gicz na

Prze kszta³ca d³ugie na zwy na
do so wy for mat 8.3

yes Udzia³

man gling char £añcuch
(po je dyn czy
znak)

Okre œla znak prze kszta³ca nia ~ Udzia³

man gled stack War toœæ
licz bo wa

Licz ba prze kszta³co nych nazw
prze cho wy wa nych na lo kal nym
sto sie prze kszta³ca nia

50 Glo bal ny

man gled map £añcuch
(li sta
wz orców)

Po zwa la na od wzo ro wy wa nie
nazw pl ików miê dzy dwo ma
for ma ta mi

Brak Udzia³

case sen si tive

Ta opcja (o doœæ ma³o mówi¹cym sy no ni mie ca se si gna mes) okre œla, czy Sam ba
po win na za cho wy waæ wiel koœæ li ter pod czas usta la nia nazw w kon kret nym udzia -
le. Jej do my œl na war toœæ to no, co od po wia da usta la niu nazw w Win dows. Je œli
klien ty u¿y waj¹ sys te mu ope ra cyj ne go, któ ry roz ró¿ nia wiel koœæ li ter w na zwach
pli ków, mo¿esz usta wiæ tê opcjê na yes, jak w przyk³adzie po ni¿ ej:
[ksie go w osc]
    case sen si tive = yes

W prze ciw nym wy pad ku za le ca my po zo sta wie nie do my œl nej war to œci tej opcji.

de fault case

Opcji de fault case u¿y wa siê w po³¹cze niu z opcj¹ pre se rve case. Okre œla
ona do my œln¹ wiel koœæ li ter (du¿e, upper, lub ma³e, lo wer), któ rej Sam ba u¿y je
pod czas two rze nia pli ku w imie niu klien ta. Do my œl na wiel koœæ li ter to lo wer, co
ozna cza, ¿e w na zwach nowo two rzo nych pli ków bêd¹ wy stê po waæ li te ry o ta kiej
wiel ko œci, jak¹ poda³ klient. Je œli za cho dzi taka po trze ba, mo¿esz zmie niæ tê glo -
baln¹ opcjê, pisz¹c:
[glo bal]
    de fault case = upper

Je œli po dasz tak¹ war toœæ, na zwy nowo two rzo nych pli ków bêd¹ zaw sze prze -
kszta³cane na du¿e li te ry. Za le ca my po zo sta wie nie war to œci do my œl nej, o ile nie
masz do czy nie nia z klien ta mi Win dows for Workgro ups lub in ny mi u¿y waj¹cymi
for ma tu 8.3 – wte dy po wi nie neœ na daæ tej opcji war toœæ upper.

pre se rve case

Opcja ta de fi niu je, czy w na zwach pli ków two rzo nych przez Sam bê na zle ce nie
klien ta bêd¹ wy stê po wa³y li te ry o wiel ko œci okre œlo nej przez sys tem ope ra cyj ny
klien ta, czy te¿ o wiel ko œci okre œlo nej za po moc¹ omó wio nej wy ¿ej opcji de fault
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case. Do my œl na war toœæ tej opcji to yes, co ozna cza, ¿e wiel koœæ li ter usta la sys tem
ope ra cyj ny klien ta. Je œli usta wisz j¹ na no, wiel koœæ li ter zo sta nie usta lo na na pod -
sta wie opcji de fault case.
War to wspo mnieæ, ¿e opcja ta nie do ty czy ¿¹dañ do stê pu do pli ków w for ma cie 8.3
wysy³anych przez klien tów – patrz opcja short pre se rve case po ni¿ ej. Mo¿esz
usta wiæ tê opcjê na yes, je œli apli ka cje tworz¹ce pli ki w ser we rze Sam by roz ró¿ niaj¹
wiel koœæ li ter. Je œli chcesz, ¿eby Sam ba na œla do wa³a dzia³anie sys te mu pli ków Win -
dows NT, po zo staw do my œln¹ war toœæ tej opcji, yes.

short pre se rve case

Opcja ta okre œla, czy w na zwach pli ków for ma tu 8.3 two rzo nych przez Sam bê na
zle ce nie klien ta bêd¹ wy stê po wa³y li te ry o wiel ko œci okre œlo nej przez sys tem ope ra -
cyj ny klien ta, czy te¿ o wiel ko œci okre œlo nej za po moc¹ opcji de fault case. Do my -
œl na war toœæ tej opcji to yes, co ozna cza, ¿e wiel koœæ li ter usta la sys tem ope ra cyj ny
klien ta. Mo¿esz ze zwo liæ Sam bie na wy bie ra nie wiel ko œci li ter wed³ug usta wie nia
opcji de fault case, pisz¹c co na stê pu je:
[glo bal]
    short pre se rve case = no

Je œli chcesz, ¿eby Sam ba na œla do wa³a dzia³anie sys te mu pli ków Win dows NT, po zo -
staw do my œln¹ war toœæ tej opcji, yes.

man gled na mes

Ta opcja okre œla, czy Sam ba bê dzie prze kszta³caæ na zwy pl ików w swo ich udzia³ach na
po trze by kl ient ów pos³uguj¹cych siê for ma tem 8.3. Je œli jest usta wio na na no, Sam ba nie 
bê dzie prze kszta³caæ nazw, co spra wi, ¿e dla syst emów ope ra cyj nych pra cuj¹cych z na -
zwa mi w for ma cie 8.3 bêd¹ one nie wi docz ne lub bêd¹ siê wy da waæ ob ciê te. Do my œl na
war toœæ tej opcji to yes. Mo¿esz zmie niæ jej war toœæ dla po je dyncze go udzia³u:
[dane]
    man gled na mes = no

man gle case

Opcja ta in for mu je Sam bê, czy na le ¿y prze kszta³caæ na zwy pli ków nie sk³adaj¹ce siê
w ca³oœci z li ter o wiel ko œci okre œlo nej opcj¹ kon fi gu ra cyjn¹ de fault case. Do my -
œl na war toœæ tej opcji to no. Je œli usta wisz j¹ na yes, po wi nie neœ upew niæ siê, czy
wszyst kie klien ty bêd¹ zdol ne do pos³ugi wa nia siê prze kszta³co ny mi na zwa mi pli -
ków. Mo¿esz zmie niæ jej war toœæ dla po je dyncze go udzia³u w na stê puj¹cy spo sób:
[dane]
    man gled case = yes

Od ra dza my zmie nia nie war to œci tej opcji, je œli nie masz po temu wa ¿ne go po wo du.

man gling char

Ta opcja okre œla znak u¿y wa ny pod czas prze kszta³ca nia nazw pli ków na for mat 8.3.
Do my œl nym zna kiem prze kszta³ca nia jest tyl da (~). Za miast niej mo¿esz u¿yæ do -
wol ne go in ne go zna ku, na przyk³ad:
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[dane]
    man gling char = #

man gled stack

Sam ba u¿y wa lo kal ne go sto su nie daw no prze kszta³co nych nazw 8.3. Stos ten mo ¿na 
wy ko rzy staæ do przy wra ca nia pier wot nej po sta ci prze kszta³co nych nazw pli ków;
czê sto wy ma gaj¹ tego apli ka cje, któ re tworz¹ i za pi suj¹ plik, za my kaj¹ go, a póŸ niej
musz¹ go zmo dy fi ko waæ. Stos ten do my œl nie prze cho wu je 50 par: d³uga na zwa pli -
ku – prze kszta³cona na zwa pli ku. Je œli chcesz odci¹¿yæ pro ce sor od za dañ zwi¹za -
nych z prze kszta³ca niem nazw, mo¿esz zwiê k szyæ roz miar sto su kosz tem wiê k sze -
go zu ¿y cia pa miê ci i nie co wol niej sze go do stê pu do pli ków.
[glo bal]
    man gled stack = 100

man gled map

Je œli do my œl ny al go rytm prze kszta³ca nia nazw jest nie wy star czaj¹cy, mo¿esz spre -
cy zo waæ jego dzia³anie za po moc¹ opcji man gled map. Opcja ta po zwa la na okre œle -
nie w³asnych wzor ców prze kszta³ca nia nazw, sto so wa nych przed prze kszta³ce niem
na zwy przez Sam bê. Na przyk³ad:
[dane]
    man gled map = (*.da ta ba se *.db) (*.class *.cls)

Sam ba bê dzie szu kaæ we wszyst kich na zwach pli ków zna ków od po wia daj¹cych
pierw sze mu wzor co wi okre œlo ne mu w na wia sie i prze kszta³caæ je na dru gi wzo rzec
w celu wy œwie tle nia ich w klien cie 8.3. Jest to przy dat ne wte dy, gdy do my œl ny al go -
rytm prze kszta³ca na zwy nie pra wid³owo lub na for mat, któ re go klient nie mo¿e roz -
po znaæ. Po szcze gól ne wzor ce od dzie la siê zna ka mi od stê pu.

Blo ka dy i blo ka dy opor tu ni stycz ne
Jed no cze sne za pi sy w jed nym pli ku s¹ w ka ¿dym sys te mie ope ra cyj nym rzecz¹ nie -
po¿¹dan¹. Aby temu za po biec, wiê k szoœæ sys te mów u¿y wa blo kad, któ re gwa ran -
tuj¹, ¿e w da nej chwi li w pli ku mo¿e pi saæ tyl ko je den pro ces. Tra dy cyj ne sys te my
ope ra cyj ne blo ko wa³y ca³e pli ki, ale te no wo cze œniej sze po tra fi¹ za blo ko waæ ta k¿e
za kres baj tów w pli ku. Je œli inny pro ces spró bu je za pi saæ coœ w za blo ko wa nym ju¿
pli ku (albo w jego czê œci), sys tem ope ra cyj ny zg³osi b³¹d i pro ces bê dzie mu sia³ po -
cze kaæ na zwol nie nie blo ka dy.
Sam ba obs³ugu je stan dar do we ¿¹da nia blo ka dy DO S-a i sys te mu pli ków NT (w try -
bie od mo wy, ang. de ny-mo de), któ re po zwa laj¹ na pi sa nie w ca³ym pli ku tyl ko jed ne -
mu pro ce so wi w da nej chwi li. Samba nak³ada ta k¿e blo ka dy za kre sów baj tów.
Ponadto Sam ba obs³ugu je nowy me cha nizm blo ko wa nia, w ter mi no lo gii Win dows
NT na zy wa ny blo kad¹ opor tu ni styczn¹.

Blo ka dy opor tu ni stycz ne

Dziê ki blo ka dom opor tu ni stycz nym klient mo¿e po in for mo waæ ser wer Sam by, ¿e
nie tyl ko bê dzie je dy nym upraw nio nym do pi sa nia w pli ku, ale ¿e bê dzie bu fo ro wa³
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wszyst kie zmia ny lo kal nie (a nie w ser we rze Sam by) w celu przy spie sze nia do stê pu
do pli ku. Kie dy Sam ba wie, ¿e plik zo sta³ opor tu ni stycz nie za blo ko wa ny przez
klien ta, za zna cza swoj¹ wer sjê tego pli ku jako ob³o¿on¹ blo kad¹ i cze ka, a¿ klient za -
ko ñczy ope ra cje na pli ku i ode œle jego osta teczn¹ wer sjê w celu wza jem nej syn chro -
ni za cji.
Je œli inny klient za¿¹da do stê pu do tego pli ku, za nim pierw szy klient za ko ñczy pra -
cê, Sam ba mo¿e wys³aæ ¿¹da nie prze rwa nia blo ka dy do pierw sze go klien ta. Jest to in -
for ma cja dla klien ta, ¿e po wi nien za prze staæ lo kal ne go bu fo ro wa nia i zwró ciæ in for -
ma cje o bie¿¹cym sta nie pli ku, aby nowy klient móg³ u¿yæ go we dle swe go uzna nia.
Blo ka da opor tu ni stycz na nie jest jed nak za mien ni kiem stan dar do wej blo ka dy w try -
bie od mo wy. Czê sto zda rza siê, ¿e ser wer przy zna je klien to wi pra wo do prze rwa nia 
blo ka dy opor tu ni stycz nej, a ten od kry wa, ¿e pier wot ny pro ces na³o¿y³ na plik ta k¿e
blo ka dê w try bie od mo wy. Pro ces blo ko wa nia opor tu ni stycz ne go przed sta wio no na 
ry sun ku 5.8.

Ry su nek 5.8. Zak³ad a nie blo ka dy opor tu ni stycz nej

Je œli cho dzi o opcje blo kad, za le ca my po prze sta nie na war to œciach do my œl nych Sam -
by: stan dar do wych blo ka dach DOS/Win dows w try bie od mo wy, któ re gwa ran tuj¹
za cho wa nie zgod no œci, i blo ka dach opor tu ni stycz nych, któ re zwiê k szaj¹ wy daj noœæ
dziê ki lo kal ne mu bu fo ro wa niu. Je œli twój sys tem ope ra cyj ny po tra fi ko rzy staæ z blo -
kad opor tu ni stycz nych, za pew ne uda ci siê znacz nie po pra wiæ wy daj noœæ. Je œli nie
masz wa ¿ne go po wo du do zmie nia nia któ re jœ z opcji, po wi nie neœ po zo sta wiæ je ta ki -
mi, ja kie s¹.
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Unix i blo ko wa nie

Sys te my Win dows po tra fi¹ ze sob¹ wspó³pra co waæ tak, aby unikn¹æ nad pi sa nia
zmian do ko na nych w pli ku przez in ne go klien ta. Je œli jed nak do pli ku prze cho wy -
wa ne go w ser we rze Sam by uzy ska do stêp pro ces unik so wy, nie bê dzie on mia³ po jê -
cia o opor tu ni stycz nym blo ko wa niu u¿y wa nym w Win dows i bez ¿ad nych ce re gie li
na ru szy blo ka dê. Nie któ re sys te my unik so we przy sto so wa no do wspó³pra cy
z opor tu ni stycz ny mi blo ka da mi Win dows utrzy my wa ny mi przez Sam bê. Obec nie
po tra fi je obs³ugi waæ sys tem SGI Irix 6.5.2f i jego now sze wer sje, a nie ba wem zdol -
noœæ tê bêd¹ mia³y ta k¿e Li nux i Fre eBSD.
Je œli twój sys tem roz po zna je blo ka dy opor tu ni stycz ne, ustaw opcjê ker nel oplocks
= yes w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by. Po win no to wy eli mi no waæ kon flik ty miê dzy
pro ce sa mi Unik sa a u¿yt kow ni ka mi Win dows.
Je œli twój sys tem nie obs³ugu je blo kad opor tu ni stycz nych na po zio mie j¹dra, mo¿e
siê zda rzyæ, ¿e ktoœ uru cho mi unik so wy pro ces czy taj¹cy lub pisz¹cy w pli ku, z któ -
re go ko rzy sta rów nie¿ Win dows, co spo wo du je uszko dze nie da nych. Sam ba udo -
stêp nia jed nak pro wi zo rycz ny me cha nizm ochron ny, z któ re go mo ¿na sko rzy staæ
w ra zie nie obec noœci opor tu ni stycz nych blo kad: opcjê veto oplock fi les. Je œli
mo¿esz prze wi dzieæ, z któ rych pli ków bêd¹ ko rzy staæ za rów no u¿yt kow ni cy Win -
dows, jak i Unik sa, mo¿esz po daæ ich na zwy w tej opcji. Unie mo ¿li wi to zak³ad a nie
opor tu ni stycz nych blo kad na pli ki o ta kich na zwach, a wiêc i lo kal ne bu fo ro wa nie
zmian, dziê ki cze mu pro gra my dzia³aj¹ce w Win dows i Unik sie bêd¹ mog³y sko rzy -
staæ z blo ko wa nia sys te mo we go lub cza sów uak tu al nie nia, aby roz strzy gn¹æ ry wa li -
za cjê o ten sam plik. Oto przyk³ad:
veto oplock fi les = /*.dbm/

Opcja ta po zwo li na bez piecz ne edy to wa nie pli ków o roz sze rze niu .dbm za rów no
przez u¿yt kow ni ków Win dows, jak i Unik sa. Za uwa¿, ¿e sk³ad nia jest po dob na jak
w opcji veto fi les.
Opcje blo kad zwyk³ych i opor tu ni stycz nych s¹ poda ne w ta be li 5.8.

Ta be la 5.8. Opcje kon fi gu ra cji blo kad zwyk³ych i opor tu ni stycz nych

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

sha re
mo des

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, w³¹cza
obs³ugê do so wych blo kad ca³ych
pl ik ów

yes Udzia³

loc king War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, w³¹cza
blo ka dy zak re sów baj tów

yes Udzia³

strict
loc king

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, a na plik
na³o¿ona jest blo ka da za kre su ba jtów, 
od ma wia do stê pu do ca³ego pli ku 

no Udzia³

oplocks War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, w³¹cza
lo kal ne bu fo ro wa nie pl ik ów w tym
udzia le

yes Udzia³

Do ko ñcze nie ta be li na str. 142
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Do ko ñcze nie ta be li ze str. 141
Ta be la 5.8. Opcje kon fi gu ra cji blo kad zwyk³ych i opor tu ni stycz nych

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

ker nel
oplocks

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, in for mu -
je Sam bê, ¿e j¹dro obs³ugu je blo ka dy 
opor tu ni stycz ne

yes Glo bal ny

fake
oplocks

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, in for mu -
je klien ta, ¿e przy zna no blo ka dê,
choæ w rze czy wi sto œci plik nie jest
blo ko wa ny

no Udzia³

bloc king
locks

War toœæ
lo gicz na

Po zwa la klien to wi ¿¹daj¹cemu blo -
ka dy za cze kaæ na jej przy zna nie

yes Udzia³

veto
oplock
fi les

£añcuch
(li sta nazw
plików)

Nie ze zwa la na opor tu ni stycz ne blo -
ko wa nie wska za nych plik ów

Brak Udzia³

lock
directo ry

£añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie ka ta lo gu, 
w kt ór ym prze cho wy wa ne s¹ ró¿ne
pli ki Sam by, w tym pli ki blo ka dy

Taka jak
w pli ku
ma ke fi le
Sam by

Glo bal ny

sha re mo des

Naj prost sze blo ka dy udo stêp nia ne przez Sam bê to blo ka dy w try bie od mo wy, tak
zwa ne try by wspó³dzie le nia, z któ rych ko rzy staj¹ pro gra my, ta kie jak edy tor tek stów,
aby unikn¹æ przy pad ko we go nad pi sa nia pli ków. Ró¿ ne typy blo ka dy w try bie od -
mo wy s¹ ze bra ne w ta be li 5.9.

Ta be la 5.9. Blo ka dy SMB w try bie od mo wy

Blo ka da Opis

DENY_NONE Nie od rzu ca in nych ¿¹dañ do stê pu do pli ku
DENY_ALL Od rzu ca wszyst kie ¿¹da nia otwar cia pli ku
DENY_READ Od rzu ca wszyst kie ¿¹da nia otwar cia pli ku w try bie tyl ko do od czy tu
DENY_WRITE Od rzu ca wszyst kie ¿¹da nia otwar cia pli ku w try bie tyl ko do za pi su
DENY_DOS Je œli plik jest otwar ty do od czy tu, inni mog¹ czy taæ plik, ale nie mog¹ 

w nim pi saæ. Je œli plik jest otwar ty do za pi su, inni w og óle nie mog¹ otwo -
rzyæ pli ku

DENY_FCB Prze sta rza³a

Opcja sha re mo des, któ ra wy mu sza u¿y cie tych blo kad, jest do my œl nie w³¹czo na.
Aby j¹ wy³¹czyæ, u¿yj na stê puj¹cej dy rek ty wy:
[ksie go w osc]
    sha re mo des = no

Sta now czo od ra dza my wy³¹cza nie do my œl ne go me cha ni zmu blo ko wa nia, je œli nie ma 
po temu wa ¿nej przy czy ny. Wiê k szoœæ apli ka cji Win dows i DO S-a wy ma ga me ch -
anizmów blo ko wa nia do po praw nej pra cy i po ska r¿y siê, je œli bêd¹ one nie do stêp ne.
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loc king

Opcja loc king in for mu je Sam bê, czy na le ¿y w³¹czyæ, czy te¿ wy³¹czyæ blo ko wa nie
za kre sów baj tów na zle ce nie klien ta. Sam ba im ple men tu je blo ka dy za kre sów baj tów 
po stro nie ser we ra za po moc¹ zwyk³ych unik so wych blo kad do rad czych, co za po -
bie ga nad pi sa niu za blo ko wa ne go za kre su baj tów przez po praw nie dzia³aj¹ce pro ce -
sy unik so we. 
Opcjê tê mo ¿na okre œliæ dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, jak w po ni¿ szym przy -
k³adzie:
[ksie go w osc]
    loc king = yes

Je œli opcja loc king zo sta nie usta wio na na yes, klient prosz¹cy o przy zna nie blo ka -
dy zo sta nie wstrzy ma ny a¿ do cza su, kie dy ak tu al ny po sia dacz zwol ni j¹ (lub
za³amie siê). Je œli zaœ opcja ta jest usta wio na na no, Sam ba nie bê dzie prze cho wy waæ
blo kad za kre sów baj tów, choæ ¿¹da nia za blo ko wa nia i od blo ko wa nia pli ku bêd¹ po -
zor nie spe³nia ne. Opcja ta jest do my œl nie usta wio na na yes, mo¿esz jed nak usta wiæ
j¹ na no, je œli pli ki znaj duj¹ siê na no œni ku prze zna czo nym tyl ko do od czy tu.

strict loc king

Opcja ta spra wia, ¿e przy ka ¿dym do stê pie do pew ne go za kre su baj tów Sam ba
spraw dza, czy nie jest na nie go na³o¿ona blo ka da. Zwy kle nie jest to po trzeb ne, je œli
klient czy ni za doœæ wszyst kim sto so wa nym me cha ni zmom blo ko wa nia. Opcja ta ma 
do my œln¹ war toœæ no, mo¿esz jed nak zmie niæ j¹ dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, jak
w przyk³adzie po ni¿ ej:
[ksie go w osc]
    strict loc king = yes

Je œli opcja ta jest usta wio na na yes, wów czas na ka ¿dy plik z blo kad¹ za kre su baj -
tów nak³ad a na jest blo ka da obo wi¹zko wa.

bloc king locks

Sam ba obs³ugu je ta k¿e blo ka dy wstrzy muj¹ce, któ re s¹ pewn¹ od mian¹ blo kad za kre -
su baj tów. Je œli ¿¹dany za kres baj tów jest nie do stêp ny, klient mo¿e okre œliæ, ile cza su 
jest go to wy cze kaæ. Ser wer bu fo ru je ¿¹da nie przy zna nia blo ka dy i okre so wo spraw -
dza, czy plik sta³ siê do stêp ny. Je œli tak jest, in for mu je o tym klien ta, a je œli up³ynie li -
mit cza su, Sam ba in for mu je klien ta, ¿e ¿¹da nie nie zo sta³o spe³nio ne. Stra te gia ta za -
po bie ga ci¹g³emu od py ty wa niu ser we ra przez klien ta w celu spraw dze nia, czy blo -
ka da mo¿e zo staæ przy zna na.
Mo¿esz wy³¹czyæ tê opcjê dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, jak w przyk³adzie po ni¿ ej:
[ksie go w osc]
    bloc king locks = no

Je œli opcja ta jest usta wio na na yes, na plik nak³ad a ne s¹ blo ka dy wstrzy muj¹ce. Je œli 
jest usta wio na na no, Sam ba za cho wu je siê tak, jak by na plik by³y na³o¿one zwyk³e
blo ka dy. Do my œl na war toœæ tej opcji to yes.
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oplocks

Opcja ta w³¹cza lub wy³¹cza obs³ugê blo kad opor tu ni stycz nych. Do my œl nie jest
w³¹czo na. Mo¿esz j¹ jed nak wy³¹czyæ za po moc¹ dy rek ty wy:
[dane]
    oplocks = no

Je œli two je œro do wi sko sie cio we jest bar dzo nie sta bil ne albo zarz¹dzasz wie lo ma
klien ta mi, któ re nie obs³uguj¹ blo kad opor tu ni stycz nych, war to wy³¹czyæ tê opcjê.
Po wi nie neœ wy³¹czyæ blo ka dy opor tu ni stycz ne ta k¿e wte dy, gdy z tych sa mych pli -
ków ko rzy staj¹ za rów no apli ka cje unik so we (na przyk³ad edy tor vi), jak i klien ty
SMB (chy ba ¿e twój sys tem ope ra cyj ny obs³ugu je blo ka dy opor tu ni stycz ne na po zio -
mie j¹dra, o czym by³a mowa wcze œniej).

fake oplocks

Za nim w Sam bie po ja wi³a siê obs³uga blo kad opor tu ni stycz nych, dziê ki opcji fake
oplocks de mo ny Sam by mog³y uda waæ, ¿e przy znaj¹ ta kie blo ka dy. Je œli opcja ta
by³a w³¹czo na, wszyst kie klien ty by³y in for mo wa ne, ¿e plik mo¿e zo staæ za blo ko -
wa ny opor tu ni stycz nie i nig dy nie ostrze ga no ich przed jed no cze snym do stê pem.
Opcja ta jest obec nie prze sta rza³a, po nie wa¿ Sam ba obs³ugu je praw dzi we blo ka dy
opor tu ni stycz ne.

ker nel oplocks

Je œli nie zwi¹zana z Samb¹ apli ka cja unik so wa spró bu je uak tu al niæ plik za blo ko wa -
ny opor tu ni stycz nie przez klien ta Win dows, praw do po dob nie zdo³a to zro biæ (w za -
le ¿no œci od sys te mu ope ra cyj ne go), a klient i Sam ba nie bêd¹ tego œwia do me. Je œli
jed nak u¿y wa na od mia na Unik sa na to po zwa la, Sam ba mo¿e ostrze gaæ sys tem ope -
ra cyj ny o za blo ko wa nych opor tu ni stycz nie pli kach, co spo wo du je wstrzy ma nie pro -
ce su unik so we go, po wia do mie nie klien ta za po œred nic twem Sam by o ko niecz no œci
za pi sa nia jego wer sji i – do pie ro w tym mo men cie – nast¹pi ze zwo le nie na otwar cie
pli ku. Za sad ni czo ozna cza to, ¿e j¹dro sys te mu ope ra cyj ne go w ser we rze Sam by po -
tra fi pos³ugi waæ siê opor tu ni stycz ny mi blo ka da mi nie go rzej od Sam by.
Mo¿esz w³¹czyæ tê funk cjê za po moc¹ opcji ker nel oplocks, jak w po ni¿ szym
przyk³adzie:
[glo bal]
    ker nel oplocks = yes

Sam ba mo¿e au to ma tycz nie wy kryæ obs³ugê blo kad opor tu ni stycz nych w j¹drze
i sko rzy staæ z nich, je œli s¹ do stêp ne. W cza sie pi sa nia ksi¹¿ki me cha nizm ten funk -
cjo no wa³ tyl ko w sys te mie SGI Irix 6.5.2f i jego now szych wer sjach. Jed na k¿e w naj -
bli¿ szej przysz³oœci obs³uga blo kad opor tu ni stycz nych ma po ja wiæ siê w sys te mach
Linux i Fre eBSD. Sys tem bez blo kad opor tu ni stycz nych w j¹drze ze zwo li pro ce so wi
unik so we mu na uak tu al nie nie pli ku, co pro gra my klienc kie za uwa¿¹ do pie ro póŸ -
niej – je œli w ogó le.
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veto oplock fi les

Dziê ki opcji veto oplock fi les mo¿esz po daæ li stê pli ków, na któ re nig dy nie
bêd¹ nak³ad a ne blo ka dy opor tu ni stycz ne. Opcjê tê mo ¿na usta liæ glo bal nie lub dla
ka ¿ de go udzia³u z osob na. Na przyk³ad:
veto oplock fi les = /*.bat/*.htm/

War to œci¹ tej opcji jest ci¹g wzor ców. Ka ¿dy wzo rzec musi za czy naæ siê, ko ñczyæ lub 
byæ od dzie lo ny od in ne go zna kiem uko œni ka (/), na wet wte dy, gdy u¿y wa siê tyl ko
jed ne go wzor ca. Mo ¿na u¿y waæ gwiaz dek, re pre zen tuj¹cych zero lub wiê cej zna -
ków, oraz zna ków za py ta nia, re pre zen tuj¹cych dok³ad nie je den znak.
Za le ca my wy³¹cze nie opor tu ni stycz ne go blo ko wa nia wszyst kich plików, które mog¹
byæ uak tu al nia ne z Unik sa lub s¹ prze wi dzia ne do wspó³dzie le nia przez kil ka ró¿ -
nych pro cesów.

lock directo ry

Opcja ta (cza sem u¿y wa na w po sta ci lock dir) okre œla po³o¿e nie ka ta lo gu, w któ -
rym Sam ba bê dzie prze cho wy waæ pli ki blo kad SMB (przy zna nych w try bie od mo -
wy do stê pu). Sam ba prze cho wu je w nim ta k¿e inne pli ki, na przyk³ad li sty
przegl¹da nia i plik pa miê ci dzie lo nej. Je œli w³¹czo na jest obs³uga WINS, w ka ta lo gu
tym za pi sa na zo sta nie rów nie¿ baza da nych WINS. Do my œl ne po³o¿e nie tego ka ta -
lo gu okre œla siê w pli ku ma ke fi le Sam by, naj cze œciej jest to /usr/lo cal/sam ba/var/locks.
Mo¿esz zmie niæ po³o¿e nie tego ka ta lo gu w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    lock directo ry = /usr/lo cal/sam ba/locks

Zwy kle nie ma po trze by zmie nia nia tej opcji, chy ba ¿e chcesz prze nie œæ pli ki blo kad
w bar dziej stan dar do we po³o¿e nie, na przyk³ad /var/spo ol/locks.
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6
U¿yt kow ni cy,
bez pie cze ñstwo i do me ny

Roz dzia³ 6: U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny

W tym roz dzia le omó wi my kon fi gu ro wa nie kont u¿yt kow ni ków ser we ra Sam by.
Pocz¹tko wo za gad nie nie to wy da je siê ra czej pro ste, ale nie ba wem prze ko nasz siê,
¿e mo¿e po ja wiæ siê kil ka po mniej szych pro ble mów. Ad mi ni stra to rzy Sam by czê sto
mie waj¹ k³opo ty z uwie rzy tel nia niem u¿yt kow ni ków – zna ko mi ta wiê k szoœæ py tañ
po ja wiaj¹cych siê na li stach wysy³ko wych Sam by do ty czy pro ble mów z has³ami
i bez pie cze ñstwem. Je œli bê dziesz wie dzia³, dla cze go nie któ re me cha ni zmy bez pie -
cze ñstwa dzia³aj¹ w jed nych sys te mach, a w in nych nie, w przysz³oœci oszczê dzisz
mnó stwo cza su, któ ry mu sia³byœ po œwiê ciæ na te sto wa nie i dia gno zo wa nie kont
u¿yt kow ni ków Sam by.

U¿yt kow ni cy i gru py
Ju¿ na wstê pie win niœ my ciê ostrzec, ¿e je œli ³¹czysz siê z Samb¹ z Win dows 98 lub
NT 4.0 Work sta tion SP3, mu sisz skon fi gu ro waæ swój ser wer do obs³ugi za szy fro wa -
nych hase³, za nim nawi¹¿esz po³¹cze nie. W prze ciw nym wy pad ku klien ty od mó wi¹ 
po³¹cze nia siê z ser we rem Sam by. Dzie je siê tak dla te go, ¿e klien ty te pos³uguj¹ siê
za szy fro wa ny mi has³ami, a Sam ba musi byæ od po wied nio skon fi gu ro wa na, aby je
szy fro waæ i de szy fro waæ. W tym roz dzia le po ka ¿emy ci, jak to zro biæ, zak³adaj¹c, ¿e
nie upo ra³eœ siê z tym pro ble mem ju¿ w roz dzia le 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie.
Za cznij my od jed ne go u¿yt kow ni ka. Naj³atwiej szym spo so bem skon fi gu ro wa nia
u¿yt kow ni ka jest za³o¿e nie unik so we go kon ta (i ka ta lo gu ma cie rzy ste go) w ser we -
rze i po wia do mie nie Sam by o ist nie niu tego u¿yt kow ni ka. To ostat nie mo ¿na zro biæ, 
tworz¹c w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by udzia³ dys ko wy od po wia daj¹cy ka ta lo go -
wi ma cie rzy ste mu u¿yt kow ni ka i ogra ni czaj¹c do stêp do tego udzia³u za po moc¹
opcji va lid users. Na przyk³ad:
[da wid]
    path = /home/da wid
    com ment = Ka ta log ma cie rzy sty Da wi da
    wri te able = yes
    va lid users = da wid

Opcja va lid users okre œla u¿yt kowników, któr zy bêd¹ mo gli ko rzy staæ z udzia -
³u. W tym przy padku do stêp do udzia³u bê dzie mia³ tyl ko u¿yt kow nik da wid.



W po przed nich roz dzia³ach do wie dzia³eœ siê, ¿e dziê ki opcji gu est ok mo¿esz ze -
zwo liæ na do stêp do udzia³u do wol ne mu u¿yt kow ni ko wi. Po nie wa¿ nie chce my po -
zwo liæ na go œcin ny do stêp, nie u¿y wa my tej opcji. W ra zie po trze by mo gli by œmy
przy znaæ do stêp do udzia³u zarówno uwie rzy tel nio nym, jak i nie uwie rzy tel nio nym
u¿yt kow ni kom. Ró¿n ica miê dzy nimi po le ga zwy kle na ró¿ nych pra wach do stê pu
do pl ików udzia³u.
Pa miê taj, ¿e za miast na zwy ma cie rzy ste go ka ta lo gu u¿yt kow ni ka, mo¿esz u¿yæ
zmien nej %H. Oprócz tego, w opcjach mo¿esz sko rzy staæ ze zmien nej %u, od po wia -
daj¹cej unik so wej na zwie u¿yt kow ni ka, oraz zmien nej %U, od po wia daj¹cej na zwie
klien ta. Na przyk³ad:
[da wid]
    com ment = Ka ta log ma cie rzy sty %U
    wri te able = yes
    va lid users = da wid
    path = %H

Oba te przyk³ady za dzia³aj¹, je œli tyl ko unik so wy u¿yt kow nik, któ re go Sam ba u¿y -
wa do re pre zen to wa nia klien ta, ma pra wo do od czy tu i za pi su w ka ta lo gu okre œlo -
nym opcj¹ path. In ny mi s³owy, za nim klient uzy ska pra wo do za pi su i od czy tu
udzia³u, musi zo staæ zwe ry fi ko wa ny przez me cha ni zmy bez pie cze ñstwa Sam by
(jak na przyk³ad za szy fro wa ne has³a, opcja va lid users i tak da lej), a za ra zem
mieæ od po wied nie pra wa do stê pu do pli ków i ka ta lo gów wy ni kaj¹ce z unik so wych
upraw nieñ u¿yt kow ni ka.
W przy pad ku jed ne go u¿yt kow ni ka ko rzy staj¹cego ze swo je go ka ta lo gu ma cie rzy -
ste go, pra wa do stê pu s¹ usta la ne pod czas zak³ad a nia kon ta u¿yt kow ni ka przez sys -
tem ope ra cyj ny. Je œli jed nak two rzysz wspó³dzie lo ny ka ta log, z któ re go bê dzie ko -
rzy staæ gru pa u¿yt kow ni ków, bê dziesz mu sia³ wy ko naæ kil ka do dat ko wych czyn -
no œci. Spró buj my utwo rzyæ w pli ku smb.conf udzia³ dla dzia³u ksiê go wo œci:
[ksie go w osc]
    com ment = Ka ta log dzia³u ksiê go wo œci
    wri te able = yes
    va lid users = @ksieg
    path = /home/sam ba/ksie go w osc
    cre ate mode = 0660
    directo ry mode = 0770

Za pew ne za uwa ¿y³eœ, ¿e po da liœ my @ksieg jako u¿yt kow ni ka udzia³u, za miast
jed nej lub wie lu nazw u¿yt kow ni ków. Jest to skró to wy spo sób na okre œle nie, ¿e
upraw nio nych u¿yt kow ni ków re pre zen tu je unik so wa gru pa ksieg. U¿yt kow ni -
ków tych trze ba bê dzie do pi saæ do de fi ni cji gru py ksieg w sys te mo wym pli ku grup 
(/etc/gro up lub jego od po wied ni ku), aby byli roz po zna wa ni jako cz³on ko wie gru py.
Wte dy Sam ba bê dzie uzna waæ ich za upraw nio nych do ko rzy sta nia z udzia³u.
Po nad to bê dziesz mu sia³ utwo rzyæ wspó³dzie lo ny ka ta log do stêp ny dla cz³on ków
gru py, na któ ry bê dzie wska zy waæ opcja kon fi gu ra cyj na path. Oto po le ce nia unik -
so we, któ re tworz¹ wspó³dzie lo ny ka ta log dla dzia³u ksiê go wo œci (zak³adaj¹c, ¿e
ka ta log /home/sam ba ju¿ ist nie je):
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# mkdir /home/sam ba/ksie go w osc
# chgrp ksieg /home/sam ba/ksie go w osc
# chmod 770 /home/sam ba/ksie go w osc

W oma wia nym przyk³adzie po ja wiaj¹ siê dwa inne wpi sy, o któ rych by³a ju¿ mowa
w po przed nich roz dzia³ach: cre ate mode i directo ry mode. Opcje te usta wiaj¹
naj wy ¿ sze do zwo lo ne pra wa do stê pu do nowo two rzo nych pli ków i ka ta lo gów.
W tym przy pad ku unie mo ¿li wi liœ my „resz cie œwia ta” do stêp do za war to œci udzia³u
(co pod kre œla jesz cze wy da ne wcze œniej po le ce nie chmod).

Udzia³ [ho mes]

Wr óæmy na chwi lê do udzia³ów u¿ytkowników. Je œli mamy kil ku u¿y tkowników,
któ rym chce my za³o¿yæ ka ta lo gi ma cie rzy ste, praw do po dob nie naj³atwiej bê dzie
nam u¿yæ spe cjal ne go udzia³u [ho mes], o kt órym wspo mnie liœ my w roz dzia le 4, 
Udzia³y dys ko we. Wy star czy wó wczas na pi saæ:
[ho mes]
    brow sa ble = no
    wri ta ble = yes

Udzia³ [ho mes] jest spe cjaln¹ sek cj¹ pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. Je œli u¿yt kow -
nik spró bu je po³¹czyæ siê ze zwyk³ym udzia³em, któ ry nie fi gu ru je w pli ku smb.conf
(na przyk³ad po daj¹c jego po³o¿e nie UNC w Eks plo ra to rze Win dows), Sam ba spró -
bu je od szu kaæ udzia³ [ho mes]. Je œli taki udzia³ ist nie je, Sam ba przyj mu je, ¿e na zwa 
¿¹da ne go udzia³u jest nazw¹ u¿yt kow ni ka i pró bu je wy szu kaæ jego wpis w pli ku
hase³ (/etc/pas swd lub od po wied ni ku) ser we ra Sam by. Je œli Sam ba od naj dzie taki
wpis, wów czas zak³ada, ¿e klient jest u¿yt kow ni kiem unik so wym, któ ry pró bu je
po³¹czyæ siê ze swo im ka ta lo giem ma cie rzy stym.
Za³ó¿my, ¿e u¿yt kow nik zo fia pró bu je po³¹czyæ siê z udzia³em o na zwie [zo fia]
w ser we rze Sam by. W pli ku kon fi gu ra cyj nym nie ma udzia³u o ta kiej na zwie, ale ist -
nie je udzia³ [ho mes], a w pli ku hase³ znaj du je siê wpis dla zo fii, wiêc Sam ba po -
dej mu je na stê puj¹ce czyn no œci:
1. Sam ba two rzy nowy udzia³ dys ko wy o na zwie [zo fia] ze œcie ¿k¹ okre œlon¹

zmienn¹ path w sek cji [ho mes]. Je œli w sek cji [ho mes] nie ma opcji path, Sam -
ba usta wia œcie ¿kê na ka ta log ma cie rzy sty zo fii.

2. Sam ba ini cju je nowy udzia³ war to œcia mi do my œl ny mi z sek cji [glo bals] oraz
zmie niaj¹cymi je opcja mi z sek cji [ho mes], z wyj¹tkiem opcji brow se able.

3. Sam ba ³¹czy klien ta zo fii z tym udzia³em.
Sek cja [ho mes] to szyb ki i niek³opo tli wy spo sób two rze nia udzia³ów dla spo³ecz -
no œci u¿yt kow ni ków, nie wy ma gaj¹cy po wie la nia in for ma cji z pli ku hase³ w pli ku
smb.conf. Wi¹¿e siê on jed nak z pew ny mi oso bli wo œcia mi, o któ rych wy pa da tu taj
wspo mnieæ:
· Sek cja [ho mes] mo¿e re pre zen to waæ do wol ne kon to w kom pu te rze, co nie zaw -

sze jest po¿¹dane. Po ten cjal nie mo¿e utwo rzyæ udzia³y dla u¿yt kow ni ków root,
bin, sys, uucp i po dob nych (mo¿esz temu za po biec, usta wiaj¹c glo baln¹ opcjê
inva lid users).

U¿yt kow ni cy i gru py 149



· Zna cze nie opcji kon fi gu ra cyj nej brow se able jest tu inne ni¿ w po zo sta³ych
udzia³ach. Wska zu je ona tyl ko, ¿e sek cja [ho mes] nie po ja wi siê na lo kal nej liœ cie
przegl¹da nia, na to miast nie od no si siê to do udzia³u [zo fia]. Kie dy (po wstêp -
nym nawi¹za niu po³¹cze nia) zo sta nie utwo rzo ny udzia³ [zo fia], wy ko rzy sta
on war toœæ opcji brow se able z sek cji [glo bals], a nie [ho mes].

Jak wspo mnie liœ my, nie ma po trze by umiesz cza nia opcji path w sek cji [ho mes], je -
œli u¿yt kow ni cy maj¹ unik so we ka ta lo gi ma cie rzy ste wy szcze gól nio ne w pli ku
/etc/pas swd ser we ra. Po wi nie neœ jed nak upew niæ siê, ¿e ka ta log u¿yt kow ni ka rze czy -
wiœ cie ist nie je, po nie wa¿ Sam ba nie utwo rzy go au to ma tycz nie i nie po³¹czy klien ta
z za so bem, je œli ka ta log nie ist nie je lub jest nie do stêp ny.

Kon tro lo wa nie do stê pu do udzia³ów
Ze wzglê dów bez pie cze ñstwa czê sto bê dziesz mu sia³ ogra ni czaæ do stêp do kon kret -
nych udzia³ów. W Sam bie jest to bar dzo ³atwe, po nie wa¿ masz do dys po zy cji mnó -
stwo opcji, któ re po zwa laj¹ na utwo rze nie prak tycz nie do wol nej kon fi gu ra cji za bez -
pie czeñ. Przed sta wi my te raz kil ka kon fi gu ra cji, któ re byæ mo¿e ze chcesz wy ko rzy -
staæ we w³asnej sie ci.

Przy po mi na my jesz cze raz, ¿e je œli u¿y wasz Win dows 98 lub NT 4.0 Se rvi ce Pack 3 (lub
now szych wer sji), klien ty te bêd¹ wysy³aæ Sam bie za szy fro wa ne has³a. Je œli Sam ba nie
zo sta nie od po wied nio skon fi gu ro wa na, bê dzie od ma wiaæ po³¹cze nia. W tym roz dzia le 
opi sze my kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi za szy fro wa nych hase³ (patrz pod roz dzia³
„Has³a”).

Wie my ju¿, co siê sta nie, kie dy po dasz li stê upraw nio nych u¿ytk own ików. Mo¿esz
te¿ stwo rzyæ li stê u¿ ytkowników nie upraw nio nych – ta kich, kt órzy nie bêd¹ mo gli
uzy skaæ do stê pu do Sam by i jej udzia³ów. S³u¿y do tego opcja inva lid users.
Zwra ca liœ my ju¿ uwa gê na naj czê st sze za sto so wa nie tej opcji: w ra zie ko rzy sta nia
z sek cji [ho mes] war to okre œliæ jej glo baln¹ war toœæ, aby unie mo ¿li wiæ pod szy wa nie
siê pod ró¿ nych u¿y tko wn ików sys te mo wych i uprzy wi le jo wa nych. Na przyk³ad:
[glo bal]
    inva lid users = root bin da emon adm sync shut down \
                    halt mail news uucp ope ra tor gopher
    auto se rvi ces = da wid piotr ro bert

[ho mes]
    brow sa ble = no
    wri ta ble = yes

W opcji inva lid users, po dob nie jak w va lid users, mo ¿na po daæ na zwy grup 
za miast nazw u¿yt kow ni ków. Je œli u¿yt kow nik lub gru pa fi gu ru je na obu li stach,
wów czas opcja inva lid users ma pierw sze ñstwo i u¿yt kow nik lub gru pa nie
uzy ska do stê pu do udzia³u.
Prze ciw ieñstwem tej opcji jest opcja ad min users, któ ra umo ¿li wia jaw ne okre œle -
nie u¿yt kow ni ków maj¹cych uprzy wi le jo wa ny do stêp do udzia³u (z pra wa mi ro -
ota). Oto przyk³ad:
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[sprze daz]
    path = /home/sprze daz
    com ment = Dane sprze da ¿y w fir mie Fik cja Sp. z o. o.
    wri te able = yes
    va lid users = to mek ry szard hen ryk
    ad min users = ma rek

W opcji tej mo ¿na po da waæ za rów no na zwy u¿yt kow ni ków, jak i grup. Mo¿esz ta -
k¿e po daæ na zwê gru py sie cio wej NIS, po prze dzaj¹c j¹ zna kiem @; je œli Sam ba nie
znaj dzie ta kiej gru py sie cio wej, za³o¿y, ¿e jest to stan dar do wa gru pa unik so wa.
Przy pi sy wa nie przy wi le jów ad mi ni stra cyj nych ca³ej gru pie jest doœæ ry zy kow ne.
Ze spó³ Sam by sta now czo od ra dza u¿y wa nie tej opcji, po nie wa¿ w grun cie rze czy
na da je ona ko rzy staj¹cym z udzia³u u¿yt kow ni kom lub gru pom upraw nie nia ro ota.
Je œli chcesz ze zwo liæ tyl ko na od czyt lub na od czyt i za pis udzia³u, mo¿esz po daæ
upraw nio nych do tego u¿yt kow ni ków w opcjach read list i wri te list. Opcje
te mo ¿na okre œlaæ dla ka ¿ de go udzia³u z osob na w celu ogra ni cze nia do stê pu do
udzia³u za pi sy wal ne go lub na da nia upraw nieñ do za pi su w udzia le prze zna czo -
nym tyl ko do od czy tu. Na przyk³ad:
[sprze daz]
    path = /home/sprzeda¿
    com ment =  Dane sprze da ¿y w fir mie Fik cja Sp. z o. o.
    read only = yes
    wri te list = to mek ry szard

Opcja wri te list nie ma wp³ywu na unik so we pra wa do stê pu. Je œli tworz¹c
udzia³, nie na dasz u¿yt kow ni ko wi pra wa za pi su w unik so wym ka ta lo gu, wów czas
nie bê dzie móg³ nic za pi saæ w udzia le, nie za le ¿nie od usta wie nia opcji wri te list.

Do stêp go œcin ny

Jak wspo mnie liœ my wcze œniej, mo¿esz wy zna czyæ u¿yt kow ni ków, któ rzy bêd¹ mie -
li go œcin ny do stêp do udzia³u. Opcje kon tro luj¹ce do stêp go œcin ny s¹ nie skom pli ko -
wa ne. Pierw sza, gu est ac co unt, okre œla kon to unik so we, któ re bê dzie przy pi sy -
wa ne go œciom ³¹cz¹cym siê z ser we rem Sam by. Do my œln¹ war toœæ tej opcji okre œla
siê pod czas kom pi la cji; zwy kle jest to no bo dy. Je œli jed nak masz pro ble my z do stê -
pem do nie któ rych us³ug sys te mo wych, mo¿esz zmie niæ kon to go œcia na ftp.
Je œli chcesz po zwo liæ na do stêp do udzia³u tyl ko go œciom – in ny mi s³owy, wszyst kie
klien ty ³¹cz¹ce siê z udzia³em bêd¹ ko rzy staæ z kon ta go œcin ne go – mo¿esz u¿yæ
opcji gu est only w po³¹cze niu z opcj¹ gu est ok, jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[sprze daz]
    path = /home/sprzeda¿
    com ment =  Dane sprze da ¿y w fir mie Fik cja Sp. z o. o.
    wri te able = yes
    gu est ok = yes
    gu est ac co unt = ftp
    gu est only = yes

Je œli za sto su jesz tak¹ kon fi gu ra cjê, upew nij siê, ¿e wpi sa³eœ yes za rów no w opcji
gu est ok, jak i gu est only. In a czej Sam ba nie u¿y je poda ne go przez cie bie kon ta
go œcin ne go.
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Opcje kon tro li do stê pu

W ta be li 6.1 ze bra no opcje, dziê ki któ rym mo ¿na kon tro lo waæ do stêp do udzia³ów.

Ta be la 6.1. Opcje kon tro li do stê pu do udzia³u

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

ad min users £añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Okre œla li stê u¿ ytko wn ików,
kt órzy mog¹ wy ko ny waæ
ope ra cje z przy wi le ja mi ro ota

Brak Udzia³

va lid users £añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Okre œla li stê u¿ yt ko wn ików,
kt ór zy mog¹ ³¹czyæ siê
z udzia³em

Brak Udzia³

inva lid
users

£añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Okre œla li stê u¿ yt ko wn ików,
kt ór zy nie mog¹ ³¹czyæ siê
z udzia³em

Brak Udzia³

read list £añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Po da je li stê u¿ yt ko wn ików,
kt ór zy mog¹ tyl ko od czy ty waæ
pli ki z udzia³u

Brak Udzia³

wri te list £añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Po da je li stê u¿ yt ko wn ików,
kt ór zy mog¹ za pi sy waæ pli ki
w udzia le prze zna czo nym tyl ko
do od czy tu

Brak Udzia³

max
con nec tions

War toœæ
licz bo wa

Okre œla mak sy maln¹ licz bê
jed no cze snych po³¹czeñ
z udzia³em

0 Udzia³

gu est only
(only gu est)

War toœæ
lo gicz na

Okre œla, ¿e dany udzia³ ze zwa la 
tyl ko na do stêp go œcin ny

no Udzia³

gu est
ac co unt

£añcuch
(na zwa kon ta)

Okre œla unik so we kon to, któ re
bê dzie u¿y wa ne do do stê pu
go œcin ne go

no bo dy Udzia³

ad min users

Opcja ta okre œla u¿yt kowników, któr zy mog¹ wy ko ny waæ ope ra cje na pli kach tak,
jak by mie li upraw nie nia ro ota. Ozna cza to, ¿e mog¹ zmo dy fi ko waæ lub znisz czyæ pra -
cê in nych u¿ ytkowników, nie za le ¿nie od obo wi¹zuj¹cych praw do stê pu. Wszyst kie
two rzo ne przez nich pli ki bêd¹ w³asno œci¹ ro ota i do my œl nej gru py adm inistratorów.
Opcja ad min users po zwa la u¿yt kow ni kom komp ute rów PC na zarz¹dza nie udzia -
³ami. Od ra dza my u¿y wa nie tej opcji.

va lid users i inva lid users

Te dwie opcje po zwa laj¹ wy mie niæ u¿yt kow ni ków, któ rym chcesz przy znaæ do stêp
do kon kret ne go udzia³u albo od mó wiæ do stê pu. Mo¿esz wpi saæ li stê nazw u¿yt -
kow ni ków, od dzie laj¹c je prze cin ka mi, albo po daæ na zwê gru py unik so wej lub gru -
py NIS, po prze dzaj¹c j¹ zna kiem „at” (@).
Na le ¿y pa miê taæ o wa ¿nej re gu le: ka ¿dy u¿yt kow nik lub gru pa z li sty inva lid
users zaw sze spo tka siê z od mow¹ do stê pu, na wet je œli fi gu ru je (w do wol nej for -
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mie) na liœ cie va lid users. Do my œl nie obie opcje nie maj¹ przy pi sa nej ¿ad nej war -
to œci; w ta kim wy pad ku do stêp do udzia³u maj¹ do wol ni u¿yt kow ni cy.

read list i wri te list

Po dob nie jak opcje va lid users i inva lid users, ta para opcji okre œla u¿yt kow -
ni ków, któ rym wol no tyl ko od czy ty waæ udzia³y za pi sy wal ne albo za pi sy waæ
udzia³y prze zna czo ne tyl ko do od czy tu. War to œci¹ ka ¿ dej z nich jest li sta u¿yt kow -
ni ków. Opcja read list ma pierw sze ñstwo przed in ny mi upraw nie nia mi przy -
zna ny mi przez Sam bê – a ta k¿e pra wa mi do stê pu do pli ków w sys te mie unik so wym 
– i unie mo ¿li wia za pi sy wa nie pli ków w udzia le. Opcja wri te list umo ¿li wia za -
pis na wet wbrew ogra ni cze niom na³o¿onym przez Sam bê, ale nie w sy tu acji, gdy
u¿yt kow nik nie ma pra wa do za pi su pli ku w Unik sie. Mo¿esz po daæ na zwê gru py
NIS lub gru py unik so wej, po prze dzaj¹c j¹ zna kiem „at” (na przyk³ad @users).
¯adna z tych opcji nie ma war to œci do my œl nej.

max con nec tions

Opcja ta okre œla mak sy maln¹ licz bê jed no cze snych po³¹czeñ z udzia³em. Po prze -
kro cze niu tego pro gu wszyst kie na stêp ne po³¹cze nia zo stan¹ od rzu co ne. Do my œln¹
war to œci¹ tej opcji jest 0, co ozna cza, ¿e licz ba jed no cze snych po³¹czeñ jest nie li mi -
towana. Mo¿esz okre œliæ war toœæ tej opcji dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, jak w przy -
k³adzie po ni¿ ej:
[ksie go w osc]
    max con nec tions = 30

Opcja ta przy da je siê w sy tu acji, gdy chcesz ogra ni czyæ licz bê u¿yt kow ni ków ko rzy -
staj¹cych z li cen cjo no wa ne go pro gra mu lub zbio ru da nych.

gu est only

Ta opcja udzia³u (cza sem za pi sy wa na w po sta ci only gu est) wy mu sza po³¹cze nie
z udzia³em za po œred nic twem kon ta u¿yt kow ni ka okre œlo ne go opcj¹ gu est ac co -
unt. Udzia³, do któ re go sto su je siê opcja gu est only, musi za wie raæ jaw ny wpis
gu est ok = yes, gdy¿ w prze ciw nym ra zie Sam ba j¹ zi gno ru je. Do my œl na war toœæ 
tej opcji to no.

gu est ac co unt

Opcja ta okre œla na zwê kon ta, któ re bê dzie u¿y wa ne pod czas go œcin ne go do stê pu
do udzia³ów Sam by. Do my œl na war toœæ tej opcji za le ¿y od sys te mu, ale czê sto u¿y -
wa siê kon ta no bo dy. Nie któ re do my œl ne kon ta u¿yt kow ni ków maj¹ pro ble my
z ³¹cze niem siê jako go œcie. W ta kim przy pad ku ze spó³ Sam by za le ca zmia nê kon ta
go œcin ne go na ftp.

Opcje nazw u¿ytkowników

W ta be li 6.2 za mie œci liœ my dwie do dat ko we opcje, dziê ki któ rym Sam ba mo¿e sko -
ry go waæ nie zgod no œci miê dzy na zwa mi u¿yt kow ni ków w Unik sie i Win dows.
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Ta be la 6.2. Opcje nazw u¿ytkowników

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

user na me
map

£añcuch
(na zwa pli ku
wraz ze œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê pli ku z od wzo ro -
wa nia mi nazw u¿ ytk ow ni ków

Brak Glo bal ny

user na me
level

War toœæ
licz bo wa

Okre œla licz bê du ¿ych li ter u¿y wa -
nych pod czas do pa so wy wa nia
na zwy u¿yt kow ni ka

0 Glo bal ny

user na me map

Na zwy u¿yt kow ni ków klien tów w sie ci SMB mog¹ byæ doœæ d³ugie (do 255 zna -
ków), na to miast na zwy u¿yt kow ni ków w sie ci Unik sa czê sto nie mog¹ prze kra czaæ
8 zna ków. Ozna cza to, ¿e u¿yt kow nik mo¿e mieæ inn¹ na zwê w klien cie, a inn¹
(krótsz¹) w ser we rze Sam by. Mo¿esz upo raæ siê z tym pro ble mem, od wzo ro wuj¹c
na zwê u¿yt kow ni ka klien ta na unik sow¹ na zwê u¿yt kow ni ka, sk³adaj¹c¹ siê co naj -
wy ¿ej z oœmiu zna ków. Na le ¿y w tym celu utwo rzyæ stan dar do wy plik tek sto wy,
któ re go for mat omó wi my nie ba wem, a na stêp nie po daæ jego na zwê wraz ze œcie ¿k¹
w glo bal nej opcji user na me map. Po wi nie neœ ko niecz nie ogra ni czyæ do stêp do tego 
pli ku; jego w³aœci cie lem po wi nien byæ root, a inni nie mog¹ mieæ pra wa do za pi su.
W prze ciw nym wy pad ku ka ¿dy u¿yt kow nik maj¹cy do stêp do tego pli ku móg³by
od wzo ro waæ swoj¹ na zwê w klien cie na na zwê uprzy wi le jo wa ne go u¿yt kow ni ka
ser we ra Sam by.
Opcji tej mo¿esz u¿yæ w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    user na me map = /etc/sam ba/user map.txt

Ka ¿dy wpis w pli ku od wzo ro wañ po wi nien sk³adaæ siê z na stê puj¹cych ele men tów:
unik so wej na zwy u¿yt kow ni ka, zna ku rów no œci i jed nej lub wie lu nazw u¿yt kow ni -
ków klien tów SMB, od dzie lo nych zna ka mi od stê pu. Za uwa¿, ¿e przy bra ku od po -
wied nich in struk cji (na przyk³ad pod czas po³¹cze nia go œcin ne go), Sam ba bê dzie siê
spo dzie wa³a, ¿e u¿yt kow nik ser we ra i u¿yt kow nik klien ta maj¹ to samo has³o.
Mo¿esz ta k¿e od wzo ro wy waæ gru py NT na jedn¹ lub wiê cej grup unik so wych, u¿y -
waj¹c zna ku @. Oto kil ka przyk³adów:
jko wal = Jan Ko wal ski
mar kwiat = Ma rek Kwiat kow ski
users = @ksieg

W pli ku od wzo ro wañ nazw mo¿esz te¿ u¿yæ gwiazd ki, któ ra od po wia da do wol nej
na zwie u¿yt kow ni ka klien ta:
no bo dy = *

Ko men ta rze mo ¿na wpi saæ, za czy naj¹c li niê od zna ku (#) lub (;).
Za uwa¿, ¿e dziê ki temu pli ko wi mo¿esz ta k¿e od wzo ro waæ jed ne go u¿yt kow ni ka
unik so we go na dru gie go. Uwa ¿aj z tym jed nak, gdy¿ w ta kim przy pad ku Sam ba
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i klient mog¹ nie po wia do miæ u¿yt kow ni ka o do ko na niu od wzo ro wa nia, a Sam ba
bê dzie ocze ki waæ in ne go has³a.

user na me level

Klien ty SMB (ta kie jak Win dows) czê sto wysy³aj¹ na zwy u¿yt kow ni ków w ¿¹da -
niach SMB za pi sa ne du ¿y mi li te ra mi; in ny mi s³owy, wiel koœæ li ter w na zwach u¿yt -
kow ni ków klien tów nie ma zna cze nia. W ser we rze unik so wym wiel koœæ li ter jest
jed nak roz ró¿ nia na: u¿yt kow nik ANDRZEJ ró¿ ni siê od u¿yt kow ni ka an drzej. Do -
my œl nie Sam ba roz wi¹zuje ten pro blem w na stê puj¹cy spo sób:
1. Spraw dza, czy ist nie je kon to u¿yt kow ni ka o na zwie iden tycz nej z t¹ przys³an¹

przez klien ta.
2. Spraw dza na zwê u¿yt kow ni ka za pi san¹ sa my mi ma³ymi li te ra mi.
3. Spraw dza na zwê u¿yt kow ni ka za pi san¹ ma³ymi li te ra mi, ale roz po czy naj¹c¹ siê

du¿¹ li ter¹.
Je œli chcesz, aby Sam ba wy pró bo wy wa³a wiê cej kom bi na cji li ter du ¿ych i ma³ych,
mo¿esz pos³u¿yæ siê opcj¹ kon fi gu ra cyjn¹ user na me level. Opcja ta przyj mu je
licz bê ca³ko wit¹, któ ra okre œla, ile li ter w na zwie u¿yt kow ni ka na le ¿y za mie niæ na
du¿e li te ry pod czas pró by po³¹cze nia z udzia³em. Opcji tej u¿y wa siê na stê puj¹co:
[glo bal]
    user na me level = 3

W tym przyk³adzie Sam ba wy pró bu je wszyst kie per mu ta cje nazw u¿yt kow ni ka,
któ re da siê utwo rzyæ z wy ko rzy sta niem trzech du ¿ych li ter. Im wiê k sza war toœæ
opcji, tym wiê cej ob li czeñ bê dzie mu sia³a wy ko naæ Sam ba w celu do pa so wa nia na -
zwy u¿yt kow ni ka i tym d³u¿ej bê dzie trwa³o uwie rzy tel nia nie.

Uwie rzy tel nia nie u¿yt kow ni ków
Te raz pora na omó wie nie uwie rzy tel nia nia u¿yt kow ni ków przez Sam bê. Ka ¿dy
u¿yt kow nik, któ ry pró bu je po³¹czyæ siê z udzia³em nie do pusz czaj¹cym go œcin ne go
do stê pu, musi po daæ has³o, aby po my œl nie nawi¹zaæ po³¹cze nie. Ope ra cje, któ re
Sam ba prze pro wa dza na tym ha œ le – a w kon se kwen cji stra te gia uwie rzy tel nia nia
u¿yt kow ni ków – za le¿¹ od opcji kon fi gu ra cyj nej se cu ri ty. Obec nie ist niej¹ czte ry
po zio my za bez pie czeñ, któ re Sam ba mo¿e obs³ugi waæ w swo jej sie ci: po ziom udzia -
³u, u¿yt kow ni ka, ser we ra i do me ny.
Za bez pie cze nia na po zio mie udzia³u

Ka ¿dy udzia³ w gru pie ro bo czej jest chro nio ny od dziel nym has³em. Ka ¿dy, kto
zna has³o do stê pu do udzia³u, mo¿e z tego udzia³u ko rzy staæ.

Za bez pie cze nia na po zio mie u¿yt kow ni ka
Ka ¿dy udzia³ w gru pie ro bo czej jest skon fi gu ro wa ny tak, aby po zwa laæ na do -
stêp tyl ko okre œlo nym u¿yt kow ni kom. Po wstêp nym nawi¹za niu po³¹cze nia
z za so bem, ser wer Sam by we ry fi ku je u¿ yt ko wn ików i ich has³a, za nim przy zna
im do stêp do udzia³u.
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Za bez pie cze nia na po zio mie ser we ra
Po dob ne do za bez pie czeñ na po zio mie u¿yt kow ni ka, ale Sam ba u¿y wa od dziel -
ne go ser we ra SMB, któ ry za twier dza u¿ ytkow ników i ich has³a przed przy zna -
niem do stê pu do udzia³u.

Za bez pie cze nia na po zio mie do me ny
Sam ba sta je siê cz³on kiem do me ny Win dows i uwie rzy tel nia klien ty za po -
œrednic twem pod sta wo we go kon tro le ra do me ny (PDC). Po uwie rzy tel nie niu
u¿ytkow nik otrzy mu je spe cjal ny ¿eton, który umo ¿li wia mu ko rzy sta nie ze wszys t -
kich udzia³ów, do których ma od po wied nie upraw nie nia. Dziê ki temu ¿eto no wi,
PDC nie bê dzie mu sia³ po now nie we ry fi ko waæ has³a u¿yt kow ni ka za ka ¿dym ra -
zem, kie dy ten spr óbuje po³¹czyæ siê z in nym udzia³em w do me nie.

Omó wio ne wy ¿ej me cha ni zmy bez pie cze ñstwa mo ¿na w³¹czyæ za po moc¹ glo bal -
nej opcji se cu ri ty (patrz ta be la 6.3).

Ta be la 6.3. Opcja se cu ri ty

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

se cu ri ty do ma in, se rver,
sha re lub user

Okre œla po ziom bez pie cze ñ-
stwa ser we ra Sam by

user
(Sam ba 2.0)
lub sha re
(Sam ba 1.9)

Glo bal ny

Za bez pie cze nia na po zio mie udzia³u

Je œli ko rzy stasz z za bez pie czeñ na po zio mie udzia³u, ka ¿dy udzia³ ma jed no lub kil -
ka zwi¹za nych z nim hase³. W sto sun ku do in nych try bów bez pie cze ñstwa nie ma
tu taj ¿ad nych do dat ko wych ogra ni czeñ co do tego, kto mo¿e ko rzy staæ z udzia³u, je -
œli tyl ko ta oso ba zna po praw ne has³o. Udzia³y czê sto maj¹ kil ka ró¿ nych hase³. Jed -
no z nich mo¿e umo ¿li wiaæ do stêp tyl ko do od czy tu, inne da waæ pra wo do za pi su
i tak da lej. Bez pie cze ñstwo jest za cho wy wa ne do pó ty, do pó ki nie au to ry zo wa ni
u¿yt kow ni cy nie od kryj¹ has³a udzia³u, do któ re go nie po win ni mieæ do stê pu.
Sys te my OS/2 i Win dows 95/98 umo ¿li wiaj¹ za bez pie cza nie swo ich zas obów na po -
zio mie udzia³u. W Win dows 95/98 trze ba otwo rzyæ okno dia lo go we Sieæ z Pa ne lu ste -
ro wa nia i klikn¹æ kar tê Kon tro la do stê pu. Na stêp nie na le ¿y za zna czyæ pole opcji Kon -
tro la do stê pu na po zio mie za sob ów (co spo wo du je usu niê cie za zna cze nia z pola Kon -
tro la do stê pu na po zio mie u¿yt kow ni ka) i klikn¹æ przy cisk OK (patrz ry su nek 6.1).
Na stêp nie klik nij pra wym przy ci skiem my szy do wol ny za sób – na przyk³ad dysk
twar dy lub CD-ROM – i wy bierz z menu po le ce nie W³aœciwo œci. Uka ¿e siê okno dia -
lo go we z w³aœciwo œcia mi za so bu. Wy bierz kar tê Udo stêp nia nie na gór ze okna dia lo -
go we go i za znacz pole opcji Udo stêp nio ny jako. Tu taj mo¿esz okre œliæ, jak
wspó³dzie lo ny zasób bê dzie wi dzia ny przez ró¿nych u¿ytkowników. Mo¿esz ta k¿e
zde cy do waæ, czy zas ób bê dzie prze zna czo ny tyl ko do od czy tu, do od czy tu i za pi su,
czy te¿ bê dzie po zwa la³ na za pis w za le ¿no œci od poda ne go has³a.
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Ry su nek 6.1. Usta wia nie za bez pie czeñ na po zio mie udzia³u

Byæ mo¿e s¹dzisz, ¿e taki mo del bez pie cze ñstwa nie zbyt przy sta je do Sam by. I masz
ra cjê. W rze czy wi sto œci, je œli usta wisz opcjê se cu ri ty = sha re w pli ku kon fi gu ra -
cyj nym, Sam ba nadal bê dzie uwie rzy tel niaæ u¿yt kow nik ów na pod sta wie ich nazw
i hase³ za pi sa nych w sys te mo wych pli kach hase³. Œciœ lej rzecz bior¹c, kie dy klient
za¿¹da po³¹cze nia przy za bez pie cze niu na po zio mie udzia³u, Sam ba po dej mie na -
stê puj¹ce czyn no œci:
1. Kie dy na dej dzie ¿¹da nie po³¹cze nia, Sam ba przyj mie has³o i na zwê u¿yt kow ni ka 

klien ta (je œli zo sta nie przes³ana).
2. Je œli udzia³ jest prze zna czo ny tyl ko dla go œci (opcja gu est only), u¿yt kow nik

na tych miast uzy ska do stêp z upraw nie nia mi okre œlo ny mi przez opcjê gu est
ac co unt; Sam ba nie bê dzie we ry fi ko waæ has³a.

3. W przy pad ku in nych udzia³ów Sam ba do³¹czy na zwê u¿yt kow ni ka do li sty u¿yt -
kowników, którzy mog¹ ko rzy staæ z udzia³u. Na stêp nie sp róbu je zwe ry fi ko waæ
has³o przes³ane wraz z nazw¹ u¿yt kow ni ka. Je œli ope ra cja ta siê po wie dzie, Sam -
ba przy zna do stêp do udzia³u z upraw nie nia mi przy pi sa ny mi da ne mu u¿yt kow -
ni ko wi. U¿yt kow nik nie bê dzie po now nie uwie rzy tel nia ny, chy ba ¿e w de fi ni cji
udzia³u znaj du je siê opcja reva li da te = yes.

4. Je œli uwie rzy tel nia nie siê nie po wie dzie, Sam ba spr óbuje zwe ry fi ko waæ has³o,
ko rzy staj¹c z li sty skom pi lo wa nej pod czas wcze œniej szych prób nawi¹za nia
po³¹cze nia, a ta k¿e z opcji okre œlo nych w de fi ni cjach udzia³ów w pli ku kon fi gu -
ra cyj nym. Je œli has³o nie od po wia da ¿ad nej na zwie u¿yt kow ni ka (okre œlo nej
w sys te mo wym pli ku hase³, zwy kle /etc/pas swd), u¿yt kow nik nie uzy ska do stê pu
do udzia³u pod t¹ nazw¹ u¿yt kow ni ka.
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5. Je ¿eli jed nak w de fi ni cji udzia³u usta wio no opcje gu est ok lub pu blic, u¿yt -
kow nik uzy ska do stêp z upraw nie nia mi okre œlo ny mi opcj¹ gu est ac co unt.

W pli ku kon fi gu ra cyj nym mo¿esz po daæ u¿yt kow ni ków, któ rzy po win ni zo staæ
wstêp nie wpi sa ni na li stê kon tro li do stê pu na po zio mie udzia³u, u¿y waj¹c opcji
user na me, jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[glo bal]
    se cu ri ty = sha re
[ksie go w osc1]
    path = /home/sam ba/ksie go w osc1
    gu est ok = no
    wri ta ble = yes
    user na me = da wid, piotr, an drzej

W ta kim przy pad ku, gdy u¿yt kow nik spró bu je po³¹czyæ siê z udzia³em, Sam ba zwe -
ry fi ku je przes³ane has³o w opar ciu o w³asn¹ li stê u¿yt kow ni ków, a ta k¿e o has³a
u¿yt kow ni ków da wid, piotr i an drzej. Je œli znaj dzie pa suj¹ce has³o, po³¹cze nie
zo sta nie za twier dzo ne i u¿yt kow nik uzy ska do stêp do udzia³u. W prze ciw nym ra -
zie po³¹cze nie z tym za so bem nie po wie dzie siê.

Opcje za bez pie czeñ na po zio mie udzia³u

W ta be li 6.4 wy mie nio ne s¹ opcje zwy kle ko ja rzo ne z za bez pie cze nia mi na po zio mie
udzia³u.

Ta be la 6.4. Opcje kon tro li do stê pu na po zio mie udzia³u

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

only user War toœæ
lo gicz na

Okre œla, czy je dy ny mi
do pusz czal ny mi na zwa mi
u¿yt kow ni ka bêd¹ te okre œlo ne
w opcji user na me

no Udzia³

user na me
(user lub
users)

£añcuch
(li sta nazw
u¿ytkowników)

Poda je li stê u¿ytk owników,
który ch has³a bêd¹ po równywane 
z has³em do star czo nym przez
klien ta

Brak Udzia³

only user

Ta opcja okre œla, czy Sam ba ze zwo li na po³¹cze nia z udzia³em (je œli wy ko rzy sty wa -
ne s¹ za bez pie cze nia na po zio mie udzia³u) tyl ko tym u¿yt kow ni kom, któ rzy zo sta li
okre œle ni w opcji user na me, a nie tym zgro ma dzo nym na we w nêtrz nej liœ cie Sam -
by. Do my œl na war toœæ tej opcji to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ dla ka ¿ de go udzia³u z osob -
na, jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[glo bal]
    se cu ri ty = sha re
[dane]
    user na me = an drzej, piotr, we ro ni ka
    only user = yes

158 Roz dzia³ 6: U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny



user na me

Opcja ta wy mie nia u¿yt kow ni ków, któ rych has³a Sam ba po rów na z has³em do star -
czo nym przez klien ta. Zwy kle u¿y wa siê jej po to, aby po zwo liæ klien tom (ko rzy -
staj¹cym z za bez pie czeñ na po zio mie udzia³u) na po³¹cze nie siê z kon kret nym za so -
bem tyl ko na pod sta wie od po wied nie go has³a – ta kie go, któ re od po wia da has³u
okre œlo ne go u¿yt kow ni ka.
[glo bal]
    se cu ri ty = sha re
[dane]
    user na me = an drzej, piotr, anna

Nie za le ca my u¿y wa nia tej opcji, chy ba ¿e kon fi gu ru jesz ser wer Sam by do pra cy
z za bez pie cze nia mi na po zio mie udzia³u.

Za bez pie cze nia na po zio mie u¿yt kow ni ka

Pre fe ro wa ny mo del bez pie cze ñstwa w Sam bie to za bez pie cze nia na po zio mie u¿yt kow -
ni ka. W tym ro dza ju za bez pie cze nia ka ¿ de mu udzia³owi przy pi su je siê u¿yt kow -
ników, któr zy mog¹ z nie go ko rzy staæ. Kie dy u¿yt kow nik za¿¹da po³¹cze nia z udzia³em, 
Sam ba uwie rzy tel nia go, poró wnuj¹c jego na zwê i has³o z list¹ au to ry zo wa nych
u¿yt kowników w pli ku kon fi gu ra cyj nym oraz z pli kiem hase³ ser we ra Sam by. Jak
wspo mnia no wcze œniej w tym roz dzia le, jed nym ze spo sobów ogra ni cze nia do stêp -
no œci udzia³u jest u¿y cie opcji va lid users:
[glo bal]
    se cu ri ty = user
[ksie go w osc1]
    wri ta ble = yes
    va lid users = ro bert, ja cek, syl wia

Ka ¿dy z wy mie nio nych u¿yt kow ni ków bê dzie móg³ po³¹czyæ siê z udzia³em, je œli
do star czo ne przez nie go has³o bê dzie od po wia daæ temu prze cho wy wa ne mu w ba -
zie hase³ ser we ra. Je œli wstêp ne uwie rzy tel nie nie po wie dzie siê, u¿yt kow nik nie bê -
dzie mu sia³ po now nie wpi sy waæ has³a, aby po³¹czyæ siê z udzia³em, o ile nie usta -
wio no opcji reva li da te = yes.
Has³a mog¹ byæ prze sy³ane do ser we ra Sam by w po sta ci za szy fro wa nej lub nie za -
szy fro wa nej. Je œli w two jej sie ci znaj duj¹ siê sys te my obu ty pów, po wi nie neœ upew -
niæ siê, ¿e has³a po szcze gól nych u¿yt kow ni ków s¹ prze cho wy wa ne za rów no w tra -
dy cyj nej ba zie hase³, jak i w ba zie za szy fro wa nych hase³ Sam by. Dziê ki temu au to ry -
zo wa ni u¿yt kow ni cy bêd¹ mo gli uzy skaæ do stêp do swo ich udzia³ów z klien ta do -
wol ne go typu*. Je œli jed nak za le ¿y ci szcze gól nie na bez pie cze ñstwie sie ci, za le ca my
sto so wa nie hase³ za szy fro wa nych i re zy gna cjê z hase³ nie za szy fro wa nych. W pod -
roz dzia le „Has³a” wy ja œni my, jak u¿y waæ hase³ obu ty pów.
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Za bez pie cze nia na po zio mie ser we ra

Kon tro la do stê pu na po zio mie ser we ra przy po mi na kon tro lê na po zio mie u¿yt kow -
ni ka. Jed na k¿e w tym przy pad ku Sam ba de le gu je uwie rzy tel nia nie hase³ do ser we ra 
hase³ SMB, zwy kle in ne go ser we ra Sam by lub ser we ra Win dows NT dzia³aj¹cego
jako pod sta wo wy kon tro ler do me ny. Za uwa¿, ¿e Sam ba nadal prze cho wu je swoj¹
li stê udzia³ów i ich kon fi gu ra cji w pli ku smb.conf. Kie dy klient pró bu je nawi¹zaæ
po³¹cze nie z udzia³em, Sam ba spraw dza, czy u¿yt kow nik jest rze czy wiœ cie upraw -
nio ny do ko rzy sta nia z udzia³u. Na stêp nie pró bu je zwe ry fi ko waæ has³o, ³¹cz¹c siê
z ser we rem hase³ SMB za po œred nic twem zna ne go pro to ko³u i przed sta wiaj¹c do za -
twier dze nia na zwê u¿yt kow ni ka i has³o. Je œli has³o zo sta nie za ak cep to wa ne, Sam ba
nawi¹¿e se sjê z klien tem. Kon fi gu ra cjê tê przed sta wia ry su nek 6.2.

Ry su nek 6.2. Ty po wa kon fi gu ra cja za bez pie czeñ na po zio mie ser we ra

Mo¿esz skon fi gu ro waæ Sam bê do wspó³pra cy z ser we rem hase³ (kie dy u¿y wasz za -
bez pie czeñ na po zio mie ser we ra) za po moc¹ glo bal nej opcji pas sword se rver, jak 
w po ni¿ szym przyk³adzie:
[glo bal]
    se cu ri ty = se rver
    pas sword se rver = FENIKS120 HYDRA134

Za uwa¿, ¿e w opcji pas sword se rver mo¿esz po daæ na zwy kil ku kom pu te rów.
Sam ba bê dzie ³¹czyæ siê z ko lej nym ser we rem na liœ cie, je œli pierw szy wy bra ny bê -
dzie nie do stêp ny. Ser we ry w opcji pas sword se rver okre œla siê za po moc¹ nazw
Net BIO S-o wych, a nie nazw DNS lub rów no wa ¿nych im ad re sów IP. Je œli zaœ któ ryœ
z ser we rów od rzu ci poda ne has³o, po³¹cze nie nie po wie dzie siê – Sam ba nie bê dzie
³¹czyæ siê z na stêp nym ser we rem.
Jed no za strze ¿e nie: mimo ¿e ko rzy stasz z tej opcji, nadal mu sisz mieæ kon to re pre zen -
tuj¹ce u¿yt kow ni ka w ser we rze Sam by. A to dla te go, ¿e Unix wy ma ga na zwy u¿yt -
kow ni ka pod czas wy ko ny wa nia ró ¿n ych ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia. Aby omin¹æ ten
pro blem, naj czê œciej zak³ada siê kon to u¿yt kow ni ka w ser we rze Sam by i wy³¹cza
has³o tego kon ta przez zast¹pie nie go gwiazdk¹ (*) w sys te mo wym pli ku hase³ (na
przyk³ad /etc/pas swd).
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Za bez pie cze nia na po zio mie do me ny

Kon tro la do stê pu na po zio mie do me ny przy po mi na kon tro lê na po zio mie u¿yt kow -
ni ka. Jed na k¿e w tym wy pad ku Sam ba dzia³a jako cz³onek do me ny Win dows. Jak
do wie dzia³eœ siê w roz dzia le 1, w ka ¿ dej do me nie znaj du je siê kon tro ler do me ny –
zwy kle ser wer Win dows NT œwiadcz¹cy us³ugi uwie rzy tel nia nia hase³. Dziê ki kon -
tro le ro wi do me ny gru pa ro bo cza dys po nu je au to ry ta tyw nym ser we rem hase³. Kon -
tro le ry do me ny prze cho wuj¹ na zwy u¿yt kow ni ków i has³a we w³asnym mo du le
bez pie cze ñstwa (Se cu ri ty Au then ti ca tion Mo du le, SAM) i uwie rzy tel niaj¹ u¿yt kow ni -
ków, gdy ci lo guj¹ siê po raz pierw szy lub chc¹ sko rzy staæ z udzia³ów in ne go kom -
pu te ra.
Jak wspo mnia no ju¿ w tym roz dzia le, Sam ba mo¿e obs³ugi waæ za bez pie cze nia na
po zio mie u¿yt kow ni ka, ale opcja ta jest unik so cen trycz na i zak³ada uwie rzy tel nia -
nie u¿yt kow ni ków z wy ko rzy sta niem unik so wych pli ków hase³. Je œli unik so wy
kom pu ter wcho dzi w sk³ad do me ny NIS lub NIS+, Sam ba bê dzie uwie rzy tel niaæ
u¿yt kow ni ków w opar ciu o wspó³dzie lo ny plik hase³, na spo sób ty po wo unik so wy.
Sam ba umo ¿li wia za tem do stêp do do me ny NIS lub NIS+ z po zio mu Win dows.
Oczy wiœ cie, po jê cie do me ny NIS i do me ny Win dows to dwie ró¿ ne rze czy.
Dziê ki za bez pie cze niom na po zio mie do me ny mo¿emy wy ko rzy staæ ro dzi my me -
cha nizm bez pie cze ñstwa Win dows NT. Me to da taka ma wie le za let:
· Umo ¿li wia znacz nie œciœ lejsz¹ in te gra cjê z NT: w opcjach pli ku smb.conf maj¹cych

zwi¹zek z obs³ug¹ do men jest znacz nie mniej „pro wi zor ki” ni¿ w in nych opcjach
od po wia daj¹cych za wspó³pra cê z Win dows. Dziê ki temu mo ¿na wy ko rzy staæ w
szer szym za kre sie na rzê dzia do zarz¹dza nia sys te mem NT, na przyk³ad pro gram
User Ma na ger for Do ma ins, któ ry po zwa la per so ne lo wi wspar cia tech nicz ne go
trak to waæ ser we ry Sam by jak kom pu te ry NT.

· Lep sza in te gra cja ozna cza po praw ki w pro to ko le i ko dzie, dziê ki któ rym ze spó³
pro gra mi stów Sam by mo¿e ³atwiej œle dziæ ewo lu uj¹ce im ple men ta cje sys te mu
NT. NT Se rvi ce Pack 4 ko ry gu je pew ne b³êdy pro to ko³u, a œciœ lej sza in te gra cja
u³atwia wy œ le dze nie tych zmian i za adap to wa nie siê do nich.

· Zmniej sza siê obci¹¿e nie pod sta wo we go kon tro le ra do me ny, po nie wa¿ nie po -
trzeb ne jest jed no ze sta³ych po³¹czeñ miê dzy nim a ser we rem Sam by. W prze ci -
wie ñstwie do pro to ko³u wy ko rzy sty wa ne go w ra zie u¿y cia opcji se cu ri ty =
se rver, ser wer Sam by mo¿e ko rzy staæ ze zdal nych wywo³añ pro ce du ry (Re mo te
Pro ce du re Call, RPC) tyl ko wte dy, gdy chce uzy skaæ in for ma cje uwie rzy tel niaj¹ce.
Nie musi w tym celu utrzy my waæ sta³ego po³¹cze nia.

· Wresz cie, me cha nizm do me no we go uwie rzy tel nia nia NT zwra ca pe³ny zbiór
atry bu tów u¿yt kow ni ka, nie tyl ko in for ma cjê o po wo dze niu lub b³êdzie. W sk³ad
tych atry bu tów wchodz¹ d³u¿ sze, sie cio we wer sje unik so we go iden ty fi ka to ra
u¿yt kow ni ka, gru py NT i inne in for ma cje, w tym:
· na zwa u¿yt kow ni ka,
· na zwi sko,
· opis,
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· iden ty fi ka tor bez pie cze ñstwa (do me no we roz sze rze nie unik so we go iden ty fi -
ka to ra u¿yt kow ni ka),

· przy na le ¿noœæ do grup NT,
· do zwo lo ne go dzi ny lo go wa nia oraz in for ma cja o tym, czy u¿yt kow nik bê dzie

zmu szo ny do na tych mia sto we go wy lo go wa nia siê,
· sta cje ro bo cze, z kt ór ych mo¿e ko rzy staæ u¿yt kow nik,
· data wy ga œniê cia kon ta,
· ka ta log ma cie rzy sty,
· skrypt lo go wa nia,
· pro fil,
· typ kon ta.

· Twórcy Sam by wy ko rzy sta li za bez pie cze nia na po zio mie do me ny w wer sji 2.0.4
Sam by do pó³au to ma tycz ne go do da wa nia i usu wa nia u¿y tk owników do me no wych. 
Mo del ten umo ¿li wia te¿ sto so wa nie do dat ko wych funk cji zna nych z NT, ta kich jak
obs³uga list kon tro li do stê pu i zmie nia nie praw do stê pu do pl ików z klien ta.

Za let¹ ta kie go po de jœ cia jest zmniej sze nie nak³adu pra cy ad mi ni stra to ra: wy star czy
syn chro ni zo waæ jedn¹ bazê in for ma cji uwie rzy tel niaj¹cych. Lo kal ne ad mi ni stro wa -
nie ser we rem Sam by spro wa dza siê do two rze nia ka ta lo gów ro bo czych dla u¿yt -
kow ni ków oraz do da wa nia wpi sów z iden ty fi ka to ra mi i gru pa mi u¿yt kow ni ków do 
pli ku /etc/pas swd.

Do da wa nie ser we ra Sam by do do me ny Win dows NT

Je œli masz ju¿ do me nê Win dows NT, mo¿esz ³atwo do daæ do niej ser wer Sam by.
Naj pierw mu sisz za trzy maæ de mo ny Sam by. Na stêp nie do daj ser wer Sam by do do -
me ny NT z pod sta wo we go kon tro le ra do me ny, u¿y waj¹c pro gra mu Win dows NT
Se rver Ma na ger for Do ma ins. Kie dy pro gram za py ta o typ kom pu te ra, wy bierz
„Win dows NT Work sta tion or Se rver” i po daj Net BIO S-ow¹ na zwê ser we ra Sam by.
W ten spo sób utwo rzysz kon to na ser we rze NT.
Na stêp nie wy ge ne ruj has³o dla kom pu te ra za po moc¹ na rzê dzia sm b pas swd, któ re
omó wio no dok³ad nie w na stêp nym pod roz dzia le. Je œli na przyk³ad na sza do me na
ma na zwê PROSTA, a pod sta wo wy kon tro ler do me ny Win dows NT to be owulf,
po wi nie neœ wy daæ na stê puj¹ce po le ce nie na ser we rze Sam by:
sm b pas swd -j PROSTA -r be owulf

Te raz do pisz po ni¿ sze opcje do sek cji [glo bal] pli ku smb.conf  i po now nie uru -
chom de mo ny Sam by.
[glo bal]
    se cu ri ty = do ma in
    do ma in lo gins = yes
    workgro up = PROSTA
    pas sword se rver = be owulf

Sam ba po win na te raz ko rzy staæ z za bez pie czeñ na po zio mie do me ny. Opcjê do ma -
in lo gins wy ja œni my szcze gó³owo da lej w tym roz dzia le.
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Has³a
Has³a w Sam bie to spra wa na je ¿ona trud no œcia mi – do tego stop nia, ¿e nie mal zaw -
sze sta no wi¹ pierw szy po wa ¿ny pro blem po za in sta lo wa niu Sam by i ich w³aœnie do -
ty czy zde cy do wa na wiê k szoœæ py tañ w gru pach dys ku syj nych po œwiê co nych Sam -
bie. W po przed nich roz dzia³ach uni ka liœ my sto so wa nia hase³, umiesz czaj¹c w ka ¿ -
dym pli ku kon fi gu ra cyj nym opcjê gu est ok, co po zwa la³o na nawi¹zy wa nie
po³¹czeñ bez uwie rzy tel nia nia hase³. W tym mo men cie mu si my jed nak przyj rzeæ siê
bli¿ ej dzia³aniu Sam by, aby do wie dzieæ siê, co siê dzie je w sie ci.
Has³a wysy³ane przez po szcze gól ne klien ty mog¹ byæ albo za szy fro wa ne, albo nie -
za szy fro wa ne. Za szy fro wa ne has³a s¹ oczy wiœ cie du¿o bez piecz niej sze. Nie za szy -
fro wa ne has³o mo ¿na ³atwo od czy taæ za po moc¹ pro gra mu prze chwy tuj¹cego pa -
kie ty, na przyk³ad zmo dy fi ko wa nej wer sji pro gra mu tcpdump, któ rej u¿y liœ my
w roz dzia le 3, Kon fi gu ro wa nie klien tów Win dows. Szy fro wa nie hase³ jest za le ¿ne od
sys te mu ope ra cyj ne go klien ta ³¹cz¹cego siê z ser we rem Sam by. Ta be la 6.5 po ka zu je,
któ re od mia ny sys te mu Win dows szy fruj¹ swo je has³a przed wys³aniem ich do
uwie rzy tel nie nia przez pod sta wo wy kon tro ler do me ny. Je œli twój klient nie dzia³a
pod kon trol¹ Win dows, spraw dŸ w do ku men ta cji, czy szy fru je has³a SMB.

Ta be la 6.5. Sys te my ope ra cyj ne Win dows i szy fro wa nie hase³

Sys tem ope ra cyj ny Has³a

Win dows 95 Nie za szy fro wa ne
Win dows 95 z uak tu al nie niem SMB Za szy fro wa ne
Win dows 98 Za szy fro wa ne
Win dows NT 3.x Nie za szy fro wa ne
Win dows NT 4.0 przed SP3 Nie za szy fro wa ne
Win dows NT 4.0 po SP3 Za szy fro wa ne

W u¿y ciu s¹ dwie ró¿ ne me to dy szy fro wa nia: jed na dla kli entów Win dows 95 i 98,
wy ko rzy stuj¹ca al go rytm LAN Ma na ge ra Micro so ftu, a dru ga dla kli entów i ser -
werów Win dows NT. Win dows 95 i 98 u¿y waj¹ star szej me to dy szy fro wa nia, odzie -
dzi czo nej po opro gra mo wa niu sie cio wym LAN Ma na ger, na to miast ser we ry i klien -
ty Win dows NT ko rzy staj¹ z now szych alg orytmów szy fro wa nia.
Je œli Sam ba obs³ugu je za szy fro wa ne has³a, wów czas prze cho wu je je w pli ku o na -
zwie sm b pas swd. Do my œl nie plik ten znaj du je siê w ka ta lo gu priva te dys try bu cji Sam -
by (/usr/lo cal/sam ba/priva te). Klient rów nie¿ prze cho wu je za szy fro wa ne has³o u¿yt -
kow ni ka w swo im sys te mie. Has³o pi sa ne jaw nym tek stem nie jest prze cho wy wa ne
w ¿ad nym sys te mie. Oba sys te my au to ma tycz nie szy fruj¹ usta wio ne lub zmie nio ne
has³o za po moc¹ tego sa me go al go ryt mu.
Kie dy klient za¿¹da do stê pu do ser we ra SMB obs³uguj¹cego za szy fro wa ne has³a
(jak na przyk³ad Sam ba lub Win dows NT), dwa kom pu te ry pro wadz¹ ne go cja cje na -
stê puj¹co:
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1. Klient próbuje wy ne go cjo waæ pr ot okó³ z ser we rem.
2. Ser wer okre œla prot okó³ i za zna cza, ¿e obs³ugu je za szy fro wa ne has³a. W tym mo -

men cie prze sy³a lo so wo wy ge ne ro wa ny, 8-b it owy ³añcuch wy zwa nia.
3. Klient u¿y wa ³añcu cha wy zwa nia jako klu cza do wtó rnego za szy fro wa nia swo je -

go (ju¿ za szy fro wa ne go) has³a, ko rzy staj¹c z al go ryt mu zde fi nio wa ne go przez
wy ne go cjo wa ny pr ot okó³. Na stêp nie wysy³a wy nik do ser we ra.

4. Ser wer robi to samo z za szy fro wa nym has³em prze cho wy wa nym w swo jej ba zie
da nych. Je œli wy ni ki s¹ zgod ne, ozna cza to, ¿e has³a s¹ równ owa¿ne, wiêc u¿yt -
kow nik zo sta je uwie rzy tel nio ny.

Za uwa¿, ¿e choæ pier wot ne has³a nie s¹ u¿y wa ne w pro ce sie uwie rzy tel nia nia, mu -
sisz strzec za szy fro wa nych hase³ z pli ku sm b pas swd przed nie au to ry zo wa ny mi u¿yt -
kow ni ka mi. Je œli has³a te zo stan¹ ujaw nio ne, nie au to ry zo wa ny u¿yt kow nik mo¿e
w³amaæ siê do sys te mu, od twa rzaj¹c eta py opi sa ne go al go ryt mu. Za szy fro wa ne
has³a s¹ rów nie po dat ne na prze jê cie, jak has³a nie za szy fro wa ne – w œwie cie kryp to -
gra fii o ta kich da nych mówi siê, ¿e s¹ rów no wa ¿ne jaw ne mu tek sto wi. Oczy wiœ cie, po -
wi nie neœ upew niæ siê, ¿e klien ty rów nie¿ chro ni¹ swo je has³a rów no wa ¿ne jaw ne -
mu tek sto wi.
Aby skon fi gu ro waæ Sam bê do obs³ugi za szy fro wa nych hase³, po wi nie neœ do pi saæ
na stê puj¹ce li nie do pli ku smb.conf. Za uwa¿, ¿e jaw nie po da je my po³o¿e nie pli ku
hase³ Sam by:
[glo bal]
    se cu ri ty = user
    en crypt pas swords = yes
    smb pas swd file = /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd

Sam ba nie za ak cep tu je jed nak ¿ad nych u¿yt kow ni ków, do pó ki nie za ini cju jesz pli -
ku sm b pas swd.

Wy³¹cza nie za szy fro wa nych hase³ w klien cie

Choæ ju¿ od dzie siê cio le ci sto su je siê unik so we me to dy uwie rzy tel nia nia, w tym
zdal ny do stêp przez In ter net za po moc¹ po le ceñ tel net i rlo gin, do brze zna ne s¹ ich
s³abe punk ty. Has³a s¹ wysy³ane przez In ter net jaw nym tek stem i mog¹ zo staæ prze -
chwy co ne z pa kie tów TCP. Je œli jed nak uwa ¿asz, ¿e two ja sieæ jest bez piecz na
i chcesz u¿y waæ stan dar do we go uwie rzy tel nia nia wszyst kich klien tów z wy ko rzy -
sta niem pli ku /etc/pas swd, mo¿esz tak zro biæ, ale bê dziesz mu sia³ wy³¹czyæ szy fro -
wa nie hase³ w tych klien tach Win dows, któ re do my œl nie z nie go ko rzy staj¹.
W tym celu mu sisz zmo dy fi ko waæ re jestr Win dows, in sta luj¹c dwa pli ki w ka ¿dym
sys te mie. W za le ¿no œci od plat for my bêd¹ to pli ki NT4_Pla in Pas sword.reg lub
Win95_Pla in Pas sword.reg. In sta la cja po le ga na sko pio wa niu od po wied nich pli ków
.reg z ka ta lo gu /docs dys try bu cji Sam by na dys kiet kê do sow¹ i uru cho mie niu ich za
po moc¹ po le ce nia Uru chom w menu Start. Plik .reg prze zna czo ny dla Win dows 95
dzia³a ta k¿e w Win dows 98.
Po po now nym uru cho mie niu kom pu te ra klient nie bê dzie szy fro wa³ swo ich hase³
przed wys³aniem ich do ser we ra. Ozna cza to, ¿e has³a równ owa¿ne jaw ne mu tek sto -
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wi bêd¹ wi docz ne w pa kie tach TCP rozg³asza nych w sie ci. Pod kre œl my jesz cze raz, ¿e
jest to nie wska za ne, je œli nie je steœ ca³ko wi cie pe wien, ¿e two ja sieæ jest bez piecz na.
Je œli has³a nie s¹ szy fro wa ne, po wi nie neœ za zna czyæ to w pli ku kon fi gu ra cyj nym
Sam by:
[glo bal]
    se cu ri ty = user
    en crypt pas swords = no

Plik sm b pas swd

Sam ba prze cho wu je za szy fro wa ne has³a w pli ku o na zwie sm b pas swd, któ ry do my œl -
nie znaj du je siê w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/priva te. Plik sm b pas swd na le ¿y chro niæ
dok³ad nie tak samo, jak plik pas swd; po wi nien znaj do waæ siê w ka ta lo gu, w któ rym
pra wo do od czy tu i za pi su ma tyl ko u¿yt kow nik root. Inni u¿yt kow ni cy w ogó le nie
po win ni mieæ pra wa do od czy tu tego ka ta lo gu. Oprócz tego sam plik sm b pas swd po -
wi nien byæ do stêp ny tyl ko dla ro ota.
Za nim za czniesz ko rzy staæ z za szy fro wa nych hase³, mu sisz utwo rzyæ wpis dla ka ¿ -
de go unik so we go u¿yt kow ni ka w pli ku sm b pas swd. Struk tu ra tego pli ku przy po mi -
na nie co unik so wy plik pas swd, ale ma inne pola. Na ry sun ku 6.3 przed sta wio no
sk³ad niê wpi su w pli ku sm b pas swd; w rze czy wi sto œci wpis ten zaj mu je tyl ko jedn¹ li -
niê pli ku, któr¹ z³ama no na po trze by ry sun ku.

Ry su nek 6.3. Struk tu ra wpi su w pli ku sm b pas swd (w rze czy wi sto œci jed na li nia)

Oto opis po szcze gól nych pól:
Na zwa u¿yt kow ni ka

Jest to na zwa u¿yt kow ni ka kon ta. Jest po bie ra na bez po œred nio z sys te mo we go
pli ku hase³.

Iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka
Jest to iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka kon ta. Po dob nie jak na zwa, jest po bie ra ny bez -
po œred nio z sys te mo we go pli ku hase³ i musi od po wia daæ u¿yt kow ni ko wi, któ -
rego tam re pre zen tu je.
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Suma mie sza na has³a w for ma cie LAN Ma na ge ra
Jest to 32- bi towa se kwen cja szes nast ko wa re pre zen tuj¹ca has³o u¿y wa ne przez
klien ty Win dows 95 i 98. Otrzy mu je siê j¹ przez za szy fro wa nie ³añcu cha KGS!@#$%
za po moc¹ 56- bi to wego al go ryt mu DES, z wy ko rzy sta niem klu cza w po sta ci
dwu krot nie pow tórz onego has³a u¿yt kow ni ka (które wyró wnu je siê do d³ugo œci
14 baj tów i prze kszta³ca na du¿e li te ry). Je œli u¿yt kow nik obec nie nie ma has³a,
suma mie sza na bê dzie sk³adaæ siê z tek stu NO PASSWORD uzu pe³nio ne go zna ka -
mi X a¿ do ko ñca pola. Je œli zaœ has³o zo sta nie wy³¹czo ne, suma bê dzie siê sk³adaæ 
z 32 zn aków X. Sam ba nie ze zwo li na do stêp u¿yt kow ni ko wi bez has³a, chy ba ¿e
usta wio na jest opcja null pas swords.

Suma mie sza na has³a w for ma cie NT
Jest to 32- bi towa se kwen cja szes nast ko wa re pre zen tuj¹ca has³o u¿y wa ne przez
klien ty Win dows NT. Otrzy mu je siê j¹ przez za szy fro wa nie has³a u¿yt kow ni ka
(re pre zen to wa ne go przez 16- bitow¹ se kwen cjê Uni ko du w for ma cie „m³od szy
bajt – star szy bajt”) za po moc¹ sumy MD4. Has³o nie jest wstêp nie za mie nia ne na
du¿e li te ry.

Znacz ni ki kon ta
Pole to sk³ada siê z 11 zna ków ujê tych w na wia sy kwa dra to we ([]). Mo¿e za wie -
raæ po ni¿ sze zna ki, wy stê puj¹ce w do wol nej ko lej no œci, i po win no byæ uzu -
pe³nio ne spa cja mi.
U To kon to jest stan dar do wym kon tem u¿yt kow ni ka.
D To kon to jest obec nie wy³¹czo ne i Sam ba nie po win na ze zwa laæ na lo go wa nie.
N To kon to nie ma przy pi sa ne go has³a.
W Jest to kon to za ufa nej sta cji ro bo czej, kt ór ego mo ¿na u¿yæ do skon fi gu ro wa -

nia Sam by jako pod sta wo we go kon tro le ra do me ny, gdy chce my ze zwo liæ
kom pu te rom NT na do³¹cza nie siê do jej do me ny.

Czas ostat niej mo dy fi ka cji
To pole sk³ada siê ze zn ak ów LCT-, po kt ór ych na stê pu je szes nast ko wa re pre -
zen ta cja licz by se kund, kt óre up³ynê³y od pocz¹tku epo ki (pó³noc 1 stycz nia 1970
roku) do mo men tu ostat niej zmia ny has³a.

Do da wa nie wp is ów do pli ku sm b pas swd

Ist nie je kil ka spo so bów na do da nie no we go wpi su do pli ku sm b pas swd:
· Mo¿esz u¿yæ pro gra mu sm b pas swd z opcj¹ -a, aby au to ma tycz nie do daæ do wol -

ne go u¿yt kow ni ka, któ ry obec nie ma stan dar do we kon to unik so we w ser we rze.
Pro gram ten znaj du je siê w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/bin.

· Mo¿esz u¿yæ pli ku wy ko ny wal ne go add to sm b pass, znaj duj¹cego siê w ka ta lo gu
/usr/lo cal/sam ba/bin. Jest to pro sty skrypt awk, któ ry ana li zu je sys te mo wy plik hase³ 
i wy do by wa z nie go na zwê i iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka dla ka ¿ de go wpi su, któ ry 
chcesz do daæ do pli ku hase³ SMB. Na stêp nie umiesz cza w po zo sta³ych po lach
wpi su do my œl ne war to œci, któ re mo¿esz póŸ niej zmie niæ za po moc¹ pro gra mu
sm b pas swd. Aby sko rzy staæ z tego skryp tu, praw do po dob nie bê dziesz mu sia³
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zmie niæ jego pierwsz¹ li niê, któ ra musi wska zy waæ po³o¿e nie pro gra mu awk
w two im sys te mie.

· Gdy by oba po wy ¿ sze spo so by za wiod³y, mo¿esz rêcz nie utwo rzyæ do my œl ny wpis
w pli ku sm b pas swd. Wpis po wi nien mie œciæ siê w jed nej li nii. Ka ¿ de pole po win no
byæ od dzie lo ne dwu krop kiem, a ca³y wpis po wi nien wygl¹daæ mniej wiê cej tak:
da wid:500:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 
[U          ]:LCT-00000000:

Wpis sk³ada siê z na zwy i iden ty fi ka to ra u¿yt kow ni ka (jak w sys te mo wym pli ku
hase³), dwó ch zbi orów za wie raj¹cych po 32 zna ki X, zna czników kon ta i cza su
ostat niej mo dy fi ka cji. Kie dy do dasz ten wpis, bê dziesz mu sia³ zmie niæ has³o
u¿yt kow ni ka za po moc¹ pro gra mu sm b pas swd.

Zmie nia nie za szy fro wa ne go has³a

Pro gra mu sm b pas swd mo¿esz u¿yæ ta k¿e wte dy, gdy chcesz zmie niæ za szy fro wa ne
has³o w pli ku sm b pas swd. Za uwa¿, ¿e pro gram do zmie nia nia hase³ ma tak¹ sam¹ na -
zwê, co plik hase³, wiêc nie po myl jed ne go z dru gim.
Pro gram sm b pas swd dzia³a nie mal iden tycz nie jak pro gram pas swd, s³u¿¹cy do zmie -
nia nia hase³ unik so wych. Pro gram pro si po pro stu o wpro wa dze nie sta re go has³a
(o ile nie je steœ u¿yt kow ni kiem uprzy wi le jo wa nym), a na stêp nie o dwu krot ne wpi -
sa nie no we go. Zna ki sk³adaj¹ce siê na has³a nie s¹ wy œwie tla ne na ekra nie.
# sm b pas swd da wid
Old SMB pas sword:
New SMB pas sword:
Re ty pe new SMB pas sword:
Pas sword chan ged for user da wid

Po wy da niu tego po le ce nia mo¿esz zaj rzeæ do pli ku sm b pas swd i upew niæ siê, czy
sumy mie sza ne has³a w for ma cie LAN Ma na ge ra i NT zo sta³y za pi sa ne w od po -
wied nich po lach. Kie dy w ba zie da nych znajd¹ siê has³a u¿yt kow ni ków, bêd¹ oni
mo gli ³¹czyæ siê z udzia³ami, u¿y waj¹c za szy fro wa nych hase³!

Syn chro ni zo wa nie hase³

Gdy mu sisz pos³ugi waæ siê za rów no zwyk³¹, jak i za szy fro wan¹ wer sj¹ tego sa me go 
has³a, wpro wa dza nie w nich ja kich kol wiek zmian mo¿e byæ k³opo tli we. Na szczê -
œcie Sam ba ma pew ne mo ¿li woœci syn chro ni zo wa nia hase³. Ist niej¹ opcje kon fi gu ra -
cyj ne, któ re po zwa laj¹ na au to ma tycz ne uak tu al nia nie zwyk³ego has³a unik so we go,
kie dy ule gnie zmia nie jego za szy fro wa na wer sja. Aby uak tyw niæ tê funk cjê, na le ¿y
usta wiæ glo baln¹ opcjê kon fi gu ra cyjn¹ unix pas sword sync:
[glo bal]
    en crypt pas swords = yes
    smb pas swd file = /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd
    
    unix pas sword sync = yes

Po w³¹cze niu tej opcji Sam ba bê dzie pró bo wa³a zmie niæ zwyk³e has³o u¿yt kow ni ka
(jako root), kie dy pro gram sm b pas swd bê dzie zmie nia³ jego za szy fro wan¹ wer sjê.
¯eby to za dzia³a³o, na le ¿y jed nak od po wied nio usta wiæ dwie inne opcje.
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£atwiej sza w u¿y ciu jest opcja pas swd pro gram. W opcji tej wy star czy po daæ po le -
ce nie Unik sa, które s³u¿y do zmie nia nia stan dar do we go has³a sys te mo we go. Jej do -
my œl na war toœæ to /bin/pas swd %u. W nie których wer sjach Unik sa nie trze ba nic
zmie niaæ, inne – jak Li nux Red Hat – u¿y waj¹ œcie ¿ki /usr/bin/pas swd. Co wiê cej, byæ
mo¿e w przysz³oœci ze chcesz wy ko rzy staæ inny pro gram lub skrypt. Za³ó¿my, ¿e do
zmia ny has³a u¿yt kow ni ka chcesz u¿yæ skryp tu zmien haslo. Jak pa miê tasz,
zmien na %u re pre zen tu je bie¿¹c¹ unik sow¹ na zwê u¿yt kow ni ka. Oto przyk³ad:
[glo bal]
    en crypt pas swords = yes
    smb pas swd file = /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd
    
    unix pas sword sync = yes
    pas swd pro gram = zmien haslo %u

War to za zna czyæ, ¿e ten pro gram zo sta nie wywo³any z przy wi le ja mi ro ota, je œli
opcja unix pas sword sync zo sta nie usta wio na na yes, po nie wa¿ Sam ba nie zaw -
sze dys po nu je po przed nim has³em u¿yt kow ni ka w po sta ci nie za szy fro wa nej.
Nie co trud niej sza do skon fi gu ro wa nia jest opcja pas swd chat. Opcja ta dzia³a po -
dob nie jak unik so wy skrypt chat. Okre œla ona ci¹g wysy³anych ³añcu chów i od po -
wie dzi pro gra mu wska za ne go przez opcjê pas swd pro gram. Oto do my œl na war -
toœæ opcji pas swd chat; ogra nicz ni ka mi s¹ spa cje miê dzy po szcze gól ny mi gru pa -
mi zna ków:
pas swd chat = *old*pas sword* %o\n *new*pas sword* %n\n *new*pas sword* %n\n *chan ged*

Pierw sza gru pa re pre zen tu je od po wie dŸ, któ rej po wi nien udzie liæ pro gram s³u¿¹cy
do zmie nia nia has³a. Za uwa¿, ¿e mo¿e ona za wie raæ wie lo znacz ni ki (*), któ re umo -
¿li wiaj¹ uogól nie nie se kwen cji wy mia ny da nych w celu obs³ugi pro gra mów ge ne -
ruj¹cych po dob ne wy ni ki. Za pis *old*pas sword* ozna cza, ¿e Sam ba bê dzie cze -
kaæ, a¿ pro gram do zmie nia nia has³a wy ge ne ru je do woln¹ li niê z li te ra mi old, po
któ rych na stê puj¹ li te ry pas sword, bez uwzglêd nia nia ¿ad nych zna ków po le wej
lub pra wej stro nie ani w œrod ku. Od po wied nio po in stru owa na, Sam ba bê dzie nie -
prze rwa nie cze kaæ na pa suj¹cy ³añcuch zna ków. Je œli nie otrzy ma ocze ki wa nej od -
po wie dzi, zmia na has³a siê nie po wie dzie.
Dru ga gru pa in for mu je, co Sam ba po win na odes³aæ, kie dy otrzy ma ³añcuch zna ków
pa suj¹cy do pierw szej gru py. W tym przy pad ku jest to %o\n. Od po wie dŸ ta w rze -
czy wi sto œci sk³ada siê z dwóch ele men tów: zmien na %o re pre zen tu je sta re has³o,
a \n to znak no wej li nii. W re zul ta cie spo wo du je to „wpi sa nie” sta re go has³a na stan -
dar do wym we jœ ciu pro gra mu do zmie nia nia has³a i „na ciœ niê cie” kla wi sza [En ter].
Trze cia gru pa re pre zen tu je ko lejn¹ od po wie dŸ, a czwar ta dane odsy³ane pro gra mo -
wi do zmie nia nia has³a (taki wzo rzec od po wie dŸ-o des³anie da nych ci¹gnie siê nie -
prze rwa nie w ka ¿dym stan dar do wym skryp cie chat). Skrypt ko ñczy dzia³anie wte -
dy, kie dy do pa so wa ny zo sta nie ostat ni wzo rzec*.
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Do pa so wa nie ³añcu chów prze sy³anych przez pro gram do zmie nia nia has³a u³a t -
wiaj¹ zna ki wy mie nio ne w ta be li 6.6. Do sfor mu³owa nia swo jej od po wie dzi mo¿esz
na to miast u¿yæ zna ków z ta be li 6.7.

Ta be la 6.6. Zna ki u¿y wa ne w de fi nio wa niu ocze ki wa nych od po wie dzi

Znak De fi ni cja

* Zero lub wiê cej wyst¹pieñ do wol ne go zna ku
" " Po zwa la na do pa so wy wa nie ³añ cu ch ów za wie raj¹cych spa cje. Gwiazd ki s¹ nadal

uzna wa ne za wie lo znacz ni ki, na wet wte dy, gdy znaj duj¹ siê w cu dzys³owie,
a pust¹ od po wie dŸ re pre zen tu je pu sty cu dzys³ów

Ta be la 6.7. Zna ki u¿y wa ne w de fi nio wa niu odsy³anych da nych

Znak De fi ni cja

%o Sta re has³o u¿yt kow ni ka
%n Nowe has³o u¿yt kow ni ka
\n Znak no wej li nii
\r Znak po wro tu ka ret ki
\t Znak ta bu la cji
\s Spa cja

Mo¿esz na przyk³ad usta wiæ swój skrypt zmia ny has³a na poda ny po ni¿ ej. Obs³ugu -
je on sce na riu sze, w któ rych nie mu sisz wpi sy waæ sta re go has³a. Roz po zna je te¿
³añcuch all to kens upda ted suc cess ful ly wysy³any w Linuksie Red Hat:
pas swd chat = *new*pas sword* %n\n *new*pas sword* %n\n *suc cess*

Do my œl na se kwen cja wy mia ny da nych po win na byæ wy star czaj¹ca w wie lu od mia -
nach Unik sa. Je œli jest in a czej, pod czas two rze nia no we go skryp tu wy mia ny da nych
z pro gra mem do zmie nia nia has³a mo¿e ci siê przy daæ opcja pas swd chat de bug.
Opcja ta po wo du je re je stro wa nie wszyst kich wy mian da nych w trak cie zmie nia nia
has³a. Przyj mu je ona war to œci lo gicz ne, jak w przyk³adzie po ni¿ ej:
[glo bal]
    en crypt pas swords = yes
    smb pas swd file = /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd
    
    unix pas sword sync = yes
    pas swd chat de bug = yes
    log level = 100

Kie dy uak tyw nisz dia gno zo wa nie wy mia ny da nych pod czas zmie nia nia has³a,
wszyst kie ope ra cje we jœ cia-wy jœ cia wy ko ny wa ne wów czas przez Sam bê bêd¹ za pi -
sy wa ne w dzien ni kach Sam by z po zio mem dia gno stycz nym rów nym 100 (dla te go
usta wi liœ my now¹ war toœæ opcji log level). Po nie wa¿ ta kie usta wie nie mo¿e
znacz nie zwiê k szyæ iloœæ wpi sów w dzien ni kach, bar dziej efek tyw ne mo¿e oka zaæ
siê na pi sa nie w³asne go skryp tu (i wska za nie go w opcji pas swd pro gram za miast
pro gra mu /bin/pas swd), któ ry bê dzie re je stro wa³ zda rze nia za chodz¹ce pod czas wy -
mia ny da nych. Na le ¿y te¿ za bez pie czyæ pli ki dzien ni ka za po moc¹ od po wied nich
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praw do stê pu i usun¹æ je na tych miast po uzy ska niu po szu ki wa nych in for ma cji, po -
nie wa¿ bêd¹ one za wie raæ has³a pi sa ne jaw nym tek stem.
Sys tem ope ra cyj ny, w któ rym dzia³a Sam ba, mo¿e mieæ okre œlo ne wy ma ga nia co do
po praw no œci hase³, aby uod por niæ je na ata ki s³ow ni ko we i inne po dob ne. U¿yt kow -
ni cy zmie niaj¹cy has³o po win ni byæ in for mo wa ni o ta kich ogra ni cze niach.
Wcze œniej stwier dzi liœ my, ¿e syn chro ni za cja hase³ jest nie pe³na, po nie wa¿ za szy fro -
wa ne has³a w pli ku sm b pas swd nie s¹ uak tu al nia ne, kie dy u¿yt kow ni cy zmie niaj¹
swo je stan dar do we has³a unik so we. Ist niej¹ ró¿ ne me to dy obe jœ cia tego ogra ni cze -
nia, w tym u¿y cie NIS oraz bezp³at nych im ple men ta cji stan dar du wy mien nych
modu³ów uwie rzy tel niaj¹cych (plu gga ble au then ti ca tion mo du les, PAM), ale ¿ad na
z nich nie roz wi¹zuje wszyst kich pro ble mów. Po uka za niu siê Win dows 2000, Sam -
ba bê dzie d¹¿yæ do zgod no œci z Ligthwe ight Directo ry Ac cess Pro to col (LDAP),
dziê ki cze mu kwe stie syn chro ni za cji hase³ odejd¹ w przesz³oœæ.

Opcje kon fi gu ra cji hase³
Opcje wy mie nio ne w ta be li 6.8 umo ¿li wiaj¹ skon fi gu ro wa nie obs³ugi hase³ w Sam bie.

Ta be la 6.8. Opcje kon fi gu ra cji hase³

Opcja Pa ra me try        Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

en crypt
pas swords

War toœæ
lo gicz na

W³¹cza obs³ugê za szy fro wa nych
hase³

no Glo bal ny

unix
pas sword
sync

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes,
Sam ba uak tu al nia stan dar dow¹
unik sow¹ bazê hase³, kie dy
u¿yt kow nik zmie ni swo je
za szy fro wa ne has³o

no Glo bal ny

pas swd chat £añcuch
(po le ce nia
wy mia ny
da nych)

Usta wia se kwen cjê po le ceñ, kt óre
bêd¹ wysy³ane do pro gra mu
zmie niaj¹cego has³o

Patrz pod-
roz dzia³
po œwiê co ny
tej opcji

Glo bal ny

pas swd chat
de bug

War toœæ
lo gicz na

Wysy³a ko mu ni ka ty dia gno stycz ne
do tycz¹ce pro ce su zmia ny has³a
do plik ów dzien ni ka z po zio mem
ró wnym 100

no Glo bal ny

pas swd
pro gram

£añcuch
(po le ce nie
Unik sa)

Okre œla pro gram s³u¿¹cy do
zmie nia nia hase³

/bin/
pas swd
%u

Glo bal ny

pas sword
level

War toœæ
licz bo wa

Usta wia licz bê du ¿ych li ter
per mu to wa nych pod czas
dopa so wy wa nia has³a przes³anego 
przez klien ta

Brak Glo bal ny

upda te
en cryp ted

War toœæ
lo gicz na

Jeœli jest usta wio na na yes, Samba
uak tu al nia plik za szy fro wa nych
hase³, kie dy klient po³¹czy siê z
udzia³em za po moc¹ jaw ne go
has³a

no Glo bal ny
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Opcja Pa ra me try        Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

null
pas swords

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam -
ba ze zwa la na do stêp u¿yt kow ni -
kom maj¹cym pu ste has³o

no Glo bal ny

smb pas swd
file

£añcuch
(pe³na
na zwa wraz
ze œcie ¿k¹)

Okre œla na zwê pli ku z za szy fro -
wa ny mi has³ami

/usr
lo cal/
sam ba/
priva te/
sm b pas swd

Glo bal ny

hosts equ iv £añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla na zwê pli ku za wie raj¹cego 
na zwy ho stów i u¿ ytkowników,
kt órzy mog¹ siê ³¹czyæ bez po da -
wa nia has³a

Brak Glo bal ny

use rhosts £añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla na zwê pli ku .rhosts, który 
po zwa la u¿yt kow ni kom na ³¹cze -
nie siê bez po da wa nia has³a

Brak Glo bal ny

unix pas sword sync

Glo bal na opcja unix pas sword sync po zwa la Sam bie na uak tu al nia nie stan dar -
do we go unik so we go pli ku hase³, kie dy u¿yt kow nik zmie ni swo je za szy fro wa ne
has³o. Za szy fro wa ne has³a s¹ prze cho wy wa ne w ser we rze Sam by w pli ku sm b pas -
swd, któ ry do my œl nie znaj du je siê w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/priva te. Mo¿esz uak -
tyw niæ tê funk cjê w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    unix pas sword sync = yes

Je œli opcja ta jest w³¹czo na, Sam ba zmie nia za szy fro wa ne has³o, a oprócz tego pró bu -
je zmie niæ stan dar do we has³o unik so we, prze ka zuj¹c na zwê u¿yt kow ni ka i nowe
has³o pro gra mo wi okre œlo ne mu opcj¹ pas swd pro gram (opi san¹ wcze œniej). Za -
uwa¿, ¿e Sam ba nie zaw sze ma do stêp do jaw ne go has³a u¿yt kow ni ka, wiêc pro -
gram do zmie nia nia has³a musi zo staæ wywo³ywa ny z kon ta ro ota*. Je œli z ja kie kol -
wiek przy czy ny zmia na has³a unik so we go nie po wie dzie siê, has³o SMB rów nie¿ nie 
ule gnie zmia nie.

en crypt pas swords

Glo bal na opcja en crypt pas swords spra wia, ¿e Sam ba uwie rzy tel nia klie ntów za 
po moc¹ hase³ za szy fro wa nych, a nie pi sa nych jaw nym tek stem. Sam ba bê dzie spo -
dzie waæ siê za szy fro wa nych hase³, je œli opcja ta zo sta nie usta wio na na yes:
en crypt pas swords = yes
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Do my œl nie Win dows NT 4.0 z Se rvi ce Pack 3 oraz Win dows 98 trans mi tuj¹ has³a
w po sta ci za szy fro wa nej. Je œli chcesz w³¹czyæ obs³ugê za szy fro wa nych hase³, mu -
sisz przy go to waæ plik sm b pas swd, wype³niaj¹c go na zwa mi u¿yt kow ni ków, któ rzy
bêd¹ uwie rzy tel nia ni z wy ko rzy sta niem za szy fro wa nych hase³ (patrz wcze œniej szy
pod roz dzia³ „Plik sm b pas swd”). Oprócz tego Sam ba musi znaæ po³o¿e nie pli ku sm b -
pas swd; je œli nie znaj du je siê on w do my œl nym ka ta lo gu (zwy kle /usr/lo cal/sam -
ba/priva te/sm b pas swd), mo¿esz jaw nie po daæ jego po³o¿e nie za po moc¹ opcji smb
pas swd file.
Je œli chcesz, mo¿esz u¿yæ opcji upda te en cryp ted, aby wy mu siæ uak tu al nia nie
za szy fro wa nych hase³ w pli ku sm b pas swd za ka ¿dym ra zem, kie dy klient po³¹czy siê
za po moc¹ nie za szy fro wa ne go has³a.
Aby za pew niæ uwie rzy tel nia nie z wy ko rzy sta niem za szy fro wa nych hase³ wszyst -
kim ho stom, któ re tego wy ma gaj¹, mo ¿na sko rzy staæ z opcji inc lu de. Dziê ki niej
mo¿esz utwo rzyæ od rêb ne pli ki kon fi gu ra cyj ne, któ re bêd¹ wczy ty wa ne na pod sta -
wie typu sys te mu ope ra cyj ne go (%a) lub na zwy klien ta (%m). Ta kie pli ki kon fi gu ra -
cyj ne za le ¿ne od ho sta lub sys te mu ope ra cyj ne go mog¹ za wie raæ opcjê en cryp ted
pas swords = yes, któ ra bê dzie uak tyw nia na tyl ko pod czas ³¹cze nia siê tych klien -
tów z ser we rem.

pas swd pro gram

Opcja pas swd pro gram s³u¿y do okre œle nia pro gra mu w unik so wym ser we rze
Sam by, któ ry bê dzie uak tu al nia³ stan dar do wy sys te mo wy plik hase³, kie dy Sam ba
uak tu al nia plik hase³ za szy fro wa nych. Opcja ta do my œl nie wska zu je na stan dar do -
wy pro gram pas swd, zwy kle po³o¿ony w ka ta lo gu /bin. Zwy kle u¿y wa siê tu zmien -
nej %u, ozna czaj¹cej u¿yt kow ni ka zmie niaj¹cego has³o. Obs³uga we jœ cia i wy jœ cia
pro gra mu jest ste ro wa na przez opcjê pas swd chat. Opcjê tê opi sa no szcze gó³owo
wczeœniej w pod roz dzia le „Syn chro ni zo wa nie hase³”.

pas swd chat

Ta opcja okre œla se riê ³añ cuc hów: wysy³ane da ne-o d po wie dŸ, przy po mi naj¹c¹ unik -
so wy skrypt chat i u¿y wan¹ do wspó³pra cy z pro gra mem zmie niaj¹cym has³a w ser -
we rze Sam by. Opcjê tê opi sa no szcze gó³owo w pod roz dzia le „Syn chro ni zo wa nie
hase³”.

pas swd chat de bug

Je œli opcja pas swd chat de bug jest usta wio na na yes, pod czas wy mia ny da nych
przy zmia nie has³a wszyst kie in for ma cje wys³ane lub otrzy ma ne przez Sam bê s¹ za -
pi sy wa ne w pli ku dzien ni ka. Po nie wa¿ po ziom dia gno stycz ny tych in for ma cji jest
rów ny 100, bê dziesz mu sia³ u¿yæ opcji log level = 100, aby zo sta³y one za re je -
stro wa ne. Opcjê tê opi sa no szcze gó³owo w pod roz dzia le „Syn chro ni zo wa nie hase³”. 
Pa miê taj, ¿e je œli usta wisz tê opcjê, has³a pi sa ne jaw nym tek stem bêd¹ wi docz ne
w pli kach dzien ni ka, co mo¿e sta no wiæ za gro¿e nie bez pie cze ñstwa, je œli od po wied -
nio nie za bez pie czysz tych pli ków.

172 Roz dzia³ 6: U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny



pas sword level

W pro to ko le SMB has³a nie za szy fro wa ne (pi sa ne jaw nym tek stem) s¹ wysy³ane du -
¿y mi li te ra mi, po dob nie jak na zwy u¿yt kow ni ków. Wie lu u¿yt kow ni ków Unik sa
wy bie ra jed nak has³a sk³adaj¹ce siê za rów no z ma³ych, jak i du ¿ych li ter. Sam ba do -
my œl nie pró bu je do pa so waæ has³a pi sa ne tyl ko ma³ymi li te ra mi, nie za mie niaj¹c
pierw szej li te ry na du¿¹.
Po dob nie jak username level, opcja pas sword level s³u¿y do wy pró bo wa nia
ró¿ nych per mu ta cji has³a z du ¿y mi li te ra mi. Przyj mu je ona pa ra metr w po sta ci licz -
by ca³ko wi tej, któ ry okre œla, ile li ter has³a na le ¿y za mie niæ na du¿e pod czas pró by
nawi¹za nia po³¹cze nia z udzia³em. Mo¿esz u¿yæ jej w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    pas sword level = 3

W tym przyk³adzie Sam ba wy pró bu je wszyst kie per mu ta cje has³a, któ re mo ¿na
uzy skaæ przy u¿y ciu trzech du ¿ych li ter. Im wiê k sza licz ba, tym wiê cej ob li czeñ, któ -
re Sam ba bê dzie mu sia³a wy ko naæ pod czas do pa so wy wa nia has³a i tym d³u¿ szy
czas nawi¹zy wa nia po³¹cze nia z udzia³em.

upda te en cryp ted

Dla sie ci prze chodz¹cych na za szy fro wa ne has³a Sam ba ofe ru je opcjê, któ ra po win -
na po móc w tym pro ce sie. Opcjê upda te en cryp ted mo¿esz uak tyw niæ w na stê -
puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    upda te en cryp ted = yes

Opcja ta in for mu je Sam bê, ¿e na le ¿y utwo rzyæ za szy fro wan¹ wer sjê unik so we go
has³a ka ¿ de go u¿yt kow ni ka, kie dy ten ³¹czy siê z udzia³em. Je œli w³¹czysz tê opcjê,
mu sisz usta wiæ opcjê en crypt pas swords na no, aby klien ty mog³y prze ka zy waæ
Sam bie jaw ne has³a s³u¿¹ce do uak tu al nie nia pli ków hase³. Kie dy ka ¿dy u¿yt kow -
nik co naj mniej raz po³¹czy siê z ser we rem, mo¿esz usta wiæ opcjê en crypt pas -
swords = yes i od tej chwi li u¿y waæ tyl ko za szy fro wa nych hase³. Aby opcja ta za -
dzia³a³a, u¿yt kow nik musi mieæ ju¿ po praw ny wpis w pli ku sm b pas swd.

null pas swords

Ta glo bal na opcja in for mu je Sam bê, czy na le ¿y ze zwo liæ na do stêp u¿yt kow ni kom,
któ rych kon ta maj¹ usta wio ne pu ste has³o (za szy fro wa ne b¹dŸ nie). Jej do my œl na
war toœæ to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ na stê puj¹co:
null pas swords = yes

Sta now czo od ra dza my w³¹cza nie tej opcji, chy ba ¿e zda jesz so bie spra wê z za -
gro¿eñ, któ re stwa rza. Na przyk³ad umo ¿li wia ona do stêp do kont sys te mo wych (ta -
kich jak bin), któ re maj¹ usta wio ne pu ste has³a w sys te mo wym pli ku hase³.
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smb pas swd file

Ta glo bal na opcja okre œla po³o¿e nie bazy da nych z za szy fro wa ny mi has³ami. Do my œl -
nie jest to /usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd. Mo¿esz zmie niæ j¹ w na stê puj¹cy sp osób:
[glo bal]
    smb pas swd file = /etc/sm b pas swd

Ta kie po³o¿e nie jest cha rak te ry stycz ne dla wie lu dys try bu cji Linuk sa Red Hat.

hosts equ iv

Ta glo bal na opcja okre œla na zwê stan dar do we go unik so we go pli ku hosts.equ iv, któ ry 
po zwa la ho stom i u¿yt kow ni kom na do stêp do udzia³u bez po da wa nia has³a.
Mo¿esz okre œliæ po³o¿e nie tego pli ku w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    hosts equ iv = /etc/hosts.equ iv

Opcja ta do my œl nie nie okre œla ¿ad ne go pli ku hosts.equ iv. Po nie wa¿ ko rzy sta nie z ta -
kie go pli ku wi¹¿e siê z ogrom nym za gro¿e niem bez pie cze ñstwa, od ra dza my sto so -
wa nie tej opcji, o ile nie je steœ ab so lut nie pe wien, ¿e two ja sieæ jest za bez pie czo na.

use rhosts

Ta glo bal na opcja okre œla na zwê stan dar do we go unik so we go pli ku .rhosts, któ ry po -
zwa la zdal nym ho stom na do stêp do udzia³u bez po da wa nia has³a. Mo¿esz okre œliæ
po³o¿e nie tego pli ku w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    use rhosts = /home/da wid/.rhosts

Opcja ta do my œl nie nie okre œla ¿ad ne go pli ku .rhosts. Po dob nie jak w przy pad ku
omó wio nej wy ¿ej opcji hosts equ iv, ko rzy sta nie z ta kie go pli ku za gra ¿a bez pie -
cze ñstwu sie ci. Od ra dza my u¿y cie tej opcji, o ile nie je steœ ab so lut nie pe wien, ¿e
two ja sieæ jest do brze za bez pie czo na.

Do me ny Win dows
Kie dy wiesz ju¿ wszyst ko o u¿yt kow ni kach i has³ach w ser we rze Sam by, mo¿emy
po ka zaæ ci, jak skon fi gu ro waæ Sam bê jako pod sta wo wy kon tro ler do me ny dla kom -
pu te rów Win dows 95/98 i NT. Do cze go przy daj¹ siê do me ny? Od po wie dŸ praw do -
po dob nie nie bê dzie oczy wi sta, do pó ki nie zaj rzysz za ku li sy, zw³asz cza w przy pad -
ku Win dows 95/98.
Przy po mnij so bie, ¿e w tra dy cyj nych gru pach ro bo czych Win dows 95/98 po pro stu
ak cep tu je wszyst kie wpi sy wa ne pod czas lo go wa nia na zwy u¿yt kow ni ka i has³a.
W Win dows 95/98 nie ma nie au to ry zo wa nych u¿yt kow ni ków; kie dy lo gu je siê
nowy u¿yt kow nik, sys tem ope ra cyj ny pro si go o wpro wa dze nie no we go has³a i od
tego mo men tu uwie rzy tel nia go za po moc¹ tego has³a. Win dows 95/98 u¿y wa
wpro wa dzo ne go has³a tyl ko wte dy, gdy pró bu jesz po³¹czyæ siê z udzia³em.
Logo wa nia do me no we przy po mi naj¹ na to miast unik so we me cha ni zmy bez pie -
czeñ stwa. Aby za lo go waæ siê w do me nie, mu sisz po daæ po prawn¹ na zwê u¿yt kow -
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ni ka i has³o, które s¹ na stêp nie we ry fi ko wa ne w ba zie hase³ pod sta wo we go kon tro -
le ra do me ny. Je œli has³o jest b³êdne, u¿yt kow nik jest o tym na tych miast in for mo wa -
ny i nie mo¿e za lo go waæ siê w do me nie.
Oto do dat ko we za le ty ta kie go roz wi¹za nia: kie dy po my œl nie za lo gu jesz siê w do me -
nie, bê dziesz mia³ do stêp do wszyst kich udzia³ów do me ny, do któ rych ci go przy -
zna no, bez po trze by po now ne go uwie rzy tel nia nia siê. Mówi¹c œciœ lej, pod sta wo wy
kon tro ler do me ny przy zna je klien to wi ¿eton, któ ry upo wa ¿nia do ko rzy sta nia ze
wszyst kich udzia³ów bez po now ne go kon tak to wa nia siê z kon tro le rem. Choæ praw -
do po dob nie nie za uwa ¿ysz ¿ad nej zmia ny, mo¿e to do bro czyn nie wp³yn¹æ na ruch
w sie ci (je œli ze chcesz, mo¿esz wy³¹czyæ tê funk cjê za po moc¹ opcji reva li da te).

Kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi lo go wa nia w do me nach Win dows

Je œli chcesz, aby Sam ba dzia³a³a jako pod sta wo wy kon tro ler do me ny, u¿yj po ni¿ szych 
sek cji w celu skon fi gu ro wa nia Sam by i jej kli entów do obs³ugi lo go wañ do me no wych.

Je œli chcia³byœ do wie dzieæ siê wiê cej o kon fi gu ro wa niu do men, prze czy taj plik
DOMAINS.TXT z dys try bu cji Sam by.

Klien ty Win dows 95/98

Kon fi gu ro wa nie Sam by jako pod sta wo we go kon tro le ra do me ny dla klien tów Win -
dows 95/98 roz cza ro wu je sw¹ pro stot¹. Po stro nie ser we ra wy star czy, aby spe³nio -
ne by³y na stê puj¹ce wa run ki:
· Sam ba jest je dy nym pod sta wo wym kon tro le rem do me ny w bie¿¹cej gru pie ro bo -

czej.
· W sie ci do stêp ny jest ser wer WINS – albo ser wer Sam by, albo ser wer Win dows

NT (wiê cej in for ma cji o WINS znaj dziesz w roz dzia le 7, Dru ko wa nie i od wzo ro wy -
wa nie nazw).

· Sam ba ko rzy sta z za bez pie czeñ na po zio mie u¿yt kow ni ka (to zna czy nie ce du je
uwie rzy tel nia nia hase³ na inny kom pu ter). Nie po wi nie neœ u¿y waæ za bez pie czeñ
na po zio mie do me ny, je œli sama Sam ba dzia³a jako PDC.

Te raz po wi nie neœ do pi saæ na stê puj¹ce opcje do pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by:
[glo bal]
    workgro up = PROSTA_GRUPA
    do ma in lo gons = yes

# Ko niecz nie ustaw za bez pie cze nia na po zio mie u¿yt kow ni ka!

    se cu ri ty = user

# Sam ba musi zo staæ pod sta wo wym kon tro le rem do me ny!

    os level = 34
    lo cal ma ster = yes
    pre fer red ma ster = yes
    do ma in ma ster = yes
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Opcja do ma in lo gons umo ¿li wia Sam bie prze pro wa dza nie do me no we go uwie -
rzy tel nia nia w imie niu tych klien tów, któ re tego za¿¹daj¹. Na zwa do me ny bê dzie
taka sama, jak na zwa gru py wy mie nio nej w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by, w tym
przy pad ku: PROSTA_GRUPA.
Na stêp nie mu sisz utwo rzyæ nie za pi sy wal ny, nie pu blicz ny, nie przegl¹dal ny udzia³
dys ko wy o na zwie [ne tlo gon] (nie wa ¿ne, na któ ry ka ta log bê dzie wska zy wa³ ten
udzia³, je œli tyl ko bêd¹ mog³y siê z nim po³¹czyæ wszyst kie klien ty Win dows):
[ne tlo gon]
    com ment = Us³uga lo go wa nia do me no we go
    path = /export/sam ba/lo gon
    pu blic = no
    wri te able = no
    brow sa ble = no

Klien ty Win dows NT

Je œli w two jej sie ci s¹ klien ty Win dows NT, mu sisz wy ko naæ kil ka do dat ko wych
czyn no œci, aby Sam ba mog³a zo staæ ich pod sta wo wym kon tro le rem do me ny.

Aby ko rzy staæ z funk cji PDC dla klie ntów Win dows NT, bê dziesz mu sia³ u¿yæ Sam by
w wer sji 2.1 lub now szej. Wcze œniej sze wer sje umo ¿li wia³y tyl ko ogra ni czo ne uwie rzy -
tel nia nie klie ntów NT. Kie dy od da wa liœ my tê ksi¹¿kê do dru ku, naj nowsz¹ wer sj¹
Sam by by³a wer sja 2.0.5, ale wer sjê 2.1 mo ¿na by³o po braæ za po moc¹ CVS. In struk cje
do tycz¹ce po bie ra nia wer sji alfa Sam by znaj dziesz w do dat ku E, Po bie ra nie Sam by za po -
moc¹ sys te mu CVS.

Jak po przed nio, mu sisz upew niæ siê, ¿e Sam ba jest pod sta wo wym kon tro le rem do -
me ny w bie¿¹cej gru pie ro bo czej i ko rzy sta z za bez pie czeñ na po zio mie u¿yt kow ni -
ka. Mu sisz jed nak ta k¿e w³¹czyæ obs³ugê za szy fro wa nych hase³. In ny mi s³owy,
zmieñ sek cjê [glo bal] z po przed nie go przyk³adu tak, aby za wie ra³a opcjê en -
cryp ted pas swords = yes, jak po ka za no ni¿ ej:
[glo bal]
    workgro up = PROSTA_GRUPA
    en cryp ted pas swords = yes
    do ma in lo gons = yes

    se cu ri ty = user

Two rze nie kont za ufa nia dla kl ien tów NT

Ten etap obo wi¹zuje tyl ko klien ty Win dows NT. Wszyst kie klien ty NT ³¹cz¹ce siê
z pod sta wo wym kon tro le rem do me ny ko rzy staj¹ z kont za ufa nia (trust ac co unts).
Kon ta ta po zwa laj¹ kom pu te ro wi na lo go wa nie siê w sa mym kon tro le rze do me ny
(a nie w jed nym z jego udzia³ów), co ozna cza, ¿e PDC mo¿e za ufaæ wszyst kim
przysz³ym po³¹cze niom nawi¹zy wa nym przez u¿yt kow ni ków tego klien ta. Prak -
tycz nie rzecz bior¹c, kon to za ufa nia jest rów no wa ¿ne kon tu u¿yt kow ni ka. W rze -
czy wi sto œci bêdzie my u¿y waæ stan dar do wych unik so wych kont u¿yt kow ni ka do
emu lo wa nia kont za ufa nia w ser we rze Sam by.
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Na zwa u¿y wa na przy lo go wa niu siê na kon cie za ufa nia to na zwa kom pu te ra
z do³¹czo nym zna kiem do la ra. Je œli na przyk³ad nasz kom pu ter Win dows NT nosi na -
zwê chi me ra, wów cz as kon to za ufa nia bê dzie mia³o na zwê chi me ra$. Pocz¹tko wo
has³em kon ta jest po pro stu na zwa kom pu te ra pi sa na ma³ymi li te ra mi. Aby za sy mu lo -
waæ kon to za ufa nia w ser we rze Sam by, mu sisz utwo rzyæ kon to u¿yt kow ni ka o na zwie
od po wia daj¹cej na zwie kom pu te ra oraz do daæ za szy fro wa ne has³o do pli ku sm b pas swd.
Upo raj my siê z pierw szym za da niem. Mu si my tyl ko zmo dy fi ko waæ plik /etc/pas swd
w spo sób po zwa laj¹cy na obs³ugê kon ta za ufa nia; nie mu si my two rzyæ ka ta lo gu ma -
cie rzy ste go ani wy zna czaæ pow³oki u¿yt kow ni ka, po nie wa¿ za le ¿y nam tyl ko na
umo ¿li wie niu lo go wa nia. Mo¿emy wiêc utwo rzyæ „fik cyj ne” kon to za po moc¹ na -
stê puj¹cego wpi su:
chi me ra$:*:1000:900:Kon to za ufa nia:/dev/null:/dev/null

Za uwa¿, ¿e wy³¹czy liœ my has³o, umiesz czaj¹c w jego polu gwiazd kê. Zro bi liœ my tak 
dla te go, ¿e w³aœci we has³o bê dzie prze cho wy wa ne w pli ku sm b pas swd, a nie chce my, 
aby ktoœ za lo go wa³ siê na tym kon cie za po œred nic twem tel ne tu. W rze czy wi sto œci,
je dyn¹ war to œci¹ u¿yt¹ tu taj oprócz na zwy kon ta jest iden ty fi ka tor u¿yt kow ni ka na
po trze by bazy za szy fro wa nych hase³ (1000). Licz ba ta musi od po wia daæ nie po wta -
rzal ne mu iden ty fi ka to ro wi za so bu w ser we rze NT i nie mo¿e ko li do waæ z in nym
iden ty fi ka to rem za so bu. Za tem ¿a den inny u¿yt kow nik ani gru pa NT nie po win na
od po wia daæ tej licz bie, gdy¿ spo wo do wa³oby to wyst¹pie nie b³êdu sie cio we go.
Na stêp nie do daj za szy fro wa ne has³o za po moc¹ po le ce nia sm b pas swd, jak ni¿ ej:
# sm b pas swd -a -m chi me ra
Ad ded user chi me ra$
Pas sword chan ged for user chi me ra$

Opcja -m in for mu je, ¿e ge ne ro wa ne jest kom pu te ro we kon to za ufa nia. Pro gram sm b -
pas swd au to ma tycz nie usta wi pocz¹tko we za szy fro wa ne has³o na na zwê kom pu te ra
pi san¹ ma³ymi li te ra mi – nie mu sisz go wpi sy waæ. Kie dy u¿y wasz tej opcji w li nii
po le ce nia, nie wpi suj zna ku do la ra za nazw¹ kom pu te ra – zo sta nie on do da ny au to -
ma tycz nie. Po do da niu za szy fro wa ne go has³a Sam ba bê dzie mog³a obs³ugi waæ lo -
go wa nia do me no we klien tów NT.

Kon fi gu ro wa nie lo go wa nia do me no we go w klien tach Win dows

Kie dy Sam ba jest ju¿ skon fi gu ro wa na do obs³ugi lo go wa nia do me no we go, mu sisz
usta wiæ klien ty Win dows tak, aby po uru cho mie niu lo go wa³y siê w do me nie.

Win dows 95/98

W Win dows 95/98 mo ¿na to zro biæ na stê puj¹co: otwórz okno dia lo go we Sieæ z Pa -
ne lu ste ro wa nia, za znacz po zy cjê Klient sie ci Micro so ft Ne tworks i klik nij przy cisk
W³aœciwo œci. Po win no uka zaæ siê okno dia lo go we po dob ne do tego z ry sun ku 6.4.
Za znacz pole wy bo ru Za lo guj do do me ny Win dows NT na gó rze okna dia lo go we go
i wpisz na zwê gru py ro bo czej, któ ra jest wy mie nio na w pli ku kon fi gu ra cyj nym
Sam by jako do me na Win dows NT. Na stêp nie klik nij przy cisk OK i po now nie uru -
chom kom pu ter.
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Ry su nek 6.4. Kon fi gu ro wa nie lo go wa nia do me no we go w klien cie Win dows 95/98

Je œli Win dows po ska r¿y siê, ¿e je steœ ju¿ za lo go wa ny w do me nie, praw do po dob nie
masz ak tyw ne po³¹cze nie z udzia³em w gru pie ro bo czej (na przyk³ad ma po wa nym
dys kiem sie cio wym). Po pro stu od³¹cz tym cza so wo zas ób, kli kaj¹c jego iko nê pra wym
przy ci skiem my szy i wy bie raj¹c z menu po le ce nie Od³¹cz.

Kie dy Win dows po now nie siê uru cho mi, po wi nie neœ zo ba czyæ stan dar do we okno
lo go wa nia z do dat ko wym po lem na na zwê do me ny. Na zwa ta po win na byæ ju¿
wpi sa na, wiêc wy star czy wpro wa dziæ has³o i klikn¹æ przy cisk OK. W tym mo men -
cie Win dows skon tak tu je siê z pod sta wo wym kon tro le rem do me ny (Samb¹), aby
spraw dziæ, czy has³o jest po praw ne (mo¿esz zaj rzeæ do pli ków dzien ni ka, aby
spraw dziæ prze bieg tego pro ce su). Je œli wszyst ko dzia³a, gra tu lu je my! Po praw nie
skon fi gu ro wa³eœ Sam bê jako pod sta wo wy kon tro ler do me ny dla kom pu te rów Win -
dows 95/98, a twój klient po my œl nie nawi¹za³ po³¹cze nie.

Win dows NT 4.0

Aby skon fi gu ro waæ lo go wa nie do me no we w Win dows NT, otwórz okno dia lo go we
Sieæ w Pa ne lu ste ro wa nia Win dows NT. Pierw sza wy œwie tlo na kar ta umo ¿li wia
zmia nê iden ty fi ka cji kom pu te ra.
Klik nij przy cisk Zmieñ, a uka ¿e siê okno dia lo go we z ry sun ku 6.5. W tym oknie
mo¿esz skon fi gu ro waæ klien ta Win dows NT jako cz³onka do me ny, za zna czaj¹c
opcjê Do me ny w ram ce Jest cz³on kiem. Na stêp nie wpisz na zwê do me ny, w któ rej
po wi nien lo go waæ siê klient; po win na to byæ na zwa gru py ro bo czej, któ ra jest wy -
mie nio na w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by. Nie za zna czaj pola wy bo ru Utwórz kon -
to kom pu te ra w do me nie – Sam ba nie obs³ugu je jesz cze tej funk cji.
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Ry su nek 6.5. Kon fi gu ro wa nie lo go wa nia do me no we go w klien cie Win dows NT

Po dob nie jak w Win dows 95/98, je œli Win dows NT po ska r¿y siê, ¿e je steœ ju¿ za lo go -
wa ny w do me nie, praw do po dob nie masz ak tyw ne po³¹cze nie z udzia³em w gru pie ro -
bo czej (na przyk³ad ma po wa nym dys kiem sie cio wym). Od³¹cz tym cza so wo zas ób,
kli kaj¹c jego iko nê pra wym przy ci skiem my szy i wy bie raj¹c z menu po le ce nie Od³¹cz.

Kie dy klik niesz przy cisk OK, Win dows po win no wy œwie tliæ nie wiel kie okno dia lo -
go we wi taj¹ce ciê w do me nie. W tym mo men cie bê dziesz mu sia³ po now nie uru cho -
miæ kom pu ter, któ ry na stêp nie po wi nien wy œwie tliæ ekran lo go wa nia po dob ny do
tego w klien tach Win dows 95/98. Mo¿esz te raz za lo go waæ siê na do wol ne ist niej¹ce
ju¿ kon to w ser we rze Sam by, któ re jest skon fi gu ro wa ne tak, ¿e ak cep tu je lo go wa nie.

Spraw dŸ, czy wy bra³eœ w³aœciw¹ do me nê w oknie lo go wa nia Win dows NT. Zbu do wa -
nie li sty do stêp nych do men mo¿e chwi lê po trwaæ.

Kie dy ju¿ wpro wa dzisz has³o, Win dows NT skon tak tu je siê z pod sta wo wym kon -
tro le rem do me ny (Samb¹), aby spraw dziæ, czy has³o jest po praw ne. Mo¿esz te¿ zaj -
rzeæ do pli ku dziennika, aby spraw dziæ prze bieg tego pro ce su. Je œli wszyst ko dzia³a, 
jest to znak, ¿e po praw nie skonfigurowa³eœ Sam bê jako pod sta wo wy kon tro ler do -
me ny dla ko mp uterów Win dows NT.

Opcje do me no we

W ta be li 6.9 ze bra no opcje u¿y wa ne do kon fi gu ro wa nia lo go wa nia do me no we go.

Do me ny Win dows 179



Ta be la 6.9. Opcje lo go wa nia do me no we go Win dows 95/98

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

do ma in
lo gons

War toœæ
lo gicz na

In for mu je, czy bê dzie u¿y wa ne
lo go wa nie do me no we Win dows

no Glo bal ny

do ma in gro up
map

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Na zwa pli ku z od wzo ro wa nia mi
grup unik so wych na gru py
do me no we Win dows NT

Brak Glo bal ny

do ma in user
map

£añcuch
(na zwa
pli ku
wraz ze
œcie ¿k¹)

Na zwa pli ku z od wzo ro wa nia mi
u¿ ytk ow ni ków unik so wych na
u¿yt ko wników do me ny Win dows
NT

Brak Glo bal ny

lo cal gro up
map

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Na zwa pli ku z od wzo ro wa nia mi
grup unik so wych na gru py lo kal ne 
Win dows NT

Brak Glo bal ny

reva li da te War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
wy mu sza uwie rzy tel nia nie
u¿y tkowników przy ka ¿dym
³¹cze niu siê z udzia³em

no Udzia³

do ma in lo gons

Ta opcja spra wia, ¿e Sam ba ak cep tu je lo go wa nia do me no we jako pod sta wo wy kon -
tro ler do me ny. Kie dy klient po my œl nie za lo gu je siê w do me nie, Sam ba prze sy³a mu
spe cjal ny ¿eton, któ ry po zwa la na do stêp do udzia³ów w do me nie bez po now ne go
uwie rzy tel nia nia przez PDC. Pa miê taj, ¿e Sam ba musi u¿y waæ za bez pie czeñ na po -
zio mie u¿yt kow ni ka (se cu ri ty = user) i byæ pod sta wo wym kon tro le rem do me -
ny, aby opcja ta za dzia³a³a. Oprócz tego, kom pu te ry Win dows bêd¹ spo dzie waæ siê,
¿e w ser we rze Sam by ist nie je udzia³ [ne tlo gon] (patrz wcze œniej szy pod roz dzia³
„Kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi lo go wa nia w do me nach Win dows”).

do ma in gro up map

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pli ku od wzo ro wañ, s³u¿¹cego do t³uma cze nia nazw grup 
do me no wych Win dows NT na na zwy grup unik so wych. Plik ten po wi nien znaj do -
waæ siê w ser we rze Sam by, na przyk³ad:
/usr/lo cal/sam ba/priva te/gru py.do me no we

Plik ten ma pro sty for mat:
Gru paU nik so wa = Gru paNT

Oto przyk³ad o wy wpis:
ad min = Ad mi ni stra to rzy

Poda na gru pa unik so wa po win na byæ wy mie nio na w pli ku /etc/gro up. Gru pa NT to
na zwa, na któr¹ po win na zo staæ od wzo ro wa na gru pa unik so wa w klien cie NT.
Opcja ta dzia³a tyl ko z klien ta mi Win dows NT.
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do ma in user map

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pli ku od wzo ro wañ, s³u¿¹cego do t³uma cze nia nazw
u¿yt kow ni ków unik so wych na na zwy u¿yt kow ni ków do men Win dows NT. Plik ten 
po wi nien znaj do waæ siê w ser we rze Sam by, na przyk³ad:
/usr/lo cal/sam ba/priva te/uzyt kow ni cy.do me ny

Plik ten ma pro sty for mat:
Unik so wa Na zwaU ¿yt kow ni ka = [\\Do me na\\]Na zwaU ¿yt kow ni kaNT

Oto przyk³ad o wy wpis:
ry siek = Ry szard Kwiat kow ski

Poda ny u¿yt kow nik unik so wy po wi nien byæ wy mie nio ny w pli ku /etc/pas swd. U¿yt -
kow nik NT to na zwa, na któr¹ po wi nien zo staæ od wzo ro wa ny u¿yt kow nik unik so -
wy w klien cie NT. Opcja ta dzia³a tyl ko z klien ta mi Win dows NT.

Je œli chcia³byœ do wie dzieæ siê wiê cej o u¿y ciu do me no wych nazw u¿ yt ko wników
i grup lo kal nych w Win dows NT, po le ca my ksi¹¿kê Eri ca Pea rce'a Win dows NT in a Nu -
tshell, opu bli ko wan¹ przez wy daw nic two O' Rei lly.

lo cal gro up map

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pli ku od wzo ro wañ, s³u¿¹cego do t³uma cze nia nazw grup 
lo kal nych Win dows NT na na zwy grup unik so wych; gru py lo kal ne to miê dzy in ny -
mi Ad mi ni stra to rzy i U¿yt kow ni cy. Plik ten po wi nien znaj do waæ siê w ser we rze
Sam by, na przyk³ad:
/usr/lo cal/sam ba/priva te/gru py.lo kal ne

Plik ten ma pro sty for mat:
Gru paU nik so wa = [BUILTIN\]Gru paNT

Oto przyk³ad o wy wpis:
root = BUILTIN\Ad mi ni stra to rzy

Opcja ta dzia³a tyl ko z klien ta mi Win dows NT. Wiê cej in for ma cji znaj dziesz we wspo -
mnia nej ksi¹¿ce Eri ca Pea rce'a Win dows NT in a Nu tshell (wy daw nic two O' Rei lly).

reva li da te

Ta opcja udzia³u in for mu je Sam bê, ¿e na le ¿y wy mu siæ uwie rzy tel nia nie u¿yt kow ni -
ków przy ka ¿dym ³¹cze niu siê z in nym udzia³em w kom pu te rze, nie za le ¿nie od po -
zio mu bez pie cze ñstwa u¿y wa ne go przez ser wer Sam by. Jej do my œl na war toœæ to no, 
co ozna cza, ¿e Sam ba ufa u¿yt kow ni kom po ich po my œl nym uwie rzy tel nie niu.
Mo¿esz zmie niæ j¹ w na stê puj¹cy spo sób:
reva li da te = yes

Opcja ta mo¿e po pra wiæ bez pie cze ñstwo sys te mu. Pa miê taj jed nak o nie wy go dzie,
któ ra wi¹¿e siê z wpi sy wa niem has³a przy do stê pie do ka ¿ de go udzia³u.
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Skryp ty lo go wa nia
Sam ba umo ¿li wia wy ko ny wa nie skryp tów lo go wa nia Win dows, czy li pli ków wsa -
do wych (.BAT lub .CMD) uru cha mia nych w klien cie pod czas lo go wa nia siê w do -
me nie Win dows. Za uwa¿, ¿e skryp ty te s¹ prze cho wy wa ne w ser we rze unik so wym, 
a na stêp nie prze sy³ane przez sieæ do klien ta i wy ko ny wa ne wte dy, gdy u¿yt kow nik
siê za lo gu je. Skryp ty lo go wa nia s¹ nie zwy kle przy dat nym na rzêdziem do dy na -
micz ne go kon fi gu ro wa nia pa ra me trów sie cio wych dla lo guj¹cych siê u¿yt kow ni -
ków. Po nie wa¿ jed nak wy ko nuj¹ siê w sys te mie Win dows, musz¹ za wie raæ po le ce -
nia kon fi gu ra cji sie ci u¿y wa ne w Win dows.

Je œli chcia³byœ do wie dzieæ siê wiê cej o gru pie po le ceñ NET, po le ca my na stê puj¹ce
podrêcz ni ki wy daw nic twa O' Rei lly: Win dows NT in a Nu tshell, Win dows 95 in a Nu tshell
i Win dows 98 in a Nu tshell.

Mo¿esz po in for mo waæ Sam bê o chê ci ko rzy sta nia ze skryp tów lo go wa nia za po -
moc¹ opcji lo gon script, jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[glo bal] 
    do ma in lo gons = yes
    se cu ri ty = user
    workgro up = PROSTA_GRUPA

    os level = 34
    lo cal ma ster = yes
    pre fer red ma ster = yes
    do ma in ma ster = yes
    lo gon script = %U.bat

[ne tlo gon]
    com ment = Us³uga lo go wa nia do me no we go
    path = /export/sam ba/lo gon
    pu blic = no
    wri te able = no
    brow sa ble = no

Zw róæ uwa gê, ¿e w tym przyk³adzie u¿y liœ my zmien nej %U, która po zwa la zin dy wi du -
ali zo waæ skrypt w za le ¿no œci od lo guj¹cego siê u¿yt kow ni ka. Skryp ty lo go wa nia s¹ czê -
sto do sto so wy wa ne do kom pu te ra lub u¿yt kow ni ka lo guj¹cego siê w do me nie. Dziê ki
temu mog¹ usta wiaæ in dy wi du al ne pa ra me try dla u¿ yt ko wników lub kl ie nt ów.
Wszyst kie skryp ty lo go wa nia po win ny byæ prze cho wy wa ne w g³ównym ka ta lo gu
udzia³u [ne tlo gon]. Je œli na przyk³ad ka ta lo giem udzia³u [ne tlo gon] jest
/export/sam ba/lo gon, a skrypt lo go wa nia nosi na zwê ja cek.bat, to pe³n¹ œcie ¿k¹ do skryp -
tu bê dzie /export/sam ba/lo gon/ja cek.bat. Kie dy u¿yt kow nik za lo gu je siê w do me nie, któ -
ra za wie ra skrypt star to wy, zo ba czy ma³e okno dia lo go we in for muj¹ce o dzia³aniu
skryp tu oraz okno po dob ne do try bu MS-DOS z wy ni ka mi pra cy skryp tu.
S³owo ostrze ¿e nia: po nie wa¿ skryp ty lo go wa nia s¹ po bie ra ne przez Win dows i tam
te¿ wy ko ny wa ne, musz¹ byæ sfor ma to wa ne na spos ób do so wy, czy li za wie raæ kom bi -
na cjê zna ków po wro tu ka ret ki i no wej li nii za miast sa mych no wych linii cha rak te ry -
stycz nych dla Unik sa. Naj wy god niej bê dzie utwo rzyæ je w edy to rze DO S-a lub Win -
dows.
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Oto przyk³ad skryp tu lo go wa nia, któ ry syn chro ni zu je lo kal ny czas z cza sem ser we -
ra Sam by i ma pu je dwie sta cje sie cio we, h oraz i, na udzia³y ser we ra:
# Syn chro ni zu je my czas lo kal ny z cza sem ser we ra.
# Aby po le ce nie to za dzia³a³o, w pli ku smb.conf
# musi znaj do waæ siê opcja "time se rver = yes"

echo Usta wiam ak tu al ny czas...
net time \\hy dra /set /yes

# Ma pu je my sta cje sie cio we na udzia³y ser we ra Sam by

echo Ma pu jê sta cje sie cio we na udzia³y ser we ra Hy dra...
net use h: \\hy dra\dane
net use i: \\hy dra\siec

Pro fi le prze chod nie

W Win dows 95 i NT ka ¿dy u¿yt kow nik mo¿e mieæ swój w³asny pro fil. W pro fi lu gro -
ma dzo ne s¹ in for ma cje ta kie jak: wygl¹d pul pi tu u¿yt kow ni ka, apli ka cje wi docz ne
w menu Start, t³o i inne. Je œli pro fil jest prze cho wy wa ny na lo kal nym dys ku, na zy -
wa my go pro fi lem lo kal nym, po nie wa¿ opi su je on œro do wi sko pra cy u¿yt kow ni ka
w jed nym kom pu te rze. Je œli jed nak pro fil jest prze cho wy wa ny w ser we rze, u¿yt -
kow nik mo¿e po braæ go do ka ¿ de go kom pu te ra, któ ry jest po³¹czo ny z ser we rem.
Taki pro fil na zy wa my prze chod nim (ro aming pro fi le), po nie wa¿ u¿yt kow nik mo¿e ko -
rzy staæ z tego sa me go pro fi lu pod czas pra cy na ró¿ nych kom pu te rach. Jest to szcze -
gól nie przy dat ne w sy tu acji, gdy ktoœ jed ne go dnia pra cu je przy w³asnym biur ku,
a na stêp ne go lo gu je siê z kom pu te ra prze no œne go spo za miej sca pra cy. Ry su nek 6.6
ilu stru je pro fi le lo kal ne i prze chod nie.

Ry su nek 6.6. Pro fi le lo kal ne i prze chod nie
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Sam ba bê dzie udo stêp niaæ pro fi le prze chod nie, je œli zo sta nie skon fi gu ro wa na do ob -
s³ugi lo go wa nia do me no we go, a ty wska ¿esz jej za po moc¹ opcji lo gon path drze wo
kata logów u¿y wa ne do ich prze cho wy wa nia. Opcja ta jest zwy kle u¿y wa na w po³¹cze -
niu z jedn¹ ze zmien nych okre œlaj¹cych u¿yt kow ni ka, jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[glo bal]
    do ma in lo gons = yes
    se cu ri ty = user
    workgro up = PROSTA_GRUPA

    os level = 34
    lo cal ma ster = yes
    pre fer red ma ster = yes
    do ma in ma ster = yes

    lo gon path = \\hy dra\pro fi le\%U

Do obs³ugi pro fi li bêdzie my mu sie li utwo rzyæ nowy udzia³, któ ry bê dzie pro stym
udzia³em dys ko wym do stêp nym tyl ko dla u¿yt kow ni ka pro ce su Sam by (ro ota).
Udzia³ ten musi byæ za pi sy wal ny, ale nie mo¿e byæ przegl¹dal ny. Oprócz tego mu si -
my utwo rzyæ ka ta log dla ka ¿ de go lo guj¹cego siê u¿yt kow ni ka (w miej scu, któ re
wska zu je opcja lo gon path z przyk³adu po wy ¿ej), do stêp ny tyl ko dla tego u¿yt -
kow ni ka. Aby zwiê k szyæ bez pie cze ñstwo, u¿y je my opcji directo ry mode i cre -
ate mode, któ re unie mo ¿li wi¹ u¿yt kow ni kom ³¹cz¹cym siê z tym udzia³em prze -
gl¹da nie lub zmie nia nie two rzo nych w nim pli ków.
[pro fi le]
    com ment = Pro fi le u¿y tk owników
    path = /export/sam ba/pro fi le
    cre ate mode = 0600
    directo ry mode = 0700
    wri ta ble = yes
    brow sa ble = no

Kie dy u¿yt kow nik za lo gu je siê po raz pierw szy, klient Win dows utwo rzy plik
user.dat lub ntu ser.dat – w za le ¿no œci od sys te mu ope ra cyj ne go klien ta. Klient na stêp -
nie za pi sze w od po wied nim ka ta lo gu udzia³u za war toœæ pul pi tu, menu Start, Oto -
cze nia sie cio we go oraz fol de rów pro gra mów. Przy po now nym lo go wa niu in for ma -
cje te zo stan¹ po bra ne z ser we ra i wy ko rzy sta ne do skon fi gu ro wa nia kom pu te ra,
z kt órego za lo go wa³ siê u¿yt kow nik. Kie dy u¿yt kow nik wy lo gu je siê, in for ma cje zo -
stan¹ po now nie za pi sa ne na ser we rze a¿ do cza su na stêp ne go lo go wa nia. Je œli spoj -
rzysz na li sting ka ta lo gu z tre œci¹ pro fi lu, zo ba czysz na stê puj¹ce pli ki:
# ls -al

to tal 321
drwxr wxr-x  9 root   pro sta     Jul 21 20:44 .
drwxr wxr-x  4 root   pro sta     Jul 22 14:32 ..
drwxr wx---  3 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 Dane apli ka cji
drwxr wx---  3 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 Menu Start
drwxr wx---  2 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 co okies
drwxr wx---  2 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 pul pit
drwxr wx---  7 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 hi sto ria
drwxr wx---  2 ja cek  pro gram    Jul 12 07:15 net ho od
drwxr wx---  2 ja cek  pro gram    Jul 19 21:05 re cent
-rw-------  1 ja cek  pro gram    Jul 21 21:59 user.dat
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Pli ki user.dat to bi nar ne pli ki kon fi gu ra cyj ne, two rzo ne au to ma tycz nie przez Win -
dows. Mo ¿na je edy to waæ za po moc¹ edy to ra pro fi li w klien cie Win dows, ale za -
pew nie nie ich po praw no œci cza sem przy spa rza k³opot ów. Sam ba obs³ugu je je po -
praw nie a¿ do wer sji NT 5.0 beta sys te mu Win dows, ale funk cja ta jest wzglêd nie
nowa.

Wskazówki i do ku men ty HOWTO do tycz¹ce obs³ugi sk ryptów lo go wa nia mo ¿na zna -
le Ÿæ w do ku men ta cji Sam by, w pli kach docs/text docs/DOMAIN.txt oraz docs/text docs/
PROFILES.txt.

Pro fi le obo wi¹zko we

U¿yt kow ni cy mog¹ mieæ ta k¿e pro fi le obo wi¹zko we, czy li pro fi le prze chod nie, któ rych 
nie mog¹ zmie niæ. Je œli u¿yt kow nik ko rzy staj¹cy z pro fi lu obo wi¹zko we go doda po -
le ce nie do menu Start we wto rek, nie znaj dzie go tam, kie dy za lo gu je siê po now nie
w œro dê. Pro fil obo wi¹zko wy to po pro stu plik user.dat, któ re go na zwa zo sta³a zmie -
nio na na user.man i któ ry jest prze zna czo ny tyl ko do od czy tu. Zwy kle za wie ra on
usta wie nia, któ re ad mi ni stra tor uzna³ za obo wi¹zuj¹ce dla wszyst kich u¿yt kow ni -
ków. Je œli ad mi ni stra tor chce utwo rzyæ sta³¹ kon fi gu ra cjê dla u¿yt kow ni ków, po wi -
nien wy ko naæ na stê puj¹ce czyn no œci:
1. Utwo rzyæ w ser we rze Sam by ka ta log prze zna czo ny do od czy tu i za pi su.
2. Usta wiæ opcjê lo gon path w pli ku smb.conf tak, aby wska zy wa³a ten ka ta log.
3. Za lo go waæ siê jako u¿yt kow nik z Win dows 95/98, aby klient za pi sa³ pli ki w tym

ka ta lo gu.
4. Zmie niæ na zwê pli ku user.dat na user.man.
5. Usta wiæ ka ta log wraz z za war to œci¹ jako prze zna czo ny tyl ko do od czy tu.
Pro fi li obo wi¹zko wych u¿y wa siê doœæ rzad ko, na to miast pro fi le prze chod nie s¹
jedn¹ z naj przy dat niej szych cech Win dows, któ re Sam ba po tra fi obs³ugi waæ.

Opcje skryptów lo go wa nia

Ta be la 6.10 pod su mo wu je opcje u¿y wa ne do kon fi gu ro wa nia skryp tów lo go wa nia
w do me nach Win dows.

Ta be la 6.10. Opcje skryptów lo go wa nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

lo gon script £añcuch
(œcie ¿ka
do so wa)

Na zwa pli ku wsa do we go
DO S-a/NT

Brak Glo bal ny

lo gon path £añcuch
(na zwa UNC
ser we ra
i udzia³u)

Po³o¿e nie prze chod nie go pro fi lu
u¿yt kow ni ka

\\%N\%U\
pro fi le

Glo bal ny

Do ko ñcze nie ta be li na str. 186
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Do ko ñcze nie ta be li ze str. 185
Ta be la 6.10. Opcje skryptów lo go wa nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

lo gon drive £añcuch
(li te ra
dys ku)

Okre œla sta cjê dys ków z ka ta lo-
giem ma cie rzy stym (tyl ko NT)

Z: Glo bal ny

lo gon home £añcuch
(na zwa UNC
ser we ra
i udzia³u)

Okre œla po³o¿e nie ma cie rzy s tych
ka ta logów kl ien tów lo guj¹cych
siê w do me nie

\\%N\%U Glo bal ny

lo gon script

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pli ku wy ko ny wal ne go Win dows o roz sze rze niu .BAT lub 
.CMD (z li nia mi za ko ñczo ny mi se kwen cja mi zna ków po wrót ka ret ki – nowa li nia),
któ ry zo sta nie uru cho mio ny w klien cie po za lo go wa niu siê u¿yt kow ni ka w do me -
nie. Ka ¿dy skrypt lo go wa nia po wi nien byæ prze cho wy wa ny w g³ów nym ka ta lo gu
udzia³u o na zwie [ne tlo gon] (szcze gó³y w pod roz dzia le „Kon fi gu ro wa nie Sam by 
do obs³ugi lo go wa nia w do me nach Win dows”). W opcji tej czê sto u¿y wa siê zmien -
nych %U lub %m (na zwa u¿yt kow ni ka lub Net BIO S-o wa na zwa kom pu te ra), któ re
wska zuj¹ na kon kret ny skrypt. Na przyk³ad opcja:
lo gon script = %U.bat

spo wo du je wy ko na nie skryp tu prze cho wy wa ne go w g³ów nym ka ta lo gu udzia³u
[ne tlo gon], o na zwie od po wia daj¹cej na zwie u¿yt kow ni ka. Je œli ³¹cz¹cy siê u¿yt -
kow nik to fra nek, a œcie ¿ka udzia³u [ne tlo gon] od po wia da ka ta lo go wi
/export/sam ba/ne tlo gon, klient wy ko na skrypt /export/sam ba/ne tlo gon/fra nek.bat. Po nie -
wa¿ skryp ty te s¹ po bie ra ne przez klien ta i wy ko ny wa ne po stro nie Win dows,
musz¹ za wie raæ do so we se kwen cje zna ków po wrót ka ret ki – nowa li nia za miast,
(jak w Unik sie), sa mych zna ków no wej linii.

lo gon path

Opcja ta okre œla po³o¿e nie pro fi li prze chod nich. Kie dy u¿yt kow nik siê lo gu je, pro fil
prze chod ni jest przekazywany z ser we ra do klien ta i uak tyw nia ny dla tego u¿yt -
kow ni ka. Kie dy u¿yt kow nik siê wy lo go wu je, za war toœæ pro fi lu jest sk³ad o wa na
z po wro tem na ser we rze a¿ do na stêp ne go za lo go wa nia.
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Czê sto bez piecz niej jest utwo rzyæ osob ny udzia³ prze zna czo ny spe cjal nie na pro fil
u¿yt kow ni ka:
lo gon path = \\hy dra\pro fi le\%U

Wiê cej in for ma cji o tej opcji znaj dziesz we wczeœniejszym pod roz dzia le „Skryp ty lo -
go wa nia”.

lo gon drive

Opcja ta okre œla li te rê dys ku w klien cie NT, na któr¹ bê dzie ma po wa ny ka ta log ma -
cie rzy sty poda ny w opcji lo gon home. Opcja ta dzia³a tyl ko z klien ta mi Win dows
NT. Na przyk³ad:
lo gon home = I:

Po wi nie neœ zaw sze u¿y waæ ta kich li ter dys ku, któ re nie wejd¹ w kon flikt z li te ra mi
sta³ych dys ków klien ta. Do my œl na li te ra to Z:, któ ra jest po³o¿ona naj da lej od li ter
A:, C: i D:.

lo gon home

Ta opcja okre œla po³o¿e nie ka ta lo gu ma cie rzy ste go u¿yt kow ni ka na po trze by do so -
wych po le ceñ NET. Aby na przyk³ad okre œliæ ka ta log ma cie rzy sty jako udzia³ w ser -
we rze Sam by, na le ¿y na pi saæ:
lo gon home = \\hy dra\%U

War to pod kre œliæ, ¿e opcja ta do brze dzia³a z us³ug¹ [ho mes], cho cia¿ mo ¿na po daæ 
do wol ny ka ta log. Ka ta lo gi ma cie rzy ste mo ¿na ma po waæ w skryp cie lo go wa nia za
po moc¹ na stê puj¹cego po le ce nia:
NET USE I: /HOME

Mo¿esz ta k¿e spraw dziæ w oknie Pro fil œro do wi ska u¿yt kow ni ka, otwie ra nym
z okna W³aœciwo œci u¿yt kow ni ka w Me ne d¿ e rze u¿yt kow ni ków Win dows NT, czy
ka ta log ma cie rzy sty zo sta³ au to ma tycz nie usta wio ny.

Inne skryp ty po³¹cze nio we

Kie dy u¿yt kow nik po my œl nie po³¹czy siê z udzia³em Sam by, ser wer Sam by mo¿e
wy ko naæ po swo jej stro nie pro gram, któ ry przy go tu je udzia³ do u¿y cia. Sam ba po -
zwa la na wy ko ny wa nie skryp tów za rów no przed nawi¹za niem po³¹cze nia, jak i po
roz³¹cze niu z udzia³em. Nie trze ba u¿y waæ do men Win dows, aby móc sko rzy staæ
z tych opcji. W ta be li 6.11 przed sta wia my nie któ re opcje u¿y wa ne do kon fi gu ro wa -
nia œro do wi ska u¿yt kow ni ka.
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Ta be la 6.11. Opcje skryptów po³¹cze nio wych

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

root
pre exec

£añcuch
(po le ce nie
Unik sa)

Okre œla po le ce nie, kt óre ma zo staæ
wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota przed
nawi¹za niem po³¹cze nia z udzia³em

Brak Udzia³

pre exec
(exec)

£añcuch
(po le ce nie
Unik sa)

Okre œla po le ce nie, kt óre ma zo staæ
wy ko na ne z przy wi le ja mi
u¿yt kow ni ka przed nawi¹za niem
po³¹cze nia z udzia³em

Brak Udzia³

po stexec £añcuch
(po le ce nie
Unik sa)

Okre œla po le ce nie, kt óre ma zo staæ
wy ko na ne z przy wi le ja mi
u¿yt kow ni ka po roz³¹cze niu siê
z udzia³em

Brak Udzia³

root
po stexec

£añcuch
(po le ce nie
Unik sa)

Okre œla po le ce nie, kt óre ma zo staæ
wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota po
roz³¹cze niu siê z udzia³em

Brak Udzia³

root pre exec

Pierw sza for ma po le ce nia lo go wa nia nosi na zwê root pre exec. Opcja ta okre œla
po le ce nie Unik sa, któ re zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota, za nim zo sta nie
nawi¹zane po³¹cze nie z udzia³em. Mo¿esz u¿yæ go w celu wy ko na nia po le ceñ, któ re
wy ma gaj¹ przy wi le jów ro ota, na przyk³ad do mon to wa nia CD-RO M-ów w celu
udo stêp nie nia ich klien tom albo do two rze nia ka ta lo gów. Je œli nie okre œlisz opcji
root pre exec, nie zo sta nie pod jê ta ¿ad na do my œl na czyn noœæ. Oto przyk³ad u¿y -
cia tej opcji w celu za mon to wa nia CD-RO M-u:
[ho mes]
    brow se able = no
    wri te able = yes
    root pre exec = /etc/mo unt /dev/cdrom2

Pa miê taj, ¿e poda ne po le ce nie zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota. Ze wzglê -
dów bez pie cze ñstwa u¿yt kow ni cy nie po win ni mieæ mo ¿li wo œci zmia ny po le ce nia
w opcji root pre exec.

pre exec

Na stêp ne po le ce nie uru cha mia ne przed za lo go wa niem u¿yt kow ni ka okre œla siê za
po moc¹ opcji pre exec (cza sem na zy wa nej po pro stu exec). Jest to zwyk³e, nie -
uprzy wi le jo wa ne po le ce nie, wy ko ny wa ne przez Sam bê z przy wi le ja mi u¿yt kow ni -
ka okre œlo ne go zmienn¹ %u. Opcji tej czê sto u¿y wa siê do re je stro wa nia po³¹czeñ,
jak w po ni¿ szym przyk³adzie:
[ho mes]
    pre exec = echo "%u po³¹czy³ siê z %S z kom pu te ra %m (%I)" >> /tmp/.log

Pa miê taj, ¿e dane wysy³ane przez to po le ce nie na stan dar do we wy jœ cie nie bêd¹ wi -
docz ne dla u¿yt kow ni ka, lecz zo stan¹ od rzu co ne. Je œli chcesz u¿y waæ skryp tu pre -
exec, upew nij siê, ¿e dzia³a on po praw nie, za nim zle cisz Sam bie jego wy ko ny wa nie.
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po stexec

Kie dy u¿yt kow nik roz³¹czy siê z udzia³em, po le ce nie okre œlo ne opcj¹ po stexec zo -
sta nie wy ko na ne w ser we rze Sam by z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka, na przyk³ad
w celu uporz¹dko wa nia sys te mu. Opcja ta bar dzo przy po mi na opcjê pre exec. Ta -
k¿e tu taj po le ce nie jest wy ko ny wa ne z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka okre œlo ne go
zmienn¹ %u, a dane wysy³ane na stan dar do we wy jœ cie s¹ igno ro wa ne.

root po stexec

Po po le ce niu po stexec wy ko ny wa ne jest po le ce nie root po stexec, je œli je okre -
œlo no. Opcja ta rów nie¿ przyj mu je po le ce nie Unik sa i wy ko nu je je z przy wi le ja mi ro ota
przed od³¹cze niem udzia³u. Po wi nie neœ jej u¿y waæ tyl ko w celu wy ko na nia po le ceñ, 
któ re wy ma gaj¹ przy wi le jów ro ota.

Wspó³pra ca z NIS i NFS

Sam ba po tra fi ta k¿e wspó³pra co waæ z NIS i NIS+. Je œli w sie ci znaj du je siê wiê cej ni¿
je den ser wer pli ków, a w ka ¿dym dzia³a Sam ba, by³oby do brze, gdy by klient SMB
³¹czy³ siê z tym ser we rem, któ ry prze cho wu je ma cie rzy sty ka ta log u¿yt kow ni ka.
Zwy kle nie ma sen su prze sy³aæ pli ków sie ci¹ za po moc¹ NFS do ser we ra Sam by tyl -
ko po to, ¿eby za chwi lê odes³aæ je klien to wi SMB (ope ra cja taka jest wol na – oko³o 30 
pro cent nor mal nej prêd ko œci Sam by). Dla te go ist niej¹ dwie opcje, któ re in for muj¹
Sam bê, ¿e NIS zna na zwê w³aœci we go ser we ra, i wska zuj¹, w któ rej ma pie NIS mo -
¿na zna le Ÿæ od po wied nie in for ma cje.
W ta be li 6.12 przed sta wia my ko lej ne opcje, któ re s³u¿¹ do kon fi gu ro wa nia œro do wi -
ska u¿yt kow ni ka.

Ta be la 6.12. Opcje NIS

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

nis ho me dir War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
spraw dza œcie ¿kê do ma cie rzy ste go
ka ta lo gu u¿yt kow ni ka w NIS, a nie
w pli ku /etc/pas swd

no Glo bal ny

ho me dir map £añcuch
(na zwa
mapy NIS)

Okre œla na zwê mapy NIS, w kt ór ej
na le ¿y wy szu kaæ ma cie rzysty
ka ta log u¿yt kow ni ka

Brak Glo bal ny

nis ho me dir i ho me dir map

Opcje nis ho me dir i ho me dir map s¹ prze zna czo ne do u¿y cia w sie ciach, w któ -
rych unik so we ka ta lo gi ma cie rzy ste s¹ udo stêp nia ne za po moc¹ NFS, pro gra mu
mon tuj¹cego i NIS (Yel low Pa ges).
Opcja nis ho me dir in for mu je, ¿e ser wer z ka ta lo giem ma cie rzy stym u¿yt kow ni ka
na le ¿y wy szu kaæ za po moc¹ NIS. Opcja ho me dir map in for mu je Sam bê, w któ rej
ma pie NIS na le ¿y szu kaæ ser wera z ka ta lo giem ma cie rzy stym u¿yt kow ni ka. Musi to 
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byæ ser wer Sam by, aby klient móg³ nawi¹zaæ z nim po³¹cze nie za po moc¹ SMB,
a w pier wot nym ser we rze Sam by musi byæ za in sta lo wa ny NIS, aby mo ¿na by³o
prze pro wa dziæ wy szu ki wa nie.
Je œli na przyk³ad u¿yt kow nik ja cek po pro si o po³¹cze nie z udzia³em [ja cek],
a opcja nis ho me dir jest usta wio na na yes, Sam ba spraw dzi, czy w pli ku okre œlo -
nym opcj¹ ho me dir map znaj du je siê in for ma cja o ka ta lo gu ma cie rzy stym tego
u¿yt kow ni ka. Je œli Sam ba znaj dzie tak¹ in for ma cjê, wów czas zwró ci klien to wi
zwi¹zan¹ z ni¹ na zwê kom pu te ra. Klient spró bu je wów czas po³¹czyæ siê z dru gim
kom pu te rem i tam uzy skaæ do stêp do udzia³u. Wy szu ki wa nie NIS w³¹cza siê w na -
stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    nis ho me dir = yes
    ho me dir map = amd.map
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7
Dru ko wa nie
i od wzo ro wy wa nie nazw

Roz dzia³ 7: Dru ko wa nie i od wzo ro wy wa nie nazw

W roz dzia le tym zaj mie my siê dwo ma za gad nie nia mi: kon fi gu ro wa niem dru ka rek
w ser we rze Sam by i kon fi gu ro wa niem Sam by do wspó³pra cy z ser we rem Win dows
In ter net Name Se rvi ce (WINS) lub do pra cy w roli tego ser we ra. Sam ba umo ¿li wia
klien tom wysy³anie do ku men tów do dru ka rek po³¹czo nych z ser we rem, a ta k¿e
dru ko wa nie do ku men tów unik so wych na dru kar kach pod³¹czo nych do kom pu te -
rów Win dows. W pierw szej czê œci roz dzia³u omó wi my kon fi gu ro wa nie dru ka rek
do pra cy po obu stro nach po³¹cze nia.
W dru giej czê œci roz dzia³u omó wi my Win dows In ter net Name Se rvi ce, im ple men ta -
cjê ser we ra nazw Net BIO S-o wych (Net BIOS Name Se rver, NBNS) Micro so ftu. Jak
wspo mnia no w roz dzia le 1, Po zna je my Sam bê, ser wer NBNS po zwa la kom pu te rom
w sie ci Net BIO S-o wej na od wzo ro wy wa nie nazw bez ucie ka nia siê do rozg³oszeñ.
Ka ¿dy kom pu ter wie, gdzie znaj du je siê ser wer WINS, i mo¿e py taæ go o ad re sy IP
in nych kom pu te rów w sie ci.

Wysy³anie zle ceñ wy dru ku do Sam by
Dru kar ka pod³¹czo na do ser we ra Sam by po ja wia siê na liœ cie udzia³ów w Oto cze niu 
sie cio wym. Je œli dru kar ka jest za re je stro wa na w klien cie, a klient dys po nu je jej ste -
row ni ka mi, wów czas klient mo¿e bez pro ble mu wysy³aæ zle ce nia wy dru ku do dru -
kar ki pod³¹czo nej do ser we ra Sam by. Ry su nek 7.1 przed sta wia dru kar kê Sam by
w oknie Oto cze nia sie cio we go klien ta Win dows.
Do zarz¹dza nia dru kar ka mi Sam by bê dzie ci po trzeb na zna jo moœæ pro ce su, któ ry
umo ¿li wia dru ko wa nie w sie ci. Wysy³anie zle ceñ wy dru ku do dru kar ki pod³¹czo -
nej do ser we ra Sam by sk³ada siê z czte rech eta pów:
1. Otwar cie i uwie rzy tel nie nie po³¹cze nia z udzia³em dru kar ki.
2. Sko pio wa nie pli ku przez sieæ.
3. Za mkniê cie po³¹cze nia.
4. Wy dru ko wa nie i usu niê cie ko pii pli ku.



Ry su nek 7.1. Dru kar ka Sam by w Oto cze niu sie cio wym

Kie dy Sam ba od bie rze zle ce nie wy dru ku, dane s¹ tym cza so wo za pi sy wa ne na dys -
ku w ka ta lo gu okre œlo nym opcj¹ path udzia³u dru kar ki. Sam ba wy ko nu je na stêp -
nie unik so we po le ce nie wy dru ku, aby przes³aæ dane do dru kar ki. Zle ce nie jest dru -
ko wa ne z przy wi le ja mi uwie rzy tel nio ne go u¿yt kow ni ka udzia³u. War to za uwa ¿yæ,
¿e mo¿e to byæ u¿yt kow nik-goœæ, w za le ¿no œci od tego, jak skon fi gu ro wa ny jest
udzia³.

Po le ce nia wy dru ku

Aby wy dru ko waæ do ku ment, mu sisz po in for mo waæ Sam bê, ja kie po le ce nie s³u¿y
do dru ko wa nia i usu wa nia pli ków. W Linuksie po le ce niem tym jest:
lpr -r -Pdru kar ka plik

Po le ce nie to na ka zu je pro gra mo wi lpr sko pio waæ plik do ka ta lo gu bu fo ro we go,
zwy kle /var/spo ol, wy szu kaæ na zwê dru kar ki w sys te mo wym pli ku kon fi gu ra cyj -
nym (/etc/print cap) i zin ter pre to waæ zna le zio ne tam in for ma cje w celu od po wied nie -
go prze two rze nia da nych i wys³ania ich do w³aœci we go urz¹dze nia fi zycz ne go. Ze
wzglê du na u¿y cie opcji -r plik poda ny w li nii po le ce nia zo sta nie usu niê ty po wy -
dru ko wa niu. Oczy wiœ cie, usu wa na jest tyl ko ko pia pli ku z ser we ra Sam by, pier wot -
ny plik w klien cie po zo sta je nie na ru szo ny.
Li nux u¿y wa me cha ni zmów wy dru ku Unik sa typu Ber ke ley (BSD), ale w Sys temie
V pro ces prze bie ga po dob nie. Tu taj do wy dru ko wa nia i usu niê cia pli ku po trzeb ne
jest po le ce nie z³o¿one:
lp -ddru kar ka -s plik; rm plik

W Sys te mie V plik /etc/print cap jest zast¹pio ny zbio rem pli ków kon fi gu ra cyj nych
po³o¿onych w ka ta lo gu /usr/spo ol/lp i nie ma opcji umo ¿li wiaj¹cej usu niê cie pli ku po
wy dru ko wa niu. Mu sisz zro biæ to sam i w³aœnie dla te go do³¹czy liœ my po le ce nie rm.

Zmien ne zwi¹zane z dru ko wa niem

Sam ba udo stêp nia czte ry zmien ne prze zna czo ne do u¿y cia w opcjach kon fi gu ra cji
dru ko wa nia. Wy mie nio no je w ta be li 7.1.
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Ta be la 7.1. Zmien ne zwi¹zane z dru ko wa niem

Zmien na De fi ni cja

%s Pe³na œcie ¿ka do dru ko wa ne go pli ku w ser we rze Sam by
%f Sama na zwa dru ko wa ne go pli ku (bez œcie ¿ki) w ser we rze Sam by
%p Na zwa unik so wej dru kar ki, na któ rej zo sta nie wy dru ko wa ny plik
%j Nu mer zle ce nia wy dru ku (do u¿y cia w po le ce niach lprm, lp pau se i lpre su me)

Mi ni mal na kon fi gu ra cja dru kar ki

Za cznij my od pro ste go, ale po uczaj¹cego przyk³adu kon fi gu ra cji udzia³u dru kar ki.
Zak³adaj¹c, ¿e Sam ba dzia³a w Linuksie, a w pli ku pa ra me trów dru ka rek znaj du je
siê dru kar ka o na zwie lp, do pi sa nie po ni¿ szych li nii do pli ku smb.conf udo stêp ni tê
dru kar kê w sie ci:
[dru kar ka1]
    prin ta ble = yes
    print com mand = /usr/bin/lpr -r %s
    prin ter = lp
    prin ting = BSD
    read only = yes
    gu est ok = yes

Ta kon fi gu ra cja po zwa la na wysy³anie da nych do dru kar ki wszyst kim u¿yt kow ni -
kom, co póŸ niej za pew ne ze chcesz zmie niæ. W tym mo men cie wy star czy wie dzieæ,
¿e zmien na %s w opcji print com mand zo sta nie zast¹pio na nazw¹ dru ko wa ne go
pli ku, kie dy Sam ba wy ko na to po le ce nie. Zmia na u¿y wa ne go me cha ni zmu dru ko -
wa nia po le ga zwy kle na zmo dy fi ko wa niu pra wej stro ny opcji print com mand
oraz okre œle niu in ne go typu me cha ni zmu w opcji prin ting.
Spójrz my na opcje u¿y wa ne w Unik sie typu Sys tem V. Wy ko rzy stuj¹c zmien ne,
mo¿emy za pi saæ po le ce nie Sys temu V w na stê puj¹cy spo sób:
print com mand = lp -d%p -s %s; rm %s

Jak wspo mnia no wcze œniej, zmien na %p ozna cza na zwê dru kar ki, a zmien na %s –
na zwê dru ko wa ne go pli ku. Po wi nie neœ ta k¿e zmie niæ opcjê prin ting, aby po in -
for mo waæ, ¿e u¿y wasz me cha ni zmu dru ko wa nia z Sys te mu V:
prin ting = SYSV

Je œli u¿y wasz za bez pie czeñ na po zio mie u¿yt kow ni ka, zwróæ szcze góln¹ uwa gê na
kon to go œcin ne u¿y wa ne przez Sam bê. Ty po we usta wie nie, no bo dy, mo¿e nie po -
zwa laæ na dru ko wa nie w two im sys te mie. Je œli rze czy wiœ cie tak jest, po wi nie neœ do -
pi saæ opcjê gu est ac co unt w udzia le dru kar ki (a na wet w sek cji glo bal nej), któ ra
bê dzie okre œlaæ kon to z ze zwo le niem na wy druk. Twór cy Sam by po le caj¹ kon to
ftp, któ re czê sto jest skon fi gu ro wa ne tak, aby mo gli z nie go bez piecz nie ko rzy staæ
nie za u fa ni u¿yt kow ni cy-go œcie. Mo¿esz usta wiæ je za po moc¹ po ni¿ szej opcji:
gu est ac co unt = ftp

Z dru ko wa niem wi¹¿e siê te¿ inna kwe stia: klien ty cza sem musz¹ do wie dzieæ siê,
jaki jest sta tus zle ce nia wys³ane go do ser we ra Sam by. Sam ba nie za po bie ga wy -
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s³aniu do ku men tu do ju¿ za jê te go udzia³u dru kar ki, wiêc musi in for mo waæ klien ty
nie tyl ko o sta tu sie bie¿¹cego zle ce nia wy dru ku, ale ta k¿e o in nych do ku men tach
cze kaj¹cych na wy dru ko wa nie. Sam ba musi ta k¿e udo stêp niaæ klien tom mo ¿li woœæ
wstrzy my wa nia, wzna wia nia i usu wa nia zle ceñ z ko lej ki wy dru ku. Ist niej¹ opcje
kon tro luj¹ce ka¿d¹ z tych czyn no œci. Jak ³atwo siê do my œliæ, s¹ one re ali zo wa ne za
po moc¹ po le ceñ Unik sa. Od po wied nie opcje to:
· lpq com mand,
· lprm com mand,
· lp pau se com mand,
· lpre su me com mand.
Nie co da lej znaj dziesz szcze gó³owy opis tych opcji, jed na k¿e w wiê k szo œci przy pad -
ków za ich usta wie nia jest od po wie dzial na opcja prin ting i nie ma po trze by zmie -
nia nia war to œci do my œl nych.
Oto kil ka wa ¿nych wska zó wek do tycz¹cych udzia³ów dru ka rek:
· We wszyst kich udzia³ach dru ka rek (na wet [prin ters]) mu sisz usta wiæ opcjê

prin ta ble = yes, aby Sam ba wie dzia³a, ¿e de fi niuj¹ one dru kar ki. Je œli o tym
za po mnisz, udzia³y te zo stan¹ uzna ne nie za dru kar ki, ale za udzia³y dys ko we.

· Je œli usta wisz opcjê kon fi gu ra cyjn¹ path w udzia le dru kar ki, wszyst kie pli ki
wysy³ane do dru kar ki bêd¹ ko pio wa ne do poda ne go przez cie bie ka ta lo gu, a nie
do do my œl ne go ka ta lo gu /tmp. Po nie wa¿ w nie któ rych sys te mach unik so wych
prze strzeñ dys ko wa przy dzie lo na ka ta lo go wi /tmp jest re la tyw nie nie wiel ka, wie -
lu ad mi ni stra to rów woli u¿y waæ ka ta lo gu /var/spo ol lub in ne go.

· Opcja read only w udzia³ach dru ka rek jest igno ro wa na.
· Je œli usta wisz opcjê gu est ok = yes w udzia le dru kar ki, a Sam ba jest skon fi gu -

ro wa na do pra cy z za bez pie cze nia mi na po zio mie udzia³u, ka ¿dy bê dzie móg³
wys³aæ dane do dru kar ki, z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka okre œlo ne go opcj¹ gu est
ac co unt.

U¿y cie jed ne go lub kil ku kom pu te rów z Samb¹ jako ser we rów wy dru ku po zwa la na 
ela stycz ne zarz¹dza nie za so ba mi sie ci lo kal nej. Mo¿esz ³atwo roz dzie liæ dru kar ki,
na przyk³ad udo stêp niaj¹c czê œæ z nich tyl ko pra cow ni kom jed ne go dzia³u lub pro -
wadz¹c bank dru ka rek do stêp nych dla wszyst kich. Mo¿esz ta k¿e ogra ni czyæ do stêp 
do dru kar ki za po moc¹ opcji va lid users, ze zwa laj¹c na wy druk tyl ko wy bra nym 
u¿yt kow ni kom:
[de sk jet]
    prin ta ble = yes
    path = /var/spo ol/sam ba/wy druk
    va lid users = aga ta woj tek

Wszyst kie inne opcje udo stêp nia nia udzia³ów omó wio ne w po przed nich roz -
dzia³ach po win ny dzia³aæ ta k¿e z udzia³ami dru ka rek. Po nie wa¿ do stêp do dru ka -
rek Sam by uzy sku je siê za po moc¹ ich nazw, ³atwo jest roz dzie liæ za da nia wy dru ku
miê dzy kil ka ser we rów, u¿y waj¹c po le ceñ Unik sa prze zna czo nych do rów no wa ¿e -
nia obci¹¿e nia lub kon ser wa cji sys te mu.
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Udzia³ [prin ters]

W roz dzia le 4, Udzia³y dys ko we, kró tko przed sta wio no spe cjal ny udzia³ [prin -
ters], s³u¿¹cy do au to ma tycz ne go two rze nia us³ug wy dru ku. Przy po mnij my, jak
to siê od by wa: je œli w pli ku kon fi gu ra cyj nym Sam by utwo rzysz udzia³ o na zwie
[prin ters], Sam ba au to ma tycz nie wczy ta plik z pa ra me tra mi dru ka rek i utwo rzy 
udzia³ dla ka ¿ dej dru kar ki, któ ra jest wy mie nio na w tym pli ku. Je œli na przyk³ad
w pli ku z pa ra me tra mi dru ka rek w ser we rze Sam by znaj duj¹ siê de fi ni cje dru ka rek
lp, pcl i ps, Sam ba udo stêp ni trzy udzia³y dru ka rek o ta kich na zwach, kon fi gu -
ruj¹c je zgod nie z opcja mi za war ty mi w sek cji [prin ters].
Jak pa miê tasz, kie dy klient za¿¹da do stê pu do udzia³u nie zde fi nio wa ne go w pli ku
smb.conf, Sam ba po stê pu je wed³ug po ni¿ szych regu³:
· Je œli na zwa ¿¹da ne go udzia³u od po wia da na zwie u¿yt kow ni ka w sys te mo wym

pli ku hase³ i ist nie je udzia³ [ho mes], two rzo ny jest nowy udzia³ o na zwie od po -
wia daj¹cej na zwie u¿yt kow ni ka i pa ra me trach zde fi nio wa nych w sek cjach [ho -
mes] i [glo bal].

· W in nym przy pad ku, je œli na zwa ¿¹da ne go udzia³u od po wia da na zwie dru kar ki
w sys te mo wym pli ku z pa ra me tra mi dru ka rek, two rzo ny jest nowy udzia³ o na -
zwie od po wia daj¹cej na zwie dru kar ki i pa ra me trach zde fi nio wa nych w sek cji
[prin ters] (sek cja [glo bal] nie jest tu bra na pod uwa gê).

· Je œli Sam ba nie znaj dzie ¿ad ne go z po wy ¿ szych, wów czas szu ka udzia³u okre œlo -
ne go za po moc¹ opcji de fault se rvi ce. Je œli go nie znaj dzie, zwra ca b³¹d.

Rzecz, któ ra wy ma ga pod kre œle nia: nie nada waj dru kar ce na zwy, któr¹ ma u¿yt -
kow nik. Mog³oby siê bo wiem zda rzyæ, ¿e po³¹czy³byœ siê z udzia³em dys ko wym,
za miast z dru kark¹.
Oto przyk³ad o wy udzia³ [prin ters] dla Linuk sa (me cha nizm wy dru ku BSD).
Nie któ re z tych opcji po wie laj¹ war to œci do my œl ne; za mie œci liœ my je tu jed nak dla
pe³nego ob ra zu:
[glo bal]
    prin ting = BSD
    print com mand = /usr/bin/lpr -P%p -r %s
    print cap file = /etc/print cap
    min print spa ce = 2000

[prin ters]
    path = /usr/spo ol/pu blic
    prin ta ble = true
    gu est ok = true
    gu est ac co unt = pc gu est

W przyk³adzie tym po da liœ my opcje glo bal ne, któ re okre œlaj¹: typ wy dru ku (BSD),
po le ce nie wysy³aj¹ce dane do dru kar ki i usu waj¹ce plik tym cza so wy, na zwê pli ku
z pa ra me tra mi dru ka rek i mi ni maln¹ prze strzeñ bu fo ro wa nia wy dru ku równ¹
2 me ga baj tom.
Oprócz tego utwo rzy liœ my udzia³ [prin ters], udo stêp niaj¹cy wszyst kie dru kar ki 
sys te mo we. Nasz tym cza so wy ka ta log bu fo ro wy jest okre œlo ny opcj¹ path: /usr/spo -
ol/pu blic. Po szcze gól ne udzia³y bêd¹ umo ¿li wia³y dru ko wa nie, o czym in for mu je
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opcja prin ta ble – jej u¿y cie jest ko niecz ne, na wet w sek cji [prin ters]. Dwie
opcje gu est s¹ przy dat ne, je œli Sam ba u¿y wa za bez pie czeñ na po zio mie u¿yt kow -
ni ka: ze zwa la my na go œcin ny do stêp do dru kar ki i okre œla my u¿yt kow ni ka, z któ re -
go przy wi le ja mi Sam ba bê dzie wy ko ny waæ po le ce nia wy dru ku.

Test dru ko wa nia

Oto, jak prze te sto waæ wy druk na dru kar ce Sam by. Przyj mij my naj bar dziej skom pli -
ko wa ny sce na riusz i u¿yj my kon ta go œcia. Naj pierw wy ko naj po le ce nie Sam by test -
parm na pli ku kon fi gu ra cyj nym za wie raj¹cym udzia³y dru ka rek, jak ro bi liœ my to
w roz dzia le 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie. Dziê ki temu do wiesz siê, czy w pli ku nie
ma ¿ad nych b³êdów sk³adni. Oto, co byœ zo ba czy³, gdy byœ po min¹³ opcjê path
w po przed nim przyk³adzie:
# test parm
Load smb con fig fi les from /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf
Pro cessing con fi gu ra tion file "/usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf"
Pro cessing sec tion "[glo bal]"
Pro cessing sec tion "[ho mes]"
Pro cessing sec tion "[dane]"
Pro cessing sec tion "[prin ters]"
No path in se rvi ce prin ters - using /tmp
Lo a ded se rvi ces file OK.
Press en ter to see a dump of your se rvi ce de fi ni tions
Glo bal pa ra me ters:
    load prin ters: Yes
    print cap name: /etc/print cap
De fault se rvi ce pa ra me ters:
    gu est ac co unt: ftp
    min print spa ce: 0
    print com mand: lpr -r -P%p %s
    lpq com mand: lpq -P%p
    lprm com mand: lprm -P%p %j
    lp pau se com mand:
    lpre su me com mand:
Se rvi ce pa ra me ters [prin ters]:
    path: /tmp
    print ok: Yes
    read only: true
    pu blic: true

Na stêp nie wy pró buj po le ce nie test prns na zwa dru kar ki. Jest to pro sty pro -
gram, któ ry spraw dza, czy okre œlo na na zwa dru kar ki jest obec na w pli ku print cap.
Je œli twój plik print cap nie znaj du je siê w zwyk³ym miej scu, mo¿esz po daæ jego na -
zwê wraz ze œcie ¿k¹ jako dru gi ar gu ment po le ce nia test prns:
# test prns lp /etc/print cap
Lo oking for prin ter lp in print cap file /etc/print cap
Prin ter name lp is va lid.

Na stêp nie za lo guj siê jako goœæ, przej dŸ do ka ta lo gu bu fo ro we go i spraw dŸ, czy
mo¿esz dru ko waæ za po moc¹ tego sa me go po le ce nia, któ re go wed³ug pro gra mu
test prns bê dzie u¿y waæ Sam ba. Jak wspo mnia no wcze œniej, dziê ki temu do wiesz siê,
czy mu sisz zmo dy fi ko waæ kon to go œcin ne, po nie wa¿ do my œl ne kon to czê sto nie ma
upraw nieñ do dru ko wa nia.
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Na stêp nie wy dru kuj coœ na ser we rze Sam by za po moc¹ pro gra mu smbc lient
i spraw dŸ, czy za chodz¹ na stê puj¹ce zda rze nia:
· zle ce nie wy dru ku po ja wia siê (na krót ko) w ka ta lo gu bu fo ro wym Sam by okre œlo -

nym opcj¹ path,
· zle ce nie po ja wia siê w ka ta lo gu bu fo ro wym sys te mu wy dru ku,
· zle ce nie zni ka z ka ta lo gu bu fo ro we go u¿y wa ne go przez Sam bê.
Je œli smbc lient nie mo¿e dru ko waæ, mo¿esz zmie niæ opcjê print com mand tak, aby
re je stro wa³a in for ma cje dia gno stycz ne:
print com mand = /bin/cat %s >> /tmp/dzien ni k dru ku; rm %s

albo
print com mand = echo "Wy dru ko wa no %s na dru kar ce %p" >> /tmp/dzien ni k dru ku

Pro ble my z kon fi gu ra cj¹ dru ka rek w Sam bie czê sto s¹ spo wo do wa ne po mi niê ciem
pe³nych œcie ¿ek do pro gra mów; pro ste po le ce nia czê sto nie dzia³aj¹, po nie wa¿
zmien na PATH kon ta go œcin ne go nie za wie ra od po wied nich ka ta lo gów. In nym czê -
sto wy stê puj¹cym pro ble mem jest brak od po wied nich praw do stê pu do ka ta lo gu
bu fo ro we go.

Wiê cej in for ma cji o dia gno zo wa niu dru ka rek znaj dziesz w do ku men ta cji Sam by (plik
Prin ting.txt). Unik so we sys te my wy dru ku s¹ te¿ om ówi one w ksi¹¿ce Æele en Fri sch
Unix – ad mi ni stra cja systemu (opu bli ko wa nej przez Wy daw nic two RM).

Kon fi gu ro wa nie i te sto wa nie klien ta Win dows

Kie dy Sam ba udo stêp nia ju¿ dzia³aj¹c¹ dru kar kê, mu sisz od po wied nio skon fi gu ro -
waæ klien ta Win dows. Spó jrz na ser wer Sam by w Oto cze niu sie cio wym. Po wi nien
on obec nie wy œwie tlaæ wszyst kie do stêp ne dru kar ki. Na ry sun ku 7.1 wi dzi my dru -
kar kê o na zwie lp.
Klient Win dows musi te raz roz po znaæ dru kar kê. Za cznij od dwu krot ne go klik niê cia 
jej iko ny. Je œli spró bu jesz wy braæ nie za in sta lo wan¹ dru kar kê (co w³aœnie zro bi³eœ),
Win dows za py ta, czy ma ci do po móc w skon fi gu ro wa niu jej do u¿y cia przez sys tem
Win dows. Od po wiedz Tak, a po ja wi siê okno Kre ato ra do da wa nia dru kar ki.
Kre ator za py ta naj pierw, czy chcesz dru ko waæ z DO S-a. Za³ó¿my, ¿e nie chcesz,
wiêc wy bierz Nie i klik nij przy cisk Da lej, aby otwo rzyæ okno dia lo go we po ka za ne
na ry sun ku 7.3.

Ry su nek 7.2. Dru kar ka w Oto cze niu sie cio wym

Wysy³anie zle ceñ wy dru ku do Sam by 197



W tym oknie dia lo go wym po wi nie neœ zo ba czyæ d³ug¹ li stê pro du cen tów i mo de li
dru ka rek. Je œli nie znaj dziesz na niej swo jej dru kar ki, ale wiesz, ¿e jest to dru kar ka
post scrip to wa, wy bierz Ap ple jako pro du cen ta i Ap ple La ser W ri ter jako mo del.
Otrzy masz w ten spo sób do stêp do pod sta wo wych funk cji dru kar ki post scrip to wej,
a kon fi gu ra cja taka jest przez wie lu uwa ¿ana za naj bar dziej nie za wodn¹. Je œli do
kom pu te ra do³¹czo ne s¹ ju¿ ja kieœ dru kar ki post scrip to we, po ja wi siê py ta nie, czy
chcesz zast¹piæ ist niej¹cy ste row nik, czy wy ko rzy staæ go do obs³ugi no wej dru kar ki.
Pa miê taj, ¿e je œli zast¹pisz ste row nik, inne dru kar ki mog¹ prze staæ dzia³aæ. Dla te go
za le ca my po zo sta wie nie ist niej¹cych ste row ni ków, je œli dzia³aj¹ po praw nie.
Na stêp nie Kre ator po pro si o poda nie na zwy dru kar ki. W przyk³adzie z ry sun ku 7.3
sys tem Win dows nada³ jej do my œln¹ na zwê „Ap ple La ser W ri ter (Ko pia 2)”, a my
zmie ni liœ my j¹ na „dru kar ka ps w ser we rze Sam by”, aby wie dzieæ, gdzie szu kaæ go -
to wych wy dru ków. Mo¿esz jed nak na daæ dru kar ce do woln¹ na zwê.

Ry su nek 7.3. Pro du cen ci i mo de le dru ka rek

Wresz cie Kre ator do da wa nia dru kar ki za py ta, czy chcesz wy dru ko waæ stro nê te -
stow¹. Klik nij Tak, a po wi nie neœ zo ba czyæ okno dia lo go we z ry sun ku 7.4.

Ry su nek 7.4. In for ma cja o po my œl nym za ko ñcze niu dru ko wa nia
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Je œli te sto wy wy druk nie po wie dzie siê, klik nij przy cisk Nie w oknie dia lo go wym
z ry sun ku 7.4, a Kre ator do da wa nia dru kar ki prze pro wa dzi ciê przez kil ka kro ków
dia gno zuj¹cych pro ces dru ko wa nia po stro nie klien ta. Je œli te sto wy wy druk uda³
siê, gra tu lu je my! Zdal na dru kar ka bê dzie odt¹d do stêp na dla apli ka cji PC w menu
PlikðDru kuj.

Au to ma tycz ne kon fi gu ro wa nie ste ro wn ik ów dru kar ki

W po przed nim pod roz dzia le opi sa liœ my rêcz ne in sta lo wa nie ste row ni ka dru kar ki
w sys te mie Win dows. Jako ad mi ni stra tor sys te mu nie zaw sze mo¿esz za gwa ran to -
waæ, ¿e u¿yt kow ni cy bezb³êd nie wy ko naj¹ wszyst kie wy ma ga ne czyn no œci. Na
szczê œcie mo¿esz po in stru owaæ Sam bê, aby au to ma tycz nie kon fi gu ro wa³a ste row ni -
ki dla okre œlo nych dru ka rek.
Sam ba ma trzy opcje s³u¿¹ce do au to ma tycz ne go kon fi gu ro wa nia ste row ni ków dru -
kar ki w klien tach ³¹cz¹cych siê z ni¹ po raz pierw szy. S¹ to: prin ter driver,
prin ter driver file oraz prin ter driver lo ca tion. W pod roz dzia le tym
opi sze my, jak usta wiæ te opcje, aby umo ¿li wiæ u¿yt kow ni kom po mi niê cie okna wy -
bo ru pro du cen ta w Kre ato rze do da wa nia dru kar ki.

Wiê cej in for ma cji na ten te mat znaj dziesz w pli ku PRINTER_DRIVER.TXT w do ku -
men ta cji Sam by.

Pro ce du ra sk³ada siê z czte rech za sad ni czych eta pów:
1. Za in sta luj ste row ni ki dru kar ki w klien cie Win dows (dru kar ka nie musi byæ do

nie go pod³¹czo na).
2. Utw órz plik de fi ni cji dru kar ki, u¿y waj¹c in for ma cji z kom pu te ra Win dows.
3. Utw órz udzia³ PRINTER$, w którym umie œcisz uzy ska ne pli ki ste rowników.
4. Od po wied nio zmo dy fi kuj plik kon fi gu ra cyj ny Sam by.
Te raz szcze gó³owo opi sze my wszyst kie eta py.

In sta lo wa nie st ero wn ik ów w klien cie Win dows

Na tym eta pie sko rzy stasz z klien ta Win dows 95/98. Nie ma zna cze nia, któ ry to bê -
dzie klient, je œli tyl ko bê dzie mo ¿na za in sta lo waæ w nim od po wied nie ste row ni ki
dru kar ki. Nie mu sisz na wet pod³¹czaæ do nie go dru kar ki – cho dzi tyl ko o to, aby
sko pio waæ w³aœci we pli ki ste row ni ków do ka ta lo gu Win dows. Naj pierw otwórz
okno Dru kar ki w fol de rze Mój kom pu ter i klik nij dwu krot nie iko nê Do daj dru kar kê
(patrz ry su nek 7.5).
Te raz mo¿esz u¿yæ okien dia lo go wych Kre ato ra do da wa nia dru kar ki, aby wy braæ
jej pro du cen ta i mo del. Je œli po ja wi siê py ta nie, czy chcesz dru ko waæ z DO S-a, od po -
wiedz przecz¹co. Sys tem Win dows za³ad u je od po wied nie ste row ni ki z CD-RO M-u
i za py ta, czy chcesz wy dru ko waæ stro nê te stow¹. Po now nie od po wiedz przecz¹co
i za mknij okno dia lo go we Kre ato ra.
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Ry su nek 7.5. Okno Dru kar ki

Two rze nie pli ku de fi ni cji dru kar ki

Plik de fi ni cji dru kar ki mo¿esz utwo rzyæ za po moc¹ skryp tu make_prin ter def znaj -
duj¹cego siê w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/bin. Aby sko rzy staæ z tego skryp tu, mu sisz
sko pio waæ na stê puj¹ce czte ry pli ki z klien ta Win dows*:

C:\WINDOWS\INF\MSPRINT.INF
C:\WINDOWS\INF\MSPRINT2.INF
C:\WINDOWS\INF\MSPRINT3.INF
C:\WINDOWS\INF\MSPRINT4.INF

Kie dy ju¿ sko piu jesz te pli ki, mo¿esz utwo rzyæ plik de fi ni cji dru kar ki, u¿y waj¹c od -
po wied nie go ste row ni ka dru kar ki i jego pli ku .INF. Je œli na zwa ste row ni ka za czy na
siê od li te ry z za kre su od A do K, u¿yj albo pli ku MSPRINT.INF, albo MSPRINT3.INF.
Je œli za czy na siê od li te ry z za kre su od L do Z, u¿yj albo pli ku MSPRINT2.INF, albo
MSPRINT4.INF. Byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ prze szu kaæ te pli ki po le ce niem grep, aby
zna le Ÿæ swój ste row nik. W po ni¿ szym przyk³adzie zlo ka li zo wa liœ my nasz ste row -
nik w pli ku MSPRINT3.INF i utwo rzy liœ my plik de fi ni cji dru kar ki HP De sk Jet 560C:
$grep "HP De sk jet 560C Prin ter" MSPRINT.INF MSPRINT3.INF
MSPRINT3.INF: "HP De sk Jet 560C Prin ter"=DESKJETC.DRV,HP_De sk Jet_ ...

$make_prin ter def MSPRINT3.INF "HP De sk Jet 560C Prin ter" >prin ters.def
FOUND:DESKJETC.DRV
End of sec tion fo und
Co py Fi les: DESKJETC,COLOR_DESKJETC
Da ta sec tion: (null)
Da ta fi le: DESKJETC.DRV
Driver fi le: DESKJETC.DRV
Help fi le: HPVDJC.HLP
Lan gu age Mo ni tor: (null)

Copy the fol lo wing fi les to your prin ter$ sha re lo ca tion:
DESKJETC.DRV
HPVCM.HPM
HPVIOL.DLL
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HPVMON.DLL
HPVRES.DLL
HPCOLOR.DLL
HPVUI.DLL
HPVDJCC.HLP
co lor\HPDESK.ICM

Za pa miê taj pli ki, o któ rych sko pio wa nie pro si skrypt. Bê dziesz ich po trze bo wa³
w na stêp nym eta pie.

Two rze nie udzia³u PRINTER$

Ten etap jest wzglêd nie ³atwy. Utwórz w pli ku smb.conf udzia³ o na zwie [PRINTER$],
wskazuj¹cy na pu sty ka ta log w ser we rze Sam by. Kie dy to zro bisz, sko piuj pli ki
wska za ne przez skrypt make_prin ter def w po³o¿e nie okre œlo ne opcj¹ kon fi gu ra cyjn¹
path udzia³u [PRINTER$]. Do pli ku kon fi gu ra cyj ne go mo¿esz do pi saæ na przy -
k³ad na stê puj¹ce li nie:
[PRINTER$]
    path = /usr/lo cal/sam ba/druk
    read only = yes
    brow sa ble = no
    gu est ok = yes

Pli ki wska za ne przez skrypt make_prin ter def znaj duj¹ siê zwy kle w ka ta lo gu
C:\WINDOWS\SYSTEM, ale mo¿esz po znaæ ich dok³adne po³o¿e nie za po moc¹ po -
le ceñ:
cd C:\WINDOWS
dir na zwa pli ku /s

W na szym przyk³adzie ka ¿dy plik musi zo staæ sko pio wa ny do ka ta lo gu /usr/lo -
cal/sam ba/druk w ser we rze Sam by. Oprócz tego sko piuj do udzia³u rów nie¿ utwo rzo -
ny przez sie bie plik prin ters.def. Kie dy to zro bisz, wszyst ko bê dzie nie mal go to we.

Mo dy fi ko wa nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by

Ostat ni etap po le ga na zmo dy fi ko wa niu pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by przez do pi -
sa nie po ni¿ szych opcji:
· prin ter driver,
· prin ter driver file,
· prin ter driver lo ca tion.
Glo bal na opcja prin ter driver file po win na wska zy waæ na plik prin ters.def;
umie œæ j¹ w sek cji [glo bal]. Po zo sta³e dwie opcje na le ¿y umie œciæ w udzia le, dla
któ re go chcesz au to ma tycz nie in sta lo waæ ste row ni ki. War toœæ opcji prin ter
driver po win na od po wia daæ na zwie, któ ra po ja wia siê w Kre ato rze do da wa nia
dru kar ki w sys te mie Win dows. War to œci¹ opcji prin ter driver lo ca tion po -
win na byæ œcie ¿ka UNC do utwo rzo ne go przez cie bie udzia³u [PRINTER$], a nie
unik so wa œcie ¿ka do ka ta lo gu ser we ra. Móg³byœ za tem u¿yæ na stê puj¹cych opcji:
[glo bal]
    prin ter driver file = /usr/lo cal/sam ba/print/prin ters.def
[hp de sk jet]
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    path = /var/spo ol/sam ba/dru kar ki
    prin ta ble = yes

    prin ter driver = HP De sk Jet 560C Prin ter
    prin ter driver lo ca tion = \\%L\PRINTER$

Te raz mo¿esz wy pró bo waæ swoj¹ kon fi gu ra cjê. Po wi nie neœ usun¹æ dru kar kê Win -
dows, któr¹ „za in sta lo wa³eœ” na pierw szym eta pie, gdy wy bra³eœ j¹ z li sty w oknie
dia lo go wym Dru kar ki. Je œli Win dows za py ta, czy chcesz usun¹æ nie po trzeb ne pli ki,
zrób to. Nie ba wem zo stan¹ one zast¹pio ne pli ka mi, któ re obec nie s¹ prze cho wy wa -
ne w ser we rze Sam by.

Te sto wa nie kon fi gu ra cji

Zre star tuj de mo ny Sam by i po szu kaj udzia³u [hp de sk jet] pod ikon¹ ser we ra
w Oto cze niu sie cio wym. Je œli te raz klik niesz iko nê dru kar ki, po wi nie neœ za pocz¹tko -
waæ pro ces jej in sta la cji i do jœæ do okna dia lo go we go po ka za ne go na ry sun ku 7.6.

Ry su nek 7.6. Au to ma tycz ne kon fi gu ro wa nie ste row ni ka dru kar ki

Ró¿ ni siê ono od okna, któ re po ja wi³o siê wcze œniej pod czas kon fi gu ro wa nia dru kar -
ki. Za sad ni czo, Win dows pyta, czy chcesz za ak cep to waæ „ju¿ za in sta lo wa ny” ste -
row nik – czy li ten, któ ry udo stêp nia Sam ba. Wy bierz wiêc opcjê za cho wa nia ist -
niej¹cego ste row ni ka i klik nij przy cisk Da lej. Te raz bê dziesz móg³ na daæ dru kar ce
na zwê i wy dru ko waæ stro nê te stow¹. Je œli wszyst ko dzia³a, kon fi gu ra cja jest po -
praw na. Bê dziesz móg³ po wtó rzyæ tê pro ce du rê w ka ¿dym klien cie Win dows.

Dru ko wa nie na dru kar kach udo stêp nia nych przez klien ty
Win dows
Je œli masz dru kar ki pod³¹czo ne do klien tów pra cuj¹cych pod kon trol¹ Win dows
95/98 lub NT 4.0, mo¿esz uzy skaæ do nich do stêp z Sam by. Sam ba wy po sa ¿ona jest
w na rzê dzie o na zwie sm bprint, któ re s³u¿y do bu fo ro wa nia zle ceñ wy dru ku kie ro -
wa nych do dru ka rek Win dows. Aby jed nak z nie go sko rzy staæ, bê dziesz mu sia³
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skon fi gu ro waæ dru kar kê klien ta jako wspó³dzie lo ny za sób. Je œli jesz cze tego nie zro -
bi³eœ, mo¿esz u¿yæ przy ci sku Start i otwo rzyæ okno Dru kar ki (patrz ry su nek 7.7).

Ry su nek 7.7. Okno Dru kar ki

Wy bierz dru kar kê pod³¹czon¹ lo kal nie (w na szym przyk³adzie jest to dru kar ka Ca -
no na), klik nij j¹ pra wym przy ci skiem my szy i wy bierz z menu po zy cjê Udo stêp nia -
nie. Do sta niesz siê w ten spo sób do kar ty Udo stêp nia nie w oknie w³aœciwo œci dru -
kar ki (patrz ry su nek 7.8). Je œli chcesz udo stêp niæ j¹ go œcin nie wszyst kim u¿yt kow ni -
kom sie ci lo kal nej, po zo staw pu ste pole has³a.

Ry su nek 7.8. Kar ta Udo stêp nia nie w oknie w³aœciwo œci dru kar ki

Dru ko wa nie na dru kar kach udo stêp nia nych przez klien ty Win dows 203



Kie dy ju¿ to zro bisz, mo¿esz do daæ swoj¹ dru kar kê do li sty stan dar do wych dru ka -
rek, a Sam ba mo¿e j¹ udo stêp niæ wszyst kim kom pu te rom PC w gru pie ro bo czej.
Aby u³atwiæ in sta la cjê w Unik sie, dys try bu cja Sam by za wie ra dwa przyk³ad o we
skryp ty: sm bprint i sm bprint.sysv. Pierw szy dzia³a z dru kar ka mi typu BSD, dru gi jest
prze zna czo ny dla dru ka rek typu Sys tem V.

Dru kar ki BSD

Aby Unix typu BSD roz po zna³ zdaln¹ dru kar kê, musz¹ byæ spe³nio ne dwa wa run ki:
1. Umiesz cze nie wpi su dla dru kar ki w pli ku /etc/print cap (lub jego od po wied ni ku).
2. Umiesz cze nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go w ka ta lo gu /var/spo ol dru kar ki.
Naj pierw otwórz plik /etc/print cap i do daj wpis dla zdal nej dru kar ki. Pa miê taj, ¿e
pole fil tra we jœ cio we go (if) musi wska zy waæ na pro gram sm bprint, je œli dru kar ka
jest pod³¹czo na do kom pu te ra Win dows 95/98. W Linuksie mo¿esz do pi saæ po ni¿ -
sze li nie:
la ser jet:\
  :sd=/var/spo ol/lpd/la ser:\         # ka ta log bu fo ro wy
  :mx#0:\                            # mak sy mal ny roz miar pli ku (brak)
  :sh:\                              # brak nag³ówka (nie)
  :if=/usr/lo cal/sam ba/bin/sm bprint: # filtr tek sto wy

Na stêp nie mu sisz utwo rzyæ plik kon fi gu ra cyj ny w ka ta lo gu bu fo ro wym, któ ry
okre œli³eœ wy ¿ej pa ra me trem sd (byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ utwo rzyæ ten ka ta log).
Plik musi mieæ na zwê .con fig i po wi nien za wie raæ na stê puj¹ce in for ma cje:
· Net BIO S-ow¹ na zwê kom pu te ra Win dows z dru kark¹,
· na zwê us³ugi re pre zen tuj¹cej dru kar kê,
· has³o do stê pu do tej us³ugi.
Ostat nie dwa pa ra me try zo sta³y wpi sa ne na kar cie Udo stêp nia nie dla za so bu klien ta 
Win dows. W tym przy pad ku plik .con fig za wie ra³by trzy li nie:
se rver = fe niks
se rvi ce = CANON
pas sword = ""

Kie dy to zro bisz, zre se tuj de mo ny Sam by i spró buj wy dru ko waæ coœ z do wol ne go
stan dar do we go pro gra mu Unik sa.

Dru kar ki Sys temu V

Wysy³anie zle ceñ wy dru ku w Unik sach typu Sys tem V jest nie co ³atwiej sze. Tu taj
mu sisz u¿yæ skryp tu sm bprint.sysv z ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/exam ples/prin ting i zro -
biæ co na stê pu je:
1. Zmieñ pa ra me try se rver, se rvi ce i pas sword w skryp cie tak, aby od po wia -

da³y Net BIO S-o wej na zwie kom pu te ra, na zwie udo stêp nia nej dru kar ki i has³u.
Dla us³ugi z po przed nie go przyk³adu u¿y³byœ na stê puj¹cych pa ram etrów:
se rver = fe niks
se rvi ce = CANON
pas sword = ""
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2. Wy ko naj na stê puj¹ce po le ce nia, kt óre utworz¹ odwo³anie do dru kar ki w pli ku
z pa ra me tra mi dru ka rek. Za uwa¿, ¿e wpis dla no wej unik so wej dru kar ki nosi
na zwê ca non:
# lpad min -p ca non -v /dev/null -i./sm bprint.sysv
# ena ble ca non
# ac cept ca non

Kie dy to zro bisz, zre se tuj de mo ny Sam by i spró buj wy dru ko waæ coœ z do wol ne go
stan dar do we go pro gra mu Unik sa. Te raz bê dziesz móg³ wysy³aæ dane do dru kar ki
pod³¹czo nej do klien ta Win dows.

Opcje dru ko wa nia w Sam bie

W ta be li 7.2 ze bra no opcje dru ko wa nia w Sam bie.

Ta be la 7.2. Opcje kon fi gu ra cji dru ko wa nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

prin ting bsd, sysv,
hpux, aix,
qnx, plp,
so ftq lub
lprng

Usta wia typ sys te mu dru ko wa nia
w two jej od mia nie Unik sa

Za le ¿na
od sys te mu

Udzia³

prin ta ble
(print ok)

War toœæ
lo gicz na

Ozna cza udzia³ jako udzia³
dru kar ki

no Udzia³

prin ter
(prin ter
name)

£añcuch
(unik so wa
na zwa
dru kar ki)

Usta wia na zwê dru kar ki wysy³an¹
do kli ent ów

Za le ¿na
od sys te mu

Udzia³

prin ter
driver

£añcuch
(na zwa
ste row ni ka
dru kar ki)

Usta wia na zwê ste row ni ka,
z któ rego po win ny ko rzy staæ
klien ty pod czas wysy³ania da nych
do dru kar ki

Brak Udzia³

prin ter
driver file

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê pli ku ste row ni ka
dru kar ki

Brak Glo bal ny

prin ter
driver
lo ca tion

£añcuch
(œcie ¿ka
sie cio wa)

Okre œla sie ciow¹ œcie ¿kê do
udzia³u z pli kiem ste row ni ka
dru kar ki

Brak Udzia³

lpq ca che
time

War toœæ
licz bo wa
(czas w
se kun dach)

Usta wia czas, przez który Sam ba
bê dzie pa miê ta³a sta tus dru kar ki

10 Glo bal ny

post script War toœæ
lo gicz na

Trak tu je wszyst kie zle ce nia
wy dru ku jak post scrip to we,
do³¹czaj¹c zna ki %! na pocz¹tku
ka ¿ de go pli ku

no Udzia³

Do ko ñcze nie ta be li na str. 206
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Do ko ñcze nie ta be li ze str. 205
Ta be la 7.2. Opcje kon fi gu ra cji dru ko wa nia

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

load
prin ters

War toœæ
lo gicz na

Au to ma tycz nie ³ad u je wszyst kie
dru kar ki z pli ku print cap na li stê
udzia³ów

no Glo bal ny

print
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, kt óre
za pocz¹tko wu je wy druk

Patrz ni¿ ej Udzia³

lpq
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, kt óre
in for mu je o sta tu sie ko lej ki
wy dru ku

Patrz ni¿ ej Udzia³

lprm
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, które
usu wa zle ce nie z ko lej ki wy dru ku

Patrz ni¿ ej Udzia³

lp pau se
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, które
wstrzy mu je dru ko wa nie zle ce nia

Patrz ni¿ ej Udzia³

lpre su me
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, które
wzna wia dru ko wa nie zle ce nia

Patrz ni¿ ej Udzia³

print cap
name
(print cap)

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie pli ku
z pa ra me tra mi dru ka rek

Za le ¿na
od sys te mu

Glo bal ny

min print
spa ce

War toœæ
licz bo wa
(roz miar w
ki lo baj tach)

Okre œla mi ni mal ny roz miar wol nej
prze strze ni dys ko wej ko niecz nej
do roz po czê cia dru ko wa nia

0 Udzia³

qu eu epau se
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, które
wstrzy mu je prze twa rza nie ko lej ki
wy dru ku

Patrz ni¿ ej Udzia³

qu eu ere su me
com mand

£añcuch
(po le ce nie
pow³oki)

Usta wia po le ce nie Unik sa, które
wzna wia prze twa rza nie ko lej ki
wy dru ku

Patrz ni¿ ej Udzia³

prin ting

Opcja kon fi gu ra cyj na prin ting in for mu je Sam bê o sys te mie dru ku u¿y wa nym
przez ser wer. W Unik sie ist nie je kil ka zbio rów po le ceñ s³u¿¹cych do ste ro wa nia wy -
dru kiem i okre œla nia sta tu su zle ceñ wy dru ku. Sam ba obs³ugu je sie dem ró¿ nych ty -
pów, wy mie nio nych w ta be li 7.3.

206 Roz dzia³ 7: Dru ko wa nie i od wzo ro wy wa nie nazw



Ta be la 7.3. Typy sy st emów dru ku

Zmien na De fi ni cja

BSD Sys tem Ber ke ley Unix
SYSV Sys tem V
AIX Sys tem ope ra cyj ny AIX (IBM)
HPUX Unix He wlett-Pac kard
QNX Sys tem ope ra cyj ny cza su rze czy wi ste go QNX
LPRNG LPR Next Ge ne ra tion (Po well)
SOFTQ Sys tem SOFTQ
PLP Por ta ble Line Prin ter (Po well)

Opcja ta mo¿e przyj mo waæ jedn¹ z sied miu war to œci wy mie nio nych w ta be li. Na
przyk³ad:
prin ting = SYSV

Do my œl na war toœæ tej opcji jest za le ¿na od sys te mu i kon fi gu ro wa na pod czas kom pi -
la cji Sam by. W wiê k szo œci sys te mów skrypt con fi gu re au to ma tycz nie wy kry wa u¿y -
wa ny sys tem dru ku i od po wied nio kon fi gu ru je go w pli ku ma ke fi le Sam by. Je œli jed -
nak u¿y wasz sys te mów dru ku PLP, LPRNG lub QNX, bê dziesz mu sia³ to jaw nie
okre œliæ w pli ku ma ke fi le lub udzia le dru kar ki.
Naj czê œciej spo ty ka ne sys te my dru ku to BSD i SYSV. Ka ¿da dru kar ka ser we ra Unik -
sa BSD jest opi sa na w pli ku pa ra me trów dru ka rek – zwy kle /etc/print cap.
Usta wiaj¹c opcjê prin ting, au to ma tycz nie usta wiasz war to œci przy najm niej trzech 
in nych opcji da ne go udzia³u: print com mand, lpq com mand i lprm com mand. Je -
œli Sam ba dzia³a w ser we rze, któ ry nie obs³ugu je ¿ad nej z po wy ¿ szych me tod dru ku, 
po pro stu okre œl rêcz nie war to œci tych opcji.

prin ta ble

Opcja prin ta ble musi zo staæ usta wio na na yes, aby ozna czyæ udzia³ jako us³ugê
dru kar ki. Je œli opcja ta nie zo sta nie usta wio na, udzia³ zo sta nie wziê ty za udzia³ dys -
ko wy. Mo¿esz usta wiæ tê opcjê w na stê puj¹cy spo sób:
[dru kar ka1]
    prin ta ble = yes

prin ter

Ta opcja (cza sem u¿y wa na w po sta ci prin ter name) okre œla na zwê dru kar ki ser -
we ra, któ rej od po wia da udzia³. Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej i po win na zo staæ 
jaw nie usta wio na w pli ku kon fi gu ra cyj nym, choæ sys te my unik so we czê sto same
roz po znaj¹ na zwê lp jako do my œln¹ na zwê dru kar ki. Na przyk³ad:
[desk jet]
    prin ter = hpd k jet1
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prin ter driver

Opcja prin ter driver usta wia ³añcuch, za po moc¹ któ re go Sam ba in for mu je
Win dows, jak¹ dru kark¹ dys po nu je. Je œli opcja ta zo sta nie usta wio na po praw nie,
Kre ator do da wa nia dru kar ki w Win dows bê dzie wie dzia³, jak¹ dru kar kê in sta lu je,
co u³atwi pra cê u¿yt kow ni kom i po zwo li im na po mi niê cie jed ne go okna dia lo go we -
go. £añcuch poda ny w tej opcji po wi nien od po wia daæ ³añcu cho wi wy œwie tla ne mu
w oknie Kre ato ra do da wa nia dru kar ki (patrz ry su nek 7.9). Na przyk³ad dru kar ka
Ap ple La ser W ri ter jest opi sa na ³añcu chem Ap ple La ser W ri ter, a dru kar ka He -
wlett Pac kard De sk jet 560C – ³añcu chem HP De sk Jet 560C Prin ter.

Ry su nek 7.9. Okno dia lo go we Kre ato ra do da wa nia dru kar ki w Win dows 98

Au to ma tycz ne kon fi gu ro wa nie ste row ni ków dru ka rek przez Sam bê zo sta³o szcze -
gó³owo opi sa ne we wcze œniej szym pod roz dzia le „Au to ma tycz ne kon fi gu ro wa nie
ste row ni ków dru kar ki”.

prin ter driver file

Ta glo bal na opcja okre œla po³o¿e nie pli ku de fi ni cji dru kar ki Win dows 95/98, któ ry
jest nie zbêd ny do wys³ania pli ków ste row ni ka do klien tów ko rzy staj¹cych z dru kar -
ki Sam by. Do my œl na war toœæ tej opcji to /usr/lo cal/sam ba/lib/prin ter.def. Mo¿esz zmie -
niæ tê war toœæ w na stê puj¹cy spo sób:
[de sk jet]
    prin ter driver file = /var/dru kar ki/prin ters.def

Opcja ta jest opi sa na szcze gó³owo we wcze œniej szym pod roz dzia le „Au to ma tycz ne
kon fi gu ro wa nie ste row ni ków dru kar ki”.

prin ter driver lo ca tion

Ta opcja okre œla udzia³, któ ry za wie ra pli ki ste row ni ków i de fi ni cji dru ka rek Win -
dows 95/98. Nie ma ona war to œci do my œl nej. Mo¿esz okre œliæ po³o¿e nie udzia³u za
po moc¹ œcie ¿ki sie cio wej. Czê sto u¿y wa siê udzia³u w tym sa mym kom pu te rze:

208 Roz dzia³ 7: Dru ko wa nie i od wzo ro wy wa nie nazw

U¿yj tego ³añcu cha
jako war to œci opcji
prin ter driver



[de sk jet]
    prin ter driver lo ca tion = \\%L\PRINTER$

Opcja ta jest opi sa na szcze gó³owo we wcze œniej szym pod roz dzia le „Au to ma tycz ne
kon fi gu ro wa nie ste row ni ków dru kar ki”.

lpq ca che time

Glo bal na opcja lpq ca che time po zwa la na okre œle nie cza su (w se kun dach),
przez który Sam ba bê dzie pa miê ta³a bie¿¹cy sta tus dru kar ki. Po up³yniê ciu tego cza -
su Sam ba wyda po le ce nie lpq (lub do wol ne inne, kt óre okre œli³eœ opcj¹ lpq
command), aby uzy skaæ bar dziej ak tu al ny sta tus. Do my œl ny czas to 10 se kund, ale
mo¿esz go zwiê k szyæ, je œli two je po le ce nie okre œlo ne opcj¹ lpq com mand wy ko nu je 
siê bar dzo d³ugo lub je œli masz wie le kli entów. Po ni¿ szy przyk³ad usta wia czas na 30 
se kund:
[de sk jet]
    lpq ca che time = 30

post script

Opcja post script spra wia, ¿e dru kar ka trak tu je wszyst kie wysy³ane do niej dane
jako Post Script. Osi¹ga siê to przez do³¹cze nie zna ków %! na pocz¹tku pierw szej li -
nii ka ¿ de go zle ce nia. Opcji tej zwy kle u¿y wa siê z klien ta mi PC, któ re wsta wiaj¹
znak ̂ D ([Ctrl+D], czy li znak ko ñca pli ku) na pocz¹tek pierw szej li nii post scrip to we -
go pli ku. Oczy wiœ cie nie za mie ni ona dru kar ki nie post scrip to wej w post scrip tow¹.
Do my œl na war toœæ tej opcji to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ na stê puj¹co:
[de sk jet]
    post script = yes

print com mand, lpq com mand, lprm com mand, lp pau se com mand, lpre su me com mand

Te opcje in for muj¹ Sam bê, ja kich po le ceñ unik so wych na le ¿y u¿yæ do ste ro wa nia
wy dru kiem i wysy³ania da nych do dru kar ki. Te po le ce nia Unik sa to: lpr (wysy³a
dane do dru kar ki), lpq (wy œwie tla ko lej kê wy dru ku), lprm (usu wa zle ce nia z ko lej ki)
i, opcjo nal nie, lp pau se oraz lpre su me. Sam ba udo stêp nia opcje o na zwach od po wia -
daj¹cych ka ¿ de mu z tych po le ceñ na wy pa dek, gdy byœ mu sia³ zmie niæ do my œl ne
pa ra me try. Oto przyk³ad:
lpq com mand = /usr/ucb/lpq %p

Dziê ki temu po le ce niem lpq com mand by³oby /usr/ucb/lpq. Po dob nie opcja:
lprm com mand = /usr/lo cal/lprm -P%p %j

usta wi³aby po le ce nie usu niê cia zle ce nia na /usr/lo cal/lprm i do star czy³a mu nu mer
zle ce nia wy dru ku za po moc¹ zmien nej %j.
Do my œl ne war to œci tych opcji za le¿¹ od war to œci opcji prin ting. W ta be li 7.4 znaj -
dziesz do my œl ne po le ce nia dla ka ¿ de go sys te mu dru ku. Naj po pu lar niej szym sys te -
mem dru ku jest BSD.
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Ta be la 7.4. Do my œl ne po le ce nia dla ró ¿n ych sy st em ów dru ku

Opcja BSD, AIX, PLP,
LPRNG

SYSV, HPUX QNX SOFTQ

print
com mand

lpr -r -P%p %s lp -c -d%p %s;
rm %s

lpr -r -P%p %s lp -d%p -s %s; 
rm %s

lpq
com mand

lpq -P%p lp stat -o%p lpq -P%p lp stat -o%p

lprm
com mand

lprm -P%p %j can cel %p-%j can cel %p-%j can cel %p-%j

lp pau se
com mand

lp -i %p-%j -H
hold
(tyl ko SYSV)

Brak Brak Brak

lpre su me
com mand

lp -i %p-%j -H
re su me
(tyl ko SYSV)

Brak Brak qstat -s
-j%j -r

Zwy kle nie ma po trze by mo dy fi ko wa nia tych opcji; wyj¹tkiem bywa print com -
mand. Byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ usta wiæ jaw nie tê opcjê, je œli twój sys tem nie przyj -
mu je opcji -r (usun¹æ po wy dru ko wa niu) w po le ce niu wy dru ku. Na przyk³ad:
/usr/lo cal/lpr -P%p %s; /bin/rm %s

Odro bi na pro gra mo wa nia mo¿e za mie niæ te opcje w na rzê dzie dia gno stycz ne:
print com mand = cat %s >>/tmp/dzien ni k dru ku; lpr -r -P%p %s

Ta przyk³ad o wa opcja po zwo li stwier dziæ, czy pli ki s¹ rze czy wiœ cie do star cza ne do
ser we ra Sam by. Je œli tak, ich za war toœæ po ja wi siê w pli ku /tmp/dzien ni k dru ku.
Dru gim naj po pu lar niej szym sys te mem dru ku po BSD jest SYSV (lub Sys tem V) i jego 
od mia ny, jak AIX IB M-a lub HP-UX He wlet ta-Pac kar da. W sys te mach tych nie ma
pli ku /etc/print cap. Opcjê print cap name mo ¿na tu usta wiæ na od po wied nie po le -
ce nie lp stat, co in for mu je Sam bê, ¿e po win na uzy skaæ li stê dru ka rek z wyn ik ów po -
le ce nia lp stat. Mo ¿na te¿ usta wiæ glo baln¹ opcjê kon fi gu ra cyjn¹ print cap name na
na zwê sa mo dziel nie utwo rzo ne go pli ku print cap. Plik taki po wi nien za wie raæ li nie
po dob ne do po ni¿ szych:
lp|druk1|Moja dru kar ka 1
druk2|Moja dru kar ka 2
druk3|Moja dru kar ka 3

Ka ¿da li nia na zy wa dru kar kê i okre œla jej alia sy. W tym przyk³adzie pierw sza dru -
kar ka nosi na zwy lp, druk1 lub Moja dru kar ka 1, a u¿yt kow nik mo¿e pos³ugi -
waæ siê do woln¹ z nich. Pierw sza na zwa bê dzie u¿y ta w miej sce zmien nej %p w ka -
¿dym po le ce niu, któ re Sam ba wy ko na w od nie sie niu do tej dru kar ki.
Sam ba obs³ugu je rów nie¿ dwa inne sys te my dru ku: LPRNG (LPR New Ge ne ra tion)
oraz PLP (Pu blic Line Prin ter). S¹ to sys te my typu pu blic do ma in i Open So ur ce,
u¿y wa ne w wie lu sie ciach w celu roz wi¹za nia pro ble mów zwi¹za nych z opro gra -
mo wa niem fir mo wym. Sam ba obs³ugu je ta k¿e sys te my ope ra cyj ne cza su rze czy wi -
ste go SOFTQ i QNX.
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load prin ters

Opcja load prin ters na ka zu je Sam bie utwo rze nie udzia³ów dla wszyst kich do -
stêp nych dru ka rek i za³ad o wa nie ich na li stê przegl¹da nia. Sam ba utwo rzy i umie œci 
na liœ cie udzia³ dla ka ¿ dej dru kar ki, któ rej na zwa wy stê pu je w pli ku /etc/print cap
(lub jego sys te mo wym od po wied ni ku). Je œli na przyk³ad twój plik print cap wygl¹da
na stê puj¹co* :
lp:\
  :sd=/var/spo ol/lpd/lp:\          # ka ta log bu fo ro wy
  :mx#0:\                          # mak sy mal ny roz miar pli ku (brak)
  :sh:\                            # po mi ja nie nag³ów ków (nie)
  :lp=/dev/lp1:\                   # na zwa urz¹dze nia wy jœ cio we go
  :if=/var/spo ol/lpd/lp/fil ter:    # filtr tek sto wy

la ser:\
  :sd=/var/spo ol/lpd/la ser:\       # ka ta log bu fo ro wy
  :mx#0:\                          # mak sy mal ny roz miar pli ku (brak)
  :sh:\                            # po mi ja nie nag³ów ków (nie)
  :lp=/dev/la ser:\                 # na zwa urz¹dze nia wy jœ cio we go
  :if=/var/spo ol/lpd/lp/fil ter:    # filtr tek sto wy

i u¿y jesz opcji:
load prin ters = yes

wów czas pod czas uru cha mia nia Sam by zo stan¹ utwo rzo ne udzia³y dru ka rek [lp]
i [la ser]. Oba udzia³y zo stan¹ skon fi gu ro wa ne wed³ug opcji z sek cji [prin -
ters] i zo stan¹ umiesz czo ne na liœ cie przegl¹da nia ser we ra Sam by.

print cap name

Je œli w udzia le dru kar ki wy stê pu je opcja print cap name (cza sem na zy wa na print -
cap), Sam ba u¿y je okre œlo ne go pli ku jako pli ku par ametrów dru ka rek. Zwy kle jest
to plik /etc/print cap. Mo¿esz jed nak usta wiæ tê opcjê tak, aby wska zy wa³a plik tyl ko
z tymi dru kar ka mi, któ re chcesz udo stêp niæ w sie ci. War to œci¹ tej opcji musi byæ
pe³na œcie ¿ka i na zwa pli ku par ametrów dru ka rek w ser we rze:
[de sk jet]
    print cap name = /usr/lo cal/print cap

min print spa ce

Opcja min print spa ce okre œla mi ni maln¹ iloœæ prze strze ni bu fo ro wej, któ ra
musi byæ do stêp na na dys ku, aby dru ko wa nie by³o mo ¿li we. Usta wie nie jej na zero
(war toœæ do my œl na) wy³¹cza test; usta wie nie jej na do woln¹ inn¹ war toœæ okre œla
iloœæ wy ma ga nej prze strze ni w ki lo baj tach. Dziê ki tej opcji mo ¿na unikn¹æ zape³nie -
nia prze strze ni dys ko wej przez zle ce nia wy dru ku, któ re mog³oby do pro wa dziæ do
b³êd nej pra cy in nych pro ce sów.
[de sk jet]
    min print spa ce = 4000
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qu eu epau se com mand

Ta opcja kon fi gu ra cyj na okre œla po le ce nie, któ re wstrzy mu je prze twa rza nie ca³ej ko -
lej ki wy dru ku (w prze ci wie ñstwie do wstrzy my wa nia po je dyncze go zle ce nia). Do -
my œl na war toœæ za le ¿y od wy bra ne go typu sys te mu dru ku. Praw do po dob nie nie bê -
dziesz mu sia³ zmie niaæ tej opcji.

qu eu ere su me com mand

Ta opcja kon fi gu ra cyj na okre œla po le ce nie, któ re wzna wia prze twa rza nie ko lej ki
wy dru ku (w prze ci wie ñstwie do wzna wia nia po je dyncze go zle ce nia). Do my œl na
war toœæ za le ¿y od wy bra ne go typu sys te mu dru ku. Praw do po dob nie nie bê dziesz
mu sia³ zmie niaæ tej opcji.

Od wzo ro wy wa nie nazw w Sam bie
Przed opra co wa niem ser we rów nazw Net BIO S-o wych (NBNS), od wzo ro wy wa nie
nazw opie ra³o siê wy³¹cznie na rozg³osze niach. Je œli po trzeb ny by³ ad res kom pu te -
ra, wy star czy³o rozg³osiæ jego na zwê w ca³ej sie ci i cze kaæ na od po wie dŸ od tego
kom pu te ra. Taka me to da jest nadal do stêp na: szu kaj¹c kom pu te ra o na zwie fra -
nek, mo ¿na rozg³osiæ za py ta nie i do wie dzieæ siê, czy taki kom pu ter ist nie je i jaki jest
jego ad res (u¿y je my tej me to dy do dia gno zo wa nia us³ug na zew ni czych Sam by za
po moc¹ po le ce nia nm blo okup w roz dzia le 9, Roz wi¹zy wa nie pro ble mów).
Jak do wie dzia³eœ siê w roz dzia le 1, pa kie ty rozg³osze nio we – czy to zwi¹zane
z przegl¹da niem, czy re je stra cj¹ i od wzo ro wy wa niem nazw – nie prze chodz¹ przez
gra ni ce pod sie ci. Co gor sze, czê ste rozg³osze nia ob ni¿ aj¹ efek tyw noœæ sie ci. Aby roz -
wi¹zaæ ten pro blem, Micro so ft opra co wa³ us³ugê Win dows In ter net Name Se rvi ce
(WINS), czy li ser wer NBNS do stêp ny z wie lu pod sie ci, któ ry Sam ba po tra fi emu lo -
waæ. Dziê ki temu ad mi ni stra tor mo¿e wy zna czyæ je den z ko mputerów na ser wer
WINS, a na stêp nie po daæ jego ad res ka ¿ de mu z kl i en tów, kt ó re ko rzy staj¹ z us³ug
od wzo ro wy wa nia nazw. W re zul ta cie ¿¹da nia re je stra cji i od wzo ro wa nia na zwy mog¹
byæ kie ro wa ne do jed ne go kom pu te ra z do wol ne go punk tu sie ci, a nie rozg³asza ne.
WINS i rozg³osze nia nie s¹ jed nak je dy ny mi me to da mi od wzo ro wy wa nia nazw.
W isto cie Sam ba dys po nu je czte re ma ró¿ ny mi me cha ni zma mi:
· WINS,
· rozg³osze nia,
· plik /etc/hosts lub us³ugi NIS/NIS+,
· plik LMHOSTS.
Sam ba mo¿e ko rzy staæ z do wol ne go albo ze wszyst kich tych me cha ni zmów, w ko -
lej no œci okre œlo nej opcj¹ name re solve or der. Za nim jed nak przed sta wi my do -
stêp ne opcje kon fi gu ra cyj ne, omó wi my plik, z którym zapewne nie mia³eœ nig dy do
czy nie nia: LMHOSTS.
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Plik LMHOSTS

LMHOSTS to stan dar do wy plik host ów LAN Ma na ge ra, u¿y wa ny do od wzo ro wy -
wa nia nazw na ad re sy IP w lo kal nym sys te mie. W NBT jest on od po wied ni kiem
stan dar do we go unik so we go pli ku /etc/hosts. Do my œl nie plik ten jest prze cho wy wa -
ny w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/lib i ma for mat po dob ny do pli ku /etc/hosts, na
przyk³ad:
192.168.220.100   hy dra
192.168.220.101   fe niks

Je dy na ró¿ ni ca po le ga na tym, ¿e na zwy po pra wej stro nie wpi sów s¹ na zwa mi Net -
BIO S-o wy mi, a nie na zwa mi DNS. Po nie wa¿ s¹ to na zwy Net BIO S-o we, mo¿esz
przy pi saæ im ta k¿e typ za so bu:
192.168.220.100   hy dra#20
192.168.220.100   pro sta#1b
192.168.220.101   fe niks#20

W przyk³adzie tym okre œli liœ my kom pu ter hy dra jako pod sta wo wy kon tro ler do -
me ny PROSTA, o czym in for mu je typ za so bu <1B> przy pi sa ny na zwie zwi¹za nej
z ad re sem IP hy dry w dru giej li nii. Po zo sta³e dwa wpi sy okre œlaj¹ stan dar do we sta -
cje ro bo cze.
Je œli chcesz umie œciæ plik LMHOSTS w nie stan dar do wym po³o¿e niu, bê dziesz mu -
sia³ po in for mo waæ o tym pro ces nmbd pod czas star tu:
nmbd -H /etc/sam ba/lmhosts -D

Kon fi gu ro wa nie Sam by do wspó³pra cy z in nym ser we rem WINS

Mo¿esz skon fi gu ro waæ Sam bê do wspó³pra cy z ser we rem WINS znaj duj¹cym siê
w in nym miej scu sie ci, po daj¹c po pro stu ad res tego ser we ra. S³u¿y do tego glo bal na
opcja kon fi gu ra cyj na wins se rver:
[glo bal]
    wins se rver = 192.168.200.122

Po do pi sa niu tej opcji Sam ba bê dzie kie ro waæ wszyst kie ¿¹da nia WINS do ser we ra
znaj duj¹cego siê pod ad re sem 192.168.200.122. Po nie wa¿ ¿¹da nie jest kie ro wa ne
bez po œred nio do in ne go kom pu te ra, nie wy stê puj¹ tu pro ble my nie od³¹cznie zwi¹ zane
z me tod¹ rozg³osze niow¹. Jed na k¿e, mimo poda nia ad re su ser we ra WINS w pli ku
kon fi gu ra cyj nym, Sam ba nie ko niecz nie u¿y je go przed wypróbowaniem in nych me -
tod od wzo ro wy wa nia nazw. Ko lej noœæ, w kt órej Sam ba pró buje ró¿ nych me tod od -
wzo ro wy wa nia nazw, jest okre œlo na opcj¹ name re solve or der, o kt órej bê dzie
mowa za chwi lê.
Je œli ser wer Sam by znaj du je siê w pod sie ci u¿y waj¹cej rozg³oszeñ i zna po³o¿e nie
ser we ra WINS w in nej pod sie ci, za po moc¹ opcji wins proxy mo¿na skon fi gu ro -
waæ go tak, aby prze ka zy wa³ wszyst kie ¿¹da nia od wzo ro wa nia na zwy:
[glo bal]
    wins se rver = 192.168.200.12
    wins proxy = yes
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Opcji tej po wi nie neœ u¿yæ tyl ko wte dy, gdy ser wer WINS znaj du je siê w in nej pod -
sie ci. W prze ciw nym wy pad ku rozg³osze nie zo sta nie ode bra ne przez ser wer WINS
bez po œred nic twa Sam by.

Kon fi gu ro wa nie Sam by jako ser we ra WINS

Mo¿esz skon fi gu ro waæ Sam bê jako ser wer WINS, usta wiaj¹c dwie glo bal ne opcje
w pli ku kon fi gu ra cyj nym:
[glo bal]
    wins support = yes
    name re solve or der = wins lmhosts hosts bcast

Opcja wins support za mie nia Sam bê w ser wer WINS. Choæ trud no w to uwie rzyæ, 
to jest wszyst ko, co trze ba zro biæ. Sam ba zaj mie siê wszyst ki mi szcze gó³ami, daj¹c
ad mi ni stra to ro wi chwi lê wy tchnie nia. Opcje wins support=yes oraz wins se -
rver wza jem nie siê wy klu czaj¹; nie mo¿esz uczy niæ Sam by ser we rem WINS i jed -
no cze œnie po daæ in ne go kom pu te ra jako ser we ra WINS.
Je œli Sam ba dzia³a jako ser wer WINS, praw do po dob nie po wi nie neœ za zna jo miæ siê
ze wspo mnian¹ wcze œniej opcj¹ name re solve or der. Opcja ta okre œla ko lej noœæ
me tod, któ rych Sam ba u¿y wa w celu od wzo ro wa nia Net BIO S-o wej na zwy. Mo¿esz
po daæ w niej czte ry war to œci:
lmhosts

U¿y wa pli ku LMHOSTS LAN Ma na ge ra.
hosts

U¿ywa stan dar do wych me tod od wzo ro wy wa nia nazw w Unik sie: pli ku /etc/hosts,
DNS, NIS lub ich kom bi na cji (zgod nie z kon fi gu ra cj¹ sys te mu).

wins
U¿y wa ser we ra WINS.

bcast
U¿y wa me to dy rozg³osze nio wej.

Ko lej noœæ, w ja kiej wpi szesz te war to œci, bê dzie od po wia daæ ko lej no œci, w ja kiej
Sam ba wyp róbuje ró¿ ne me to dy od wzo ro wa nia na zwy pod czas pra cy w cha rak -
terze ser we ra WINS. Przyj rzyj my siê war to œciom poda nym w po przed nim przy -
k³adzie:
name re solve or der = wins lmhosts hosts bcast

Ozna cza to, ¿e Sam ba naj pierw spró bu je od wzo ro waæ na zwê na pod sta wie swo ich
wpi sów WINS. Na stêp nie sko rzy sta z lo kal ne go pli ku LAN Ma na ge ra, LMHOSTS.
PóŸ niej wy pró bu je unik so we me to dy od wzo ro wy wa nia nazw, o czym in for mu je
war toœæ hosts. S³owo to mo¿e byæ myl¹ce: obej mu je nie tyl ko u¿y cie pli ku /etc/hosts, 
ale ta k¿e us³ug DNS lub NIS (zgod nie z kon fi gu ra cj¹ unik so we go sys te mu). Wresz -
cie, je œli te trzy me to dy nie przy nios¹ re zul ta tu, Sam ba spró bu je zlo ka li zo waæ kom -
pu ter me tod¹ rozg³osze niow¹.
Mo¿esz te¿ po in stru owaæ ser wer Sam by dzia³aj¹cy jako ser wer WINS, aby skon sul -
to wa³ siê z sys te mo wym ser we rem DNS, je œli nie od naj dzie ¿¹da ne go ho sta w swo jej 
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ba zie da nych WINS. W ty po wym sys te mie linuk so wym mo¿esz zna le Ÿæ ad res ser -
we ra DNS w pli ku /etc/re solv.conf. Zo ba czysz tam wpis po dob ny do po ni¿ sze go:
na me se rver 127.0.0.1
na me se rver 192.168.200.192

In for mu je on, ¿e ser wer DNS znaj du je siê pod ad re sem 192.168.200.192 (127.0.0.1 to
ad res lo kal ne go ho sta, któ ry nig dy nie jest po praw nym ad re sem ser we ra DNS).
U¿yj glo bal nej opcji dns proxy, aby Sam ba ko rzy sta³a ze skon fi gu ro wa ne go w sys -
te mie ser we ra DNS:
[glo bal]
    wins support = yes
    name re solve or der = wins lmhosts hosts bcast
    dns proxy = yes

Opcje kon fi gu ra cji od wzo ro wy wa nia nazw

Opcje Sam by zwi¹zane z WINS s¹ ze bra ne w ta be li 7.5.

Ta be la 7.5. Opcje WINS

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

wins
support

War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
bê dzie dzia³aæ jako ser wer WINS

no Glo bal ny

wins
se rver

£añcuch
(ad res IP
lub na zwa
DNS)

Iden ty fi ku je ser wer WINS, któ rego
Sam ba bê dzie u¿y waæ do re je stro wa -
nia i od wzo ro wy wa nia nazw

Brak Glo bal ny

wins
proxy

War toœæ
lo gicz na

Umo ¿li wia Sam bie po œred ni cze nie
w za py ta niach do ser we ra WINS
znaj duj¹cego siê w in nej pod sie ci

no Glo bal ny

dns proxy War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
prze szu ka DNS, je œli nie znaj dzie
na zwy w WINS

no Glo bal ny

name
re solve
or der

lmhosts,
hosts,
wins
lub bcast

Okre œla ko lej noœæ me tod u¿y wa nych
do od wzo ro wy wa nia nazw
Net BIO S-o wych

lmhosts
hosts
wins
bcast

Glo bal ny

max ttl War toœæ
licz bo wa

Okre œla  mak sy mal ny „czas ¿y cia”
(w se kun dach) od wzo ro wa nych nazw 
Net BIO S-o wych

259200
(3 dni)

Glo bal ny

max wins
ttl

War toœæ
licz bo wa

Okre œla  mak sy mal ny „czas ¿y cia”
(w se kun dach) nazw Net BIO S-o wych
zwra ca nych przez Sam bê dzia³aj¹c¹
jako ser wer WINS

518400
(6 dni)

Glo bal ny

min wins
ttl

War toœæ
licz bo wa

Okre œla  mi ni mal ny „czas ¿y cia”
(w se kun dach) nazw Net BIO S-o wych
zwra ca nych przez Sam bê dzia³aj¹c¹
jako ser wer WINS

21600
(6 go dzin)

Glo bal ny
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wins support

Sam ba bê dzie œwiad czyæ us³ugi WINS na rzecz wszyst kich kom pu te rów w sie ci, je œli 
do pi szesz po ni¿sz¹ li niê do sek cji [glo bal] pli ku smb.conf:
[glo bal]
    wins support = yes

Do my œl na war toœæ tej opcji to no, co po zwa la in ne mu kom pu te ro wi (zwy kle ser we -
ro wi Win dows NT) na pe³nie nie funk cji ser we ra WINS. Je œli w³¹czysz tê opcjê, pa -
miê taj, ¿e Sam ba dzia³aj¹ca jako ser wer WINS obec nie nie mo¿e wy mie niaæ da nych
z za pa so wy mi ser we ra mi WINS. Opcja ta wza jem nie wy klu cza siê z opcj¹ wins
se rver; je œli obie te opcje usta wisz jed no cze œnie na yes, Sam ba zg³osi b³¹d.

wins se rver

Sam ba u¿y je in ne go do stêp ne go w sie ci ser we ra WINS, je œli umie œcisz w pli ku kon fi -
gu ra cyj nym opcjê wins se rver. War to œci¹ tej opcji mo¿e byæ albo ad res IP, albo
na zwa DNS (nie Net BIO S-o wa) ser we ra WINS. Na przyk³ad:
[glo bal]
    wins se rver = 192.168.220.110

lub
[glo bal]
    wins se rver = wins.przy klad.com

Aby opcja ta za dzia³a³a, opcja wins support musi byæ usta wio na na no (war toœæ
do my œln¹). W prze ciw nym wy pad ku Sam ba zg³osi b³¹d. Za po moc¹ tej opcji mo¿esz 
okre œliæ ad res tyl ko jed ne go ser we ra WINS.

wins proxy

Ta opcja po zwa la Sam bie dzia³aæ jako po œred nik in ne go ser we ra WINS, a wiêc prze -
ka zy waæ kie ro wa ne do sie bie ¿¹da nia re je stra cji i od wzo ro wy wa nia nazw do rze -
czy wi ste go ser we ra WINS, czê sto znaj duj¹cego siê w in nej pod sie ci. Ad res tego ser -
we ra mo ¿na okre œliæ za po moc¹ opcji wins se rver. Sam ba bê dzie zwra caæ klien -
tom od po wie dzi ser we ra WINS. Mo¿esz w³¹czyæ tê opcjê, do pi suj¹c po ni¿sz¹ li niê
w sek cji [glo bal]:
[glo bal]
    wins proxy = yes

dns proxy

Je œli chcesz u¿y waæ us³ug Do ma in Name Se rvi ce (DNS) wte dy, gdy na zwa nie zo sta -
nie zna le zio na w WINS, mo¿esz usta wiæ na stê puj¹c¹ opcjê:
[glo bal]
    dns proxy = yes

Spra wi ona, ¿e pro ces nmbd bê dzie wy szu ki wa³ na zwy kom pu te rów za po moc¹
stan dar do wych us³ug DNS ser we ra. Za pew ne ze chcesz wy³¹czyæ tê opcjê, je œli nie
masz sta³ego po³¹cze nia z ser we rem DNS. Mimo ist nie nia tej opcji, za le ca my ra czej
u¿y cie ser we ra WINS. Je œli w two jej sie ci nie ma jesz cze ser we ra WINS, skon fi gu ruj
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je den z kom pu te rów z Samb¹ jako ser wer WINS. Nie mo¿esz jed nak skon fi gu ro waæ
dwóch kom pu te rów z Samb¹ jako ser we rów WINS (pod sta wo we go i za pa so we go),
po nie wa¿ obec nie Sam ba nie mo¿e wy mie niaæ baz da nych WINS.

name re solve or der

Glo bal na opcja name re solve or der okre œla ko lej noœæ me tod u¿y wa nych przez
Sam bê pod czas od wzo ro wy wa nia nazw. Do my œl nie w celu usta le nia ad re su kom -
pu te ra Sam ba naj pierw spraw dza plik LMHOSTS, na stêp nie ko rzy sta ze stan dar do -
wych me tod od wzo ro wy wa nia nazw w Unik sie (kom bi na cja /etc/hosts, DNS i NIS),
póŸ niej od py tu je ser wer WINS, a wresz cie u¿y wa rozg³oszeñ. Mo¿esz zmie niæ war -
toœæ tej opcji w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    name re solve or der = lmhosts wins hosts bcast

W tym przyk³adzie na zwy bêd¹ od wzo ro wy wa ne przez spraw dza nie pli ku
LMHOSTS, od py ty wa nie ser we ra WINS, spraw dza nie sys te mo we go pli ku hos tów,
a wresz cie rozg³osze nia. Je œli nie chcesz, nie mu sisz u¿y waæ wszyst kich czte rech me -
tod. Opcja ta jest opi sa na szc ze gó³owo we wcze œniej szym pod roz dzia le „Kon fi gu ro -
wa nie Sam by jako ser we ra WINS”.

max ttl

Ta opcja okre œla mak sy mal ny „czas ¿y cia” (time to live, TTL), przez który na zwa Net -
BIO S-o wa za re je stro wa na w ser we rze Sam by po zo sta nie ak tyw na. Praw do po dob -
nie nie bê dziesz mu sia³ mo dy fi ko waæ tej war to œci.

max wins ttl

Ta opcja okre œla mak sy mal ny „czas ¿y cia” (TTL), przez który na zwa Net BIO S-o wa
od wzo ro wa na przez ser wer WINS po zo sta nie ak tyw na. Praw do po dob nie nie bê -
dziesz mu sia³ mo dy fi ko waæ tej war to œci.

min wins ttl

Ta opcja okre œla mi ni mal ny „czas ¿y cia” (TTL), przez który na zwa Net BIO S-o wa od -
wzo ro wa na przez ser wer WINS po zo sta nie ak tyw na. Praw do po dob nie nie bê dziesz 
mu sia³ mo dy fi ko waæ tej war to œci.

Od wzo ro wy wa nie nazw w Sam bie 217



8
Do dat ko we in for ma cje
o Sam bie

Roz dzia³ 8: Do dat ko we in for ma cje o Sam bie

W tym roz dzia le za ko ñczy my opis pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by, po daj¹c ró¿ no -
rod ne opcje o naj roz ma it szym prze zna cze niu. Omó wi my krót ko opcje s³u¿¹ce do
wspie ra nia pro gra mi stów, in ter na cjo na li za cji, prze sy³ania ko mu ni ka tów i usu wa -
nia uste rek Win dows. Zwy kle opcji tych bê dziesz u¿y wa³ tyl ko w szcze gól nych oko -
licz no œciach. Pod ko niec roz dzia³u omó wi my ta k¿e au to ma tycz ne wy ko ny wa nie
ko pii za pa so wych za po moc¹ po le ce nia smb tar. Bez dal szych wstê pów zaj mij my siê
wiêc pierw szym za gad nie niem: opcja mi po moc ny mi przy pro gra mo wa niu.

Po moc dla pr ogramistów
Je œli z two je go ser we ra Sam by ko rzy staj¹ pro gra miœ ci, po wi nie neœ za in te re so waæ siê 
opcja mi wy mie nio ny mi w ta be li 8.1.

Ta be la 8.1. Opcje kon fi gu ra cji wspar cia dla pro gra mi stów

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

time se rver War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, nmbd
bê dzie og³asza³ siê jako ser wer cza su
SMB dla klien tów Win dows

no Glo bal ny

time of f set War toœæ
licz bo wa
(licz ba
mi nut)

Do da je okre œlon¹ licz bê mi nut do
zg³asza ne go cza su

0 Glo bal ny

dos
fi le ti mes

War toœæ
lo gicz na

Po zwa la zmie niaæ czas mo dy fi ka cji
pli ku u¿yt kow ni kom in nym ni¿
w³aœci ciel pli ku, je œli tyl ko maj¹ pra wo
do za pi su w tym pli ku

no Udzia³

dos fi le ti me
re so lu tion

War toœæ
lo gicz na

Spra wia, ¿e cza sy mo dy fi ka cji pli ku s¹
za okr¹gla ne do na stêp nej pa rzy stej
se kun dy

no Udzia³

fake
directo ry
cre ate ti mes

War toœæ
lo gicz na

Fa³szu je cza sy utwo rze nia ka ta lo gów,
aby upo raæ siê z usterk¹ w pro gra mie
nma ke Micro so ftu

no Udzia³



Syn chro ni za cja cza su

Syn chro ni za cja cza su mo¿e mieæ du¿e zna cze nie dla pro gra mi stów. Roz wa¿ na stê -
puj¹ce opcje:
time se rver = yes
dos fi le ti mes = yes
fake directo ry cre ate ti mes = yes
dos fi le ti me re so lu tion = yes
de le te re adon ly = yes

Je œli usta wisz te opcje, Sam ba bê dzie zwra ca³a cza sy zgod ne z wy mo ga mi Vi su al
C++, nma ke i in nych na rzê dzi pro gra mi stycz nych Micro so ftu. W prze ciw nym wy -
pad ku pro gra my typu make dla kom pu te rów PC bêd¹ uwa ¿a³y, ¿e za ka ¿dym ra zem
trze ba po now nie skom pi lo waæ wszyst kie pli ki w ka ta lo gu. Oczy wiœ cie, nie jest to
po¿¹dane dzia³anie.

time se rver

Je œli twój ser wer Sam by ma dok³adny ze gar lub je œli jest klien tem jed ne go z unik so -
wych ser we rów cza su, mo¿esz po in stru owaæ go, aby og³asza³ siê jako ser wer cza su
SMB, usta wiaj¹c opcjê time se rver:
[glo bal]
    time se rver = yes

Klient bê dzie mu sia³ za¿¹daæ do star cze nia mu cza su, u¿y waj¹c po ni¿ sze go po le ce -
nia DO S-a (w od po wied nim miej scu na le ¿y pod sta wiæ na zwê ser we ra):
C:\NET TIME \\ser wer /YES /SET

Po le ce nie to mo ¿na umie œciæ w skryp cie lo go wa nia Win dows (patrz roz dzia³ 6,
U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny).
Do my œl nie opcja time se rver jest usta wio na na no. Je œli w³¹czysz tê us³ugê, bê -
dziesz móg³ u¿yæ po wy ¿ sze go po le ce nia, aby zsyn chro ni zo waæ ze ga ry klien tów.
Syn chro ni za cja cza su jest wa ¿na w klien tach u¿y waj¹cych pr ogramów ta kich jak
make, któ re kom pi luj¹ pli ki na pod sta wie cza su ostat niej mo dy fi ka cji. •le zsyn chro -
ni zo wa ny czas mo¿e spo wo do waæ, ¿e albo wszyst kie pli ki w ka ta lo gu zo stan¹ prze -
kom pi lo wa ne, co jest strat¹ cza su, albo nie zo sta nie skom pi lo wa ny plik Ÿród³owy,
któ ry zo sta³ zmo dy fi ko wa ny przed chwil¹.

time of f set

Aby obs³u¿yæ klien ty, któ re b³êd nie pos³uguj¹ siê cza sem let nim, Sam ba udo stêp nia
opcjê time of f set. Je œli opcja ta jest usta wio na, do bie¿¹cego cza su do da wa na jest
okre œlo na licz ba mi nut. Przy da je siê to, je œli pra cu jesz w No wej Fun dlan dii, a Win -
dows nie wie o obo wi¹zuj¹cej tam 30- mi nu towej ró¿ ni cy cza su:
[glo bal]
    time of f set = 30

dos fi le ti mes

W sys te mach unik so wych tyl ko root i w³aœci ciel pli ku mog¹ zmie niæ czas ostat niej
mo dy fi ka cji pli ku. Opcja udzia³u dos fi le ti mes umo ¿li wia Sam bie na œla do wa -
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nie DO S-a i Win dows: ka ¿dy u¿yt kow nik mo¿e zmie niæ czas ostat niej mo dy fi ka cji
pli ku, je œli tyl ko ma pra wo do za pi su w tym udzia le. Aby to zro biæ, Sam ba ko rzy sta
z przywi lejów ro ota w celu zmia ny znacz ni ka cza so we go pli ku.
Do my œl nie opcja ta jest wy³¹czo na. Usta wie nie jej na yes bywa nie zbêd ne do za -
pew nie nia po praw nej pra cy pro gra mów make dla kom pu te rów PC. In a czej pro gra -
my te nie bêd¹ mog³y zmie niaæ cza sów ostat niej mo dy fi ka cji pli ków, przez co czê sto
bêd¹ re kom pi lo waæ wszyst kie pli ki, cho æby nie by³o to po trzeb ne.

dos fi le ti me re so lu tion

Jest to opcja udzia³u. Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba bê dzie za okr¹glaæ cza sy mo -
dy fi ka cji pli ku do naj bli¿ szej wie lo krot no œci dwóch se kund. Opcja ta s³u¿y przede
wszyst kim do upo ra nia siê z usterk¹ w Win dows, przez któr¹ Vi su al C++ nie do -
strze ga, ¿e plik nie zo sta³ zmo dy fi ko wa ny. Mo¿esz w³¹czyæ j¹ w na stê puj¹cy spo sób:
[dane]
    dos fi le ti me re so lu tion = yes

Za le ca my u¿y cie tej opcji tyl ko wte dy, gdy Vi su al C++ u¿y wa pli ków w udzia le ko -
rzy staj¹cym z blo kad opor tu ni stycz nych.

fake directo ry cre ate ti mes

Opcja fake directo ry cre ate ti mes po zwa la na po prawn¹ pra cê pro gra mów
make dla kom pu te rów PC. Sys te my VFAT i NTFS za pi suj¹ czas utwo rze nia ka ta lo gu, 
a Unix nie. Bez tej opcji Sam ba po bie ra naj wcze œniejsz¹ za re je stro wan¹ datê dla ka ta -
lo gu (czê sto jest to data ostat niej mo dy fi ka cji pli ku) i zwra ca j¹ klien to wi. Je œli to nie
wy star cza, ustaw po ni¿sz¹ opcjê w de fi ni cji udzia³u:
[dane]
    fake directo ry cre ate ti mes = yes

Je œli opcja ta jest usta wio na, Sam ba bê dzie zg³aszaæ czas utwo rze nia ka ta lo gu rów ny 
za ko do wa nej na sta³e war to œci 1 stycz nia 1980 roku. S³u¿y g³ów nie do prze ko na nia
pro gra mu nma ke z pa kie tu Vi su al C++, ¿e pli ki obiek to we w ka ta lo gach bu do wy zo -
sta³y rze czy wiœ cie utwo rzo ne póŸ niej ni¿ sam ka ta log i wy ma gaj¹ po now nej kom pi -
la cji.

Ma gicz ne skryp ty
Po ni¿ sze opcje s³u¿¹ do obs³ugi ma gicz nych skryp tów w ser we rze Sam by. Ma gicz ne
skryp ty umo ¿li wiaj¹ wy ko ny wa nie pro gra mów w Unik sie i zwra ca nie ich wy ni ków 
klien tom SMB. Maj¹ one cha rak ter za ra zem eks pe ry men tal ny i pro wi zo rycz ny.
Mimo to nie któ rzy u¿yt kow ni cy wci¹¿ po trze buj¹ tych dwóch opcji do za pew nie nia
po praw nej pra cy swo ich pro gra mów. Ma gicz ne skryp ty nie ciesz¹ siê wiê k szym za -
ufa niem, a ze spó³ twór ców Sam by sta now czo od ra dza ich u¿y cie. Wiê cej in for ma cji
znaj dziesz w ta be li 8.2.
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Ta be la 8.2. Opcje kon fi gu ra cji ma gicz nych skryp tów

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

ma gic
script

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê pli ku, któ ry za raz po
za mkniê ciu po wi nien zo staæ wy ko na ny
przez Sam bê z przy wi le ja mi za lo go wa -
ne go u¿yt kow ni ka.

Brak Udzia³

ma gic
out put

£añcuch
(na zwa
pli ku wraz
ze œcie ¿k¹)

Usta wia na zwê pli ku, w któ rym zo stan¹ 
za pi sa ne wy ni ki ma gicz ne go skryp tu

na zwa skryp tu.
out

Udzia³

ma gic script

Je œli w opcji ma gic script po dasz na zwê pli ku, a klient utwo rzy w udzia le plik
o ta kiej na zwie, Sam ba wy ko na ten plik po jego otwar ciu i za mkniê ciu przez u¿yt -
kow ni ka. Za³ó¿my, ¿e w udzia le [ksie go w osc] umiesz czo no po ni¿sz¹ opcjê:
[ksie go w osc]
    ma gic script = re jestr.sh

Sam ba bê dzie nie prze rwa nie mo ni to ro waæ pli ki w tym udzia le. Gdy plik o na zwie
re jestr.sh zo sta nie za mkniê ty przez u¿yt kow ni ka (po uprzed nim otwar ciu),
Sam ba wy ko na lo kal nie po le ce nia za war te w tym pli ku. Plik zo sta nie prze ka za ny do 
wy ko na nia pow³oce; musi za tem byæ po praw nym skryp tem pow³oki Unik sa. Ozna -
cza to, ¿e li nie skryp tu po win ny ko ñczyæ siê zna kiem no wej li nii, a nie u¿y wan¹
w Win dows kom bi na cj¹ po wrót ka ret ki – nowa li nia. Na pocz¹tku pli ku war to te¿
do daæ dy rek ty wê #!, aby wska zaæ pow³okê, któ ra po win na wy ko naæ skrypt.

ma gic out put

Ta opcja okre œla plik wy jœ cio wy, do któ re go skrypt wy mie nio ny w opcji ma gic
script bê dzie wysy³a³ swo je dane. Plik ten musi znaj do waæ siê w za pi sy wal nym
ka ta lo gu:
[ksie go w osc]
    ma gic script = re jestr.sh
    ma gic out put = /var/log/ma gicz ne wy ni ki

Je œli po mi niesz tê opcjê, do my œl ny plik wy jœ cio wy bê dzie mia³ tê sam¹ na zwê co
skrypt (okre œlo ny opcj¹ ma gic script), ale z do³¹czo nym roz sze rze niem .out.

In ter na cjo na li za cja
Sam ba po sia da ogra ni czon¹ zdol noœæ pos³ugi wa nia siê ob cy mi jê zy ka mi: je œli mu -
sisz pos³ugi waæ siê zna ka mi spo za stan dar do we go zbio ru ASCII, po mog¹ ci w tym
opcje wy mie nio ne w ta be li 8.3. Je œli nie masz ta kiej po trze by, mo¿esz po min¹æ ten
pod roz dzia³.
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Ta be la 8.3. Opcje obs³ugi jê zy ków na ro do wych

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

client code
page

Opi sa ne w tym
pod roz dzia le

Usta wia stro nê ko dow¹, któr¹
pos³uguj¹ siê klien ty

850 Glo bal ny

cha rac ter
set

Opi sa ne w tym
pod roz dzia le

T³uma czy stro ny ko do we na
al ter na tyw ne ze sta wy zna ków
Unik sa

Brak Glo bal ny

co ding
sys tem

Opi sa ne w tym
pod roz dzia le

T³uma czy stro nê ko dow¹ 932
na azja tyc ki ze staw zna ków

Brak Glo bal ny

va lid chars £añcuch
(zbiór zna ków)

Prze sta rza³a; po przed nio
do da wa³a po je dyn cze zna ki
do stro ny ko do wej i na le ¿a³o jej
u¿y waæ ju¿ po usta wie niu stro ny 
ko do wej klien ta

Brak Glo bal ny

client code page

Ze sta wy zna ków w sys te mach Win dows bior¹ swój pocz¹tek z pier wot nej kon cep cji
stron ko do wych. Stro ny ko do we s¹ u¿y wa ne przez klien ty DO S-a i Win dows w celu
usta le nia regu³ od wzo ro wy wa nia li ter ma³ych na du¿e. Sam ba mo¿e u¿y waæ ró¿ -
nych stron ko do wych dziê ki opcji client code page, któr¹ na le ¿y usta wiæ tak,
aby od po wia da³a stro nie ko do wej klien ta. Opcja ta po wo du je za³ad o wa nie pli ku
z de fi ni cj¹ stro ny ko do wej i mo¿e przy bie raæ war to œci wy mie nio ne w ta be li 8.4.

Ta be la 8.4. Stro ny ko do we do stêp ne w Sam bie 2.0

Stro na ko do wa De fi ni cja

437 MS-DOS La tin (Sta ny Zjed no czo ne)
737 Win dows 95 grec ki
850 MS-DOS La tin 1 (za chod nio eu ro pej ski)
852 MS-DOS La tin 2 (wschod nio eu ro pej ski)
861 MS-DOS is landz ki
866 MS-DOS cy ry li ca (ro syj ski)
932 MS-DOS ja po ñski Shi ft-J IS
936 MS-DOS uprosz czo ny chiñ ski
949 MS-DOS ko re añski Han gul
950 MS-DOS tra dy cyj ny chiñ ski

Mo¿esz usta wiæ stro nê ko dow¹ klien ta w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    client code page = 852

Do my œl na war toœæ tej opcji to 850. Mo¿esz u¿yæ na rzê dzia make_smb co de pa ge do star -
cza ne go wraz z Samb¹ (do my œl nie w ka ta lo gu /usr/lo cal/sam ba/bin) w celu utwo rze -
nia w³asnych stron ko do wych SMB, gdy by te wy mie nio ne w ta be li 8.4 oka za³y siê
nie wy star czaj¹ce.

In ter na cjo na li za cja 223



cha rac ter set

Glo bal na opcja cha rac ter set s³u¿y do prze kszta³ca nia nazw pli ków udo stêp nia -
nych przez do sow¹ stro nê ko dow¹ (patrz po przed ni pod roz dzia³, „client code
page”) na od po wied ni ki re pre zen to wa ne przez ze sta wy zna ków Unik sa inne ni¿ te,
któ re s¹ u¿y wa ne w Sta nach Zjed no czo nych. Je œli na przyk³ad chcia³byœ t³uma czyæ
za chod nio eu ro pej skie zna ki MS-DO S-a na za chod nio eu ro pej skie zna ki Unik sa,
móg³byœ do pi saæ po ni¿ sze opcje do pli ku kon fi gu ra cyj ne go:
[glo bal]
    client code page = 850
    cha rac ter set = IOS8859-1

Za uwa¿, ¿e mu sisz u¿yæ opcji client code page, aby okre œliæ prze kszta³cany ze -
staw zna ków. Ze sta wy zna ków (i od po wia daj¹ce im stro ny ko do we) do stêp ne
w Sam bie 2.0 s¹ wy mie nio ne w ta be li 8.5:

Ta be la 8.5. Ze sta wy zna ków do stêp ne w Sam bie 2.0

Ze staw zn aków Stro na ko do wa Opis

ISO8859-1 850 Za chod nio eu ro pej ski ze staw zna ków Unik sa
ISO8859-2 852 Wschod nio eu ro pej ski ze staw zna ków Unik sa
ISO8859-5 866 Ro syj ski ze staw zna ków Unik sa (cy ry li ca)
KOI8-R 866 Al ter na tyw ny ro syj ski ze staw zna ków Unik sa (cy ry li ca)

Opcja cha rac ter set jest do my œl nie wy³¹czo na.

co ding sys tem

Opcja co ding sys tem przy po mi na opcjê cha rac ter set. S³u¿y ona jed nak do
okre œle nia, jak na le ¿y prze kszta³ciæ ja po ñsk¹ stro nê ko dow¹ Shift JIS na od po wied ni
ze staw zna ków Unik sa. Aby u¿yæ tej opcji, mu sisz naj pierw usta wiæ opi san¹ wcze -
œniej opcjê client code page na 932. Sys te my ko do wa nia ak cep to wa ne przez
Sam bê 2.0 s¹ wy mie nio ne w ta be li 8.6.

Ta be la 8.6. Pa ra me try sys te mu ko do wa nia w Sam bie 2.0

Ze staw zn aków Opis

SJIS Stan dar do wy sys tem Shift JIS
JIS8 Oœmio bi to we kody JIS
J8BB Oœmio bi to we kody JIS
J8BH Oœmio bi to we kody JIS
J8@B Oœmio bi to we kody JIS
J8@J Oœmio bi to we kody JIS
J8@H Oœmio bi to we kody JIS
JIS7 Sied mio bi to we kody JIS
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Ze staw zn aków Opis

J7BB Sied mio bi to we kody JIS
J7BH Sied mio bi to we kody JIS
J7@B Sied mio bi to we kody JIS
J7@J Sied mio bi to we kody JIS
J7@H Sied mio bi to we kody JIS
JUNET Kody JUNET
JUBB Kody JUNET
JUBH Kody JUNET
JU@B Kody JUNET
JU@J Kody JUNET
JU@H Kody JUNET
EUC Kody EUC
HEX Trzy baj to we kody szes nast ko we
CAP Trzy baj to we kody szes nast ko we (Co lum bia Ap ple talk Pro gram)

va lid chars

Opcja va lid chars to star sza funk cja Sam by, po zwa laj¹ca na do da nie po je dyn -
czych zna ków do stro ny ko do wej. Opcja ta jed nak jest wy pie ra na przez no wo cze -
œniej sze sys te my ko do wa nia. Mo¿esz u¿y waæ jej na stê puj¹co:
va lid chars = Î
va lid chars = 0450:0420 0x0A20:0x0A00
va lid chars = A:a

Wszyst kie zna ki na liœ cie po win ny byæ od dzie lo ne spa cja mi. Je œli miê dzy dwo ma
zna ka mi lub ich licz bo wy mi od po wied ni ka mi znaj du je siê dwu kro pek, znak po le -
wej stro nie jest uwa ¿any za du¿y, a po pra wej – za ma³y. Mo¿esz po daæ zna ki albo
dos³ow nie (je œli mo¿esz je wpi saæ z kla wia tu ry), albo u¿y waj¹c ich od po wied ni ków
ósem ko wych, szes nast ko wych lub dzie siêt nych w Uni ko dzie.
Nie za le ca my u¿y wa nia tej opcji. Za miast niej le piej sto so waæ jedn¹ z wy mie nio nych 
wcze œniej stan dar do wych stron ko do wych. Je œli jed nak ko rzy stasz z tej opcji, mu sisz 
wpi saæ j¹ po de fi ni cji stro ny ko do wej klien ta (client code page), do któ rej chcesz 
do daæ znak. W prze ciw nym wy pad ku zna ki nie zo stan¹ do da ne.

Ko mu ni ka ty Win Po pup
Na rzê dzie Win Po pup (WINPOPUP.EXE) w Win dows s³u¿y do wysy³ania ko mu ni -
ka tów do u¿yt kow ni ków, kom pu te rów lub ca³ych grup ro bo czych. Na rzê dzie to
wcho dzi w sk³ad Win dows 95 OSR2 i jest stan dar do wym ele men tem Win dows 98.
Za rów no w Win dows 95, jak i 98 mu sisz uru cho miæ pro gram Win Po pup, aby
wysy³aæ i od bie raæ ko mu ni ka ty. W Win dows NT mo¿esz od bie raæ je bez uru cha mia -
nia ¿ad ne go na rzê dzia; bêd¹ po ja wiaæ siê au to ma tycz nie w nie wiel kim oknie dia lo -
go wym na ekra nie. Okno apli ka cji Win Po pup jest po ka za ne na ry sun ku 8.1.
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Ry su nek 8.1. Apli ka cja Win Po pup

Sam ba dys po nu je tyl ko jedn¹ opcj¹ zwi¹zan¹ z ko mu ni ka ta mi Win Po pup, messa ge 
com mand (patrz ta be la 8.7).

Ta be la 8.7. Opcja kon fi gu ra cji Win Po pup

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

messa ge
com mand

£añcuch
(pe³na na zwa
wraz ze œcie ¿k¹)

Okre œla po le ce nie, któ re na le ¿y
wy ko naæ w Unik sie po ode bra niu
ko mu ni ka tu Win Po pup

Brak Glo bal ny

messa ge com mand

Opcja messa ge com mand okre œla œcie ¿kê do po le ce nia, któ re zo sta nie wy ko na ne
w ser we rze Sam by po ode bra niu ko mu ni ka tu Win Po pup. Po le ce nie to zo sta nie wy -
ko na ne z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka okre œlo ne go opcj¹ gu est ac co unt. Praw dê
mówi¹c, nie bar dzo wia do mo, co ro biæ z ko mu ni ka ta mi, po nie wa¿ praw do po dob nie 
s¹ prze zna czo ne dla ad mi ni stra to ra Sam by, a Sam ba nie zna jego na zwi ska. Je œli
wiesz, ¿e przy kon so li ser we ra sie dzi u¿yt kow nik, mo¿esz u¿yæ po le ce nia su ge ro -
wa ne go przez ze spó³ twór ców Sam by:
[glo bal]
    messa ge com mand = /bin/csh -c 'xe dit %s; rm %s' &

Zwróæ uwa gê na u¿y cie zmien nych. Zmien na %s okre œla plik, w któ rym znaj du je siê
ko mu ni kat. Plik ten po wi nien zo staæ usu niê ty, kie dy po le ce nie za ko ñczy pra cê, po -
nie wa¿ w prze ciw nym ra zie w ser we rze gro ma dzi³yby siê pli ki z ko mu ni ka ta mi.
Oprócz tego po le ce nie musi roz wi dliæ swój pro ces (za uwa¿, ¿e na ko ñcu po le ce nia
jest znak &); w prze ciw nym wy pad ku klient móg³by siê za wie siæ i cze kaæ na po wia -
do mie nie o po my œl nym przes³aniu wia do mo œci przed wzno wie niem pra cy.
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Oprócz stan dar do wych zmien nych w opcji messa ge com mand mo¿esz u¿yæ trzech
do dat ko wych zmien nych, wy mie nio nych w ta be li 8.8.

Ta be la 8.8. Zmien ne w opcji messa ge com mand

Zmien na Opis

%s Na zwa pli ku z ko mu ni ka tem
%f Na zwa klien ta, któ ry przes³a³ ko mu ni kat
%t Na zwa kom pu te ra, któ ry jest ad re sa tem ko mu ni ka tu

Nowe opcje Sam by
Sam ba ma kil ka opcji, któ re po ja wi³y siê w wer sji 2.0 i któ rych dzia³anie nie jest
w pe³ni gwa ran to wa ne. W tym pod roz dzia le omó wi my krót ko ich prze zna cze nie.
Opcje te ze bra no w ta be li 8.9.

Ta be la 8.9. Nowe opcje Sam by

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

chan ge
no ti fy
ti me o ut

War toœæ
licz bo wa
(se kundy)

Usta wia od stêp cza su miê dzy ko lej ny mi 
te sta mi, wy ko ny wa ny mi wte dy, gdy
klient pro si o po wia do mie nie o zmia nie
za war to œci okre œlo ne go ka ta lo gu

60 Glo bal ny

ma chi ne
pas sword
ti me o ut

War toœæ
licz bo wa
(se kundy)

Usta wia okres od no wie nia has³a
kom pu te ra w do me nie NT

604 800
(1 ty dzieñ)

Glo bal ny

stat ca che War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, Sam ba
bê dzie bu fo ro waæ od wzo ro wa nia nazw

yes Glo bal ny

stat ca che
size

War toœæ
licz bo wa

Usta wia roz miar bu fo ra od wzo ro wañ 50 Glo bal ny

chan ge no ti fy ti me o ut

Glo bal na opcja chan ge no ti fy ti me o ut emu lu je me cha nizm SMB Win dows NT
zna ny jako po wia da mia nie o zmia nie. Dziê ki nie mu klien ty mog¹ za¿¹daæ, aby ser wer
NT okre so wo mo ni to ro wa³ wska za ny ka ta log w udzia le i spraw dza³, czy nie zasz³y
w nim ja kieœ zmia ny. Je œli coœ by siê zmie ni³o, ser wer ma po wia do miæ o tym klien ta.
Od wer sji 2.0 Sam ba mo¿e œwiad czyæ tak¹ us³ugê swo im klien tom. Zbyt czê ste te sty
mog¹ jed nak znacz nie spo wol niæ dzia³anie ser we ra. Opcja ta usta wia odstêp miê dzy 
ko lej ny mi te sta mi. Jej do my œl na war toœæ to jed na mi nu ta (60 se kund), mo¿esz jed nak 
zmie niæ czas ocze ki wa nia:
[glo bal]
    chan ge no ti fy ti me o ut = 30

ma chi ne pas sword ti me o ut

Glo bal na opcja ma chi ne pas sword ti me o ut usta wia czas wa ¿no œci has³a kom -
pu te ra w do me nie NT. Jej do my œl na war toœæ jest obec nie rów na tej u¿y wa nej przez
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Win dows NT: 604 800 se kund (1 ty dzieñ). Sam ba okre so wo pró bu je zmie niæ has³o
kon ta kom pu te ra, czy li has³o u¿y wa ne przez inny ser wer spe cjal nie w celu zg³asza nia
zmian. Opcja ta okre œla licz bê se kund, po up³yniê ciu któ rych Sam ba spró bu je zmie -
niæ to has³o. W po ni¿ szym przyk³adzie czas ocze ki wa nia na zmia nê has³a jest usta -
wia ny na je den dzieñ:
[glo bal]
    ma chi ne pas sword ti me o ut = 86400

stat ca che

Glo bal na opcja stat ca che w³¹cza bu fo ro wa nie od wzo ro wañ nazw bez od ró¿ nia -
nia ma³ych i du ¿ych li ter. Jej do my œl na war toœæ to yes. Ze spó³ pro gra mi stów Sam by
od ra dza zmie nia nie tego pa ra me tru.

stat ca che size

Glo bal na opcja stat ca che size usta wia licz bê wpi sów w bu fo rze od wzo ro wañ.
Jej do my œl na war toœæ to 50. Ze spó³ pro gra mi stów Sam by od ra dza zmie nia nie tego
pa ra me tru.

Opcje ró¿ ne
Wie le opcji Sam by jest zwi¹za nych ze spe cy fik¹ sys te mu ope ra cyj ne go – Unik sa albo 
Win dows. Opcje wy mie nio ne w ta be li 8.10 roz wi¹zuj¹ nie któ re ze zna nych pro ble -
mów. Zwy kle nie zmie nia my ich do my œl nych war to œci i to samo za le ca my to bie.

Ta be la 8.10. Opcje ró¿ ne

Opcja Pa ra me try   Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

de ad ti me War toœæ
licz bo wa
(licz ba
mi nut)

Okre œla w mi nu tach czas
bez czyn no œci, po któ rym po³¹cze nie 
po win no zo staæ za ko ñczo ne

0 Glo bal ny

dfree com mand £añcuch
(po le ce nie)

Okre œla po le ce nie, któ re zwra ca
iloœæ wol nej prze strze ni dys ko wej
w for ma cie roz po zna wa nym przez
Sam bê

Brak Glo bal ny

fsty pe NTFS, FAT
lub Sam ba

Usta wia typ sys te mu pli ków, któ ry
ser wer zg³asza klien tom

NTFS Glo bal ny

keep alive War toœæ
licz bo wa
(se kun dy)

Usta wia licz bê se kund miê dzy
ko lej ny mi te sta mi nie ak tyw no œci
klien ta

0 (brak) Glo bal ny

max disk size War toœæ
licz bo wa
(roz miar
w MB)

Usta wia naj wiê k szy roz miar dys ku
zwra ca ny klien tom (któ re mog¹
mieæ ogra ni cze nia). Nie ma wp³ywu 
na rze czy wi ste ope ra cje dys ko we

0 (nie sko ñ-
czo noœæ)

Glo bal ny
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Opcja Pa ra me try  Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

max mux War toœæ
licz bo wa

Usta wia mak sy maln¹ licz bê jed no -
cze snych ope ra cji SMB, któ re mog¹
wy ko ny waæ klien ty

50 Glo bal ny

max open
fi les

War toœæ
licz bo wa

Usta wia mak sy maln¹ licz bê otwar -
tych pli ków po ni¿ ej unik so we go li -
mi tu

10 000 Glo bal ny

max xmit War toœæ
licz bo wa

Okre œla mak sy mal ny roz miar pa -
kie tów wysy³anych przez Sam bê

65 535 Glo bal ny

nt pipe
support

War toœæ
lo gicz na

Wy³¹cza eks pe ry men taln¹ funk cjê
NT; u¿y wa na w ce lach po mia ro -
wych albo w ra zie wyst¹pie nia
b³êdu

yes Glo bal ny

nt smb
support

War toœæ
lo gicz na

Wy³¹cza eks pe ry men taln¹ funk cjê
NT; u¿y wa na w ce lach po mia ro -
wych albo w ra zie wyst¹pie nia
b³êdu

yes Glo bal ny

ole loc king
com pa ti bi li ty

War toœæ
lo gicz na

Prze kszta³ca wy chodz¹ce poza za -
kres ¿¹da nia blo ka dy u¿y wa ne w
Win dows tak, aby w Unik sie mie -
œci³y siê w do zwo lo nym za kre sie.
Wy³¹cze nie tej opcji po wo du je
b³êdy blo kad w Unik sie

yes Glo bal ny

pa nic ac tion £añcuch
(po le ce nie)

Pro gram uru cha mia ny w ra zie
b³êdu ser we ra Sam by; u¿y wa na w
ce lach dia gno stycz nych

Brak Glo bal ny

set directo ry War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, po zwa la 
klien tom VMS na wy da wa nie po le -
ceñ set dir

no Glo bal ny

sm brun £añcuch
(na zwa
po le ce nia
wraz ze
œcie ¿k¹)

Usta wia po le ce nie, za po œred nic -
twem któ re go Sam ba wywo³uje po -
le ce nia pow³oki

Brak Glo bal ny

sta tus War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, po zwa la 
Sam bie na mo ni to ro wa nie sta tu su
na po trze by po le ce nia smb sta tus

yes Glo bal ny

strict sync War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na no, igno ru je
pro œby apli ka cji Win dows o na tych -
mia sto we za pi sa nie da nych na dys ku

no Glo bal ny

sync al ways War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, wy mu -
sza za pi sa nie wszyst kich da nych
klien ta na dys ku przed po wro tem
z wywo³ania

no Glo bal ny

strip dot War toœæ
lo gicz na

Je œli jest usta wio na na yes, usu wa
ko ñco we krop ki z unik so wych
nazw pli ków

no Glo bal ny
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de ad ti me

Ta glo bal na opcja usta wia licz bê mi nut, przez które Sam ba bê dzie cze kaæ na bez -
czyn ne go klien ta, za nim za mknie jego se sjê z ser we rem. Klien ta uwa ¿a siê za
bezczyn ne go, je œli nie ma on ¿ad nych otwar tych plików i nie s¹ do nie go prze sy³ane
¿ad ne dane. Do my œl na war toœæ tej opcji to 0, co ozna cza, ¿e Sam ba nig dy nie za my ka 
¿ad nych po³¹czeñ, bez wzglê du na to, jak d³ugo po zo staj¹ bez czyn ne. Mo¿esz zmie -
niæ to w na stê puj¹cy sp osób:
[glo bal]
    de ad ti me = 10

Opcja ta na ka zu je Sam bie za ko ñcze nie bez czyn nych se sji z klien tem po 10 mi nu tach. 
W wiê k szo œci sie ci ta kie usta wie nie tej opcji bê dzie od po wied nie, po nie wa¿ po now -
ne po³¹cze nia klien tów z ser we rem s¹ zwy kle wy ko ny wa ne w spo sób nie wi docz ny
dla u¿yt kow ni ka.

dfree com mand

Ta opcja glo bal na jest u¿y wa na w sys te mach, któ re nie po praw nie okre œlaj¹ woln¹
prze strzeñ po zo sta³¹ na dys ku. Jak dot¹d, je dy nym sys te mem, któ ry wy ma ga u¿y cia 
tej opcji, jest Ul trix. Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej, co ozna cza, ¿e Sam ba wie
sama, jak ob li czyæ roz miar wol nej prze strze ni dys ko wej, a uzy ska ne przez ni¹ wy ni -
ki s¹ uwa ¿ane za wia ry god ne. Mo¿esz usta wiæ war toœæ tej opcji na stê puj¹co:
[glo bal]
    dfree com mand = /usr/lo cal/bin/dfree

Opcja ta po win na wska zy waæ na skrypt, któ ry zwra ca ca³ko wit¹ iloœæ prze strze ni
dys ko wej zaj mo wa nej przez blok oraz licz bê do stêp nych blo ków. Do ku men ta cja
Sam by za le ca u¿y cie na stê puj¹cego skryp tu:
#!/bin/sh
df $1 | tail -1 | awk '{print $2" "$4}'

W Unik sach typu Sys tem V za dzia³a po ni¿ szy skrypt:
#!/bin/sh
/usr/bin/df $1 | tail -1 | awk '{print $3" "$5}'

fsty pe

Ta opcja udzia³u usta wia typ sys te mu pli ków, któ ry zg³asza Sam ba py taj¹cym o to
klien tom. Ist niej¹ trzy ³añcu chy, któ re mog¹ sta no wiæ war toœæ tej opcji kon fi gu ra cyj -
nej (patrz ta be la 8.11).

Ta be la 8.11. Typy sys te mów pli ków

Zmien na Opis

NTFS Sys tem pli ków NT Micro so ft Win dows
FAT Sys tem pli ków FAT DO S-a
Sam ba Sys tem pli ków Sam by
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Do my œl na war toœæ tej opcji to NTFS, co re pre zen tu je sys tem pli ków Win dows NT.
Praw do po dob nie nie ma po trze by okre œla nia in ne go typu sys te mu pli ków. Je œli jed -
nak ze chcesz, mo¿esz zmie niæ go dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, jak w przyk³adzie
po ni¿ ej:
[dane]
    fsty pe = FAT

keep alive

Ta opcja glo bal na okre œla licz bê se kund, przez któ re Sam ba cze ka miê dzy wy -
sy³aniem Net BIO S-o wych pa kie tów pod trzy muj¹cych po³¹cze nie (ke ep-a live pac kets). Do -
my œl na war toœæ tej opcji to 0, co ozna cza, ¿e Sam ba w ogó le nie wysy³a ta kich pa kie -
tów. Mo¿esz zmie niæ to w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    keep alive = 10

max disk size

Ta opcja glo bal na okre œla ilu zo rycz ny li mit roz mia ru (w me ga baj tach) ka ¿ de go udzia³u
u¿y wa ne go przez Sam bê. Zwy kle opcjê tê usta wia siê po to, aby klien ty ze star szy mi
sys te ma mi ope ra cyj ny mi nie mia³y k³opo tów z prze twa rza niem du ¿ych ro zmiarów
dy sków, na przyk³ad prze kra czaj¹cych je den gi ga bajt.
Do my œl na war toœæ tej opcji to 0, co ozna cza, ¿e nie ma ¿ad ne go gór ne go li mi tu.
Mo¿esz zmie niæ to w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    max disk size = 1000

max mux

Ta opcja glo bal na okre œla mak sy maln¹ licz bê jed no cze snych ope ra cji SMB do zwo lo -
nych przez Sam bê. Do my œl na war toœæ tej opcji to 50. Mo¿esz zmie niæ j¹ w na stê -
puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    max mux = 100

max open fi les

Ta opcja glo bal na okre œla mak sy maln¹ licz bê plik ów, które mog¹ byæ jed no cze œnie
otwar te przez wszyst kie pro ce sy Sam by. War toœæ ta musi byæ mniej sza lub równa li -
mi to wi na rzu ca ne mu przez sys tem ope ra cyj ny. Do my œl na war toœæ tej opcji to 10 000. 
Mo¿esz zmie niæ j¹ w na stê puj¹cy sp osób:
[glo bal]
     max open fi les = 8000

max xmit

Ta opcja glo bal na okre œla mak sy mal ny roz miar pa kie tów, któ re Sam ba wy mie nia
z klien ta mi. W nie któ rych przy pad kach usta wie nie mniej sze go roz mia ru pa kie tu
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mo¿e zwiê k szyæ wy daj noœæ, zw³asz cza pod czas wspó³pra cy z Win dows for Work -
gro ups. Do my œl na war toœæ tej opcji to 65 535. Mo¿esz zmie niæ j¹ na stê puj¹co:
[glo bal]
    max xmit = 4096

Nie któ re za sto so wa nia tej opcji znaj dziesz w pod roz dzia le „Okno od bio ru TCP”
w do dat ku B, Opty ma li zo wa nie wy daj no œci Sam by.

nt pipe support

Ta opcja glo bal na jest u¿y wa na przez twórców Sam by, aby za bro niæ klien tom Win -
dows NT ³¹cze nia siê z cha rak te ry stycz ny mi dla NT po to ka mi IPC$ lub na to ze zwo -
liæ. Jako u¿yt kow nik Sam by nie po wi nie neœ zmie niaæ war to œci do my œl nej:
[glo bal]
    nt pipe support = yes

nt smb support

Ta opcja glo bal na jest u¿y wa na przez twór ców Sam by, aby ne go cjo waæ cha rak te ry -
stycz ne dla NT opcje SMB z klien ta mi Win dows NT. Ze spó³ Sam by od kry³, ¿e usta -
wie nie tej opcji na no daje odro bi nê lepsz¹ wy daj noœæ, ale jako u¿yt kow nik Sam by
ra czej nie po wi nie neœ zmie niaæ war to œci do my œl nej:
[glo bal]
    nt smb support = yes

ole loc king com pa ti bi li ty

Ta opcja glo bal na w³¹cza lub wy³¹cza we w nêtrz ne ma ni pu la cje blo ka da mi zak re -
sów baj tów w Sam bie, któ re daj¹ zgod noœæ z apli ka cja mi OLE (Ob ject Lin king and Em -
bed ding), u¿y waj¹cymi blo kad wy so kich za kr esów ba jt ów jako me to dy ko mu ni ka cji
miê dzy pro ce so wej. Do my œl na war toœæ tej opcji to yes. Je œli ufasz unik so wym me -
cha ni zmom blo kuj¹cym, mo¿esz zmie niæ war toœæ tej opcji w na stê puj¹cy sp osób:
[glo bal]
    ole loc king com pa ti bi li ty = no

pa nic ac tion

Ta opcja glo bal na okre œla po le ce nie, kt óre na le ¿y wy ko naæ, kie dy pod czas pra cy lub
uru cha mia nia Sam by wyst¹pi po wa ¿ny b³¹d. Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej.
Mo¿esz zde fi nio waæ czyn noœæ wy ko ny wan¹ w ta kiej sy tu acji:
[glo bal]
    pa nic ac tion = /bin/sh -c
          'x edit < "Sam ba nie ocze ki wa nie za ko ñczy³a pra cê!'

set directo ry

Ta opcja udzia³u umo ¿li wia klien tom Di gi tal Pa thworks ko rzy sta nie z po le ce nia
set dir w celu zmia ny ka ta lo gu w ser we rze. Je œli nie u¿y wasz klien tów Di gi tal Pa -
thworks, nie po wi nie neœ zmie niaæ tej opcji. Jej do my œl na war toœæ to no. Mo¿esz
zmie niæ j¹ dla ka ¿ de go udzia³u z osob na w na stê puj¹cy spo sób:
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[dane]
    set directo ry = yes

sm brun

Ta opcja usta la po³o¿e nie pli ku wy ko ny wal ne go sm brun, za po œred nic twem któ re go
Sam ba wywo³uje po le ce nia pow³oki. Jej do my œl na war toœæ jest au to ma tycz nie usta la -
na pod czas kom pi la cji Sam by. Je œli nie za in sta lo wa³eœ Sam by w stan dar do wym ka ta -
lo gu, mo¿esz okre œliæ po³o¿e nie pli ku wy ko ny wal ne go sm brun w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    sm brun = /usr/lo cal/bin/sm brun

sta tus

Ta opcja glo bal na wska zu je, czy Sam ba po win na re je stro waæ wszyst kie ak tyw ne
po³¹cze nia w pli ku sta tu su. Plik ten jest u¿y wa ny tyl ko przez po le ce nie smb sta tus. Je -
œli nie za mie rzasz u¿y waæ tego po le ce nia, mo¿esz usta wiæ tê opcjê na no, co nie -
znacz nie zwiê k szy szyb koœæ ser we ra. Jej do my œl na war toœæ to yes. Mo¿esz zmie niæ
j¹ na stê puj¹co:
[glo bal]
    sta tus = no

strict sync

Ta opcja udzia³u okre œla, czy Sam ba bê dzie spe³niaæ wszyst kie ¿¹da nia zsyn chro ni -
zo wa nia dys ku zg³asza ne przez klien ta. Klien ty czê sto ¿¹daj¹ syn chro ni za cji dys ku,
kie dy po pro stu pró buj¹ wy mu siæ za pi sa nie da nych we w³asnych otwar tych pli -
kach, przez co znacz nie spo wal niaj¹ pra cê ser we ra Sam by. Do my œl na war toœæ tej
opcji to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ na stê puj¹co:
[dane]
    strict sync = yes

sync al ways

Ta opcja udzia³u okre œla, czy po ka ¿dym za pi sie na le ¿y wy ko naæ syn chro ni za cjê
dys ku, za nim wywo³anie za pi su zwró ci ste ro wa nie klien to wi. Je œli na wet opcja ta
jest usta wio na na no, klient mo¿e za¿¹daæ syn chro ni za cji dys ku (patrz opcja
strict sync po wy ¿ej). Do my œl na war toœæ tej opcji to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ dla
ka ¿ de go udzia³u z osob na w na stê puj¹cy spo sób:
[dane]
    sync al ways = yes

strip dot

Ta opcja glo bal na okre œla, czy na le ¿y usu waæ ko ñcow¹ krop kê z unik so wych nazw
pli ków. Do my œl na war toœæ tej opcji to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ dla ka ¿ de go udzia³u
z osob na w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    strip dot = yes

Opcja ta jest uwa ¿ana za prze sta rza³¹; po wi nie neœ za miast niej u¿y waæ opcji man -
gled map (patrz roz dzia³ 5, pod roz dzia³ „Prze kszta³ca nie nazw i wiel koœæ li ter”).
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Two rze nie ko pii za pa so wych za po moc¹ pro gra mu smb tar
Ostat nim punk tem tego roz dzia³u jest na rzê dzie smb tar. W no wo cze snych kom pu te -
rach PC ist nie je pew na nie do god noœæ: dys kiet ki, a czê sto ta k¿e CD-RO M-y nie s¹
doœæ po jem ne, by po mie œciæ za pa so we ko pie dys ków, a ku po wa nie sta cji taœm dla
ka ¿ de go kom pu te ra nie jest naj lep szym po mys³em. W re zul ta cie czê sto w ogó le nie
sporz¹dza siê ko pii dys ków kom pu te rów PC, a w ra zie awa rii po now nie in sta lu je siê 
sys tem z dys kie tek i CD-RO M-ów.
Na szczê œcie Sam ba ofe ru je nam inn¹ opcjê: sporz¹dza nie za pa so wych ko pii da nych 
za po moc¹ na rzê dzia smb tar. Mo¿esz to ro biæ re gu lar nie, je œli prze cho wu jesz dane
u¿yt kow ni ków w ser we rze Sam by, albo tyl ko oka zjo nal nie, aby za pi saæ lo kal ne
apli ka cje oraz pli ki kon fi gu ra cyj ne i w ten spo sób przy spie szyæ po nown¹ in sta la cjê.
Aby sporz¹dziæ za pa sow¹ ko piê da nych kom pu te ra PC z unik so we go ser we ra, mu -
sisz wy ko naæ na stê puj¹ce czyn no œci:
1. Upew niæ siê, ¿e w kom pu te rze PC za in sta lo wa na jest us³uga Udo stêp nia nie pli -

ków i dru ka rek w sie ciach Micro so ft Ne tworks i ¿e jest ona powi¹zana z pro to -
ko³em TCP/IP.

2. Jaw nie udo stêp niæ dysk w kom pu te rze PC, aby ser wer móg³ go od czy taæ.
3. Utwo rzyæ w ser we rze skryp ty ko piuj¹ce dane.
Pierw sze dwie czyn no œci prze pro wa dzi my w Win dows 95/98. Otwórz z Pa ne lu ste -
ro wa nia okno Sieæ i spraw dŸ, czy w gór nym okien ku wid nie je us³uga Udo stêp nia nie 
pli ków i dru ka rek w sie ciach Micro so ft Ne tworks (patrz ry su nek 8.2).

Ry su nek 8.2. Okno Sieæ
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Je œli us³uga ta nie jest za in sta lo wa na, mo¿esz to zro biæ, kli kaj¹c przy cisk Do daj
w oknie Sieæ. Bê dziesz mu sia³ wy braæ typ in sta lo wa ne go sk³ad ni ka sie ci. Wy bierz
po zy cjê Us³uga i klik nij przy cisk Do daj. Zo sta niesz po pro szo ny o wska za nie pro du -
cen ta i us³ugi. Za znacz po zy cjê Udo stêp nia nie pli ków i dru ka rek w sie ciach Micro -
so ft Ne tworks i klik nij przy cisk Za ko ñcz, aby za in sta lo waæ us³ugê.
Kie dy za in sta lu jesz us³ugê udo stêp nia nia pli ków i dru ka rek, wróæ do okna Sieæ i za -
znacz pro to kó³ TCP/IP powi¹zany z kart¹ sie ciow¹. Na stêp nie klik nij przy cisk
W³aœciwo œci i wy bierz kar tê Powi¹za nia. Po wi nie neœ zo ba czyæ okno dia lo go we po -
dob ne do tego z ry sun ku 8.3. Mu sisz upew niæ siê, ¿e za zna czo ne jest pole Udo stêp -
nia nie pli ków i dru ka rek w sie ciach Micro so ft Ne tworks, któ re daje us³udze do stêp
do pro to ko³u TCP/IP. Od tej chwi li mo¿esz wspó³dzie liæ pli ki i dru kar ki z in ny mi
kom pu te ra mi w sie ci.

Ry su nek 8.3. Powi¹za nia TCP/IP

Na stêp nie ser we ro wi taœm na le ¿y udo stêp niæ dysk z prze zna czo ny mi do sko pio wa -
nia da ny mi. Otwórz okno Mój kom pu ter i wy bierz na przyk³ad ka ta log Moje do ku -
men ty. Na stêp nie klik nij jego iko nê pra wym przy ci skiem my szy i wy bierz z menu
po le ce nie W³aœciwo œci. Po wi nie neœ zo ba czyæ okno dia lo go we po dob ne do tego z ry -
sun ku 8.4.
Wy bierz kar tê Udo stêp nia nie i w³¹cz udo stêp nia nie pli ków. Mo¿esz wy braæ, czy
chcesz udo stêp niæ dysk w try bie tyl ko do od czy tu, do od czy tu i za pi su (pe³nym), czy 
te¿ za le ¿nym od has³a. To okno dia lo go we po cho dzi z Win dows 95/98, wiêc ofe ru je
tyl ko za bez pie cze nia na po zio mie udzia³u. W tym przyk³adzie wy bra liœ my pe³ny
typ do stê pu i usta wi liœ my has³o (patrz ry su nek 8.5). Kie dy wpi szesz has³o i klik niesz 
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OK, zo sta niesz po pro szo ny o jego po now ne wpro wa dze nie. Na tym ko ñczy siê dru -
gi etap.

Ry su nek 8.4. Okno W³aœciwo œci: Moje do ku men ty

Ry su nek 8.5. Udo stêp nio ny fol der Moje do ku men ty

Ostat nim eta pem jest na pi sa nie w ser we rze taœm skryp tu wy ko rzy stuj¹cego pro -
gram smb tar. Naj prost szy skrypt sk³ada siê z jed nej li nii i wygl¹da mniej wiê cej tak:
smb tar -s klient -t /dev/rst0 -x "Moje do ku men ty" -p has³o
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Po wo du je on bez wa run ko we za pi sa nie udzia³u //klient/Moje do ku men ty w urz¹dze -
niu /dev/rst0. Oczy wiœ cie, skrypt ten jest zbyt uprosz czo ny i nie doœæ bez piecz ny.
Czyn no œci wy ko ny wa ne przez rze czy wi sty skrypt za le¿¹ od obo wi¹zuj¹cej pro ce -
du ry two rze nia ko pii za pa so wych.
Aby jed nak za ostrzyæ twój ape tyt, po da je my kil ka mo ¿li wo œci pro gra mu smb tar:
· Przy ro sto we ko pio wa nie pli ków z u¿y ciem do so we go bitu ar chi wal ne go (opcja

-i). Wy ma ga to do stê pu do udzia³u klien ta w try bie do od czy tu i za pi su, aby pro -
gram smb tar móg³ ze ro waæ bity ar chi wal ne.

· Ko pio wa nie tyl ko tych pli ków, któ re zo sta³y zmo dy fi ko wa ne po okre œlo nej da cie
(opcja -N na zwa pli ku).

· Ko pio wa nie ca³ych dys ków kom pu te rów PC, na przyk³ad przez udo stêp nie nie
ca³ego dys ku C: lub D: i sporz¹dze nie jego ko pii.

Z wyj¹tkiem pierw sze go przyk³adu, czyn no œci te mo ¿na wy ko naæ w try bie tyl ko do
od czy tu, co zmniej sza ry zy ko zwi¹zane z prze cho wy wa niem hase³ w skryp tach
i prze ka zy wa niem ich w li nii po le ce nia.
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9
Roz wi¹zy wa nie 
pro ble mów

Roz dzia³ 9: Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów

Sam ba jest nie zwy kle nie za wod na. Kie dy ju¿ od po wied nio j¹ skon fi gu ru jesz, praw -
do po dob nie za po mnisz, ¿e w ogó le dzia³a. Pro ble my wy stê puj¹ naj czê œciej pod czas
in sta la cji lub do da wa nia no wych funk cji do ser we ra. Na szczê œcie ist nie je wie le na -
rzê dzi, któ re umo ¿li wiaj¹ szyb kie po sta wie nie dia gno zy. Nie mo¿emy szcze gó³owo
opi saæ roz wi¹za nia ka ¿ de go mo ¿li we go pro ble mu, ale wska zów ki za war te w tym
roz dzia le z pew no œci¹ nie raz ci po mog¹.
W pierw szym pod roz dzia le opi su je my „skrzyn kê z na rzê dzia mi” – zbiór za so bów
u³atwiaj¹cych dia gno zo wa nie Sam by. W dru gim pod roz dzia le za miesz cza my
szcze gó³owy po rad nik, a w trze cim wy mie nia my do dat ko we Ÿród³a in for ma cji, któ -
re mog¹ po móc w roz wi¹za niu szcze gól nie do tkli wych pro ble mów.

Skrzyn ka z na rzê dzia mi
Unix to w grun cie rze czy zbiór apli ka cji i na rzê dzi. Nie któ re na rzê dzia s³u¿¹ do dia -
gno zo wa nia in nych; oczy wiœ cie, zaw sze ist nie je kil ka spo so bów na osi¹gniê cie tego
sa me go celu. Kie dy pró bu jesz roz wi¹zaæ pro blem zwi¹zany z Samb¹, mo¿esz sko -
rzy staæ z na stê puj¹cych za so bów:
· dzien ni ki Sam by,
· drze wo b³êdów,
· na rzê dzia unik so we,
· te sto we na rzê dzia Sam by,
· do ku men ta cja i do ku men ty FAQ,
· ar chi wa list wysy³ko wych,
· gru py dys ku syj ne.
W ko lej nych pod punk tach omó wi my szcze gó³owo ka ¿dy z nich.

Dzien ni ki Sam by

Pierwsz¹ czyn no œci¹ po win no byæ zaw sze spraw dze nie dzien nik ów Sam by. Za wie -
raj¹ one od po wie dzi na zna ko mit¹ wiê k szoœæ py tañ, kt óre mog¹ so bie za da waæ



pocz¹tkuj¹cy i œred nio za awan so wa ni ad mi ni stra to rzy Sam by. Sam ba jest bar dzo
ela stycz na, je œli cho dzi o re je stro wa nie po dej mo wa nych przez sie bie czyn no œci.
Mo¿esz skon fi gu ro waæ ser wer tak, aby re je stro wa³ dok³ad nie tyle in for ma cji, ile
sobie za ¿y czysz. Pod sta wia nie zmien nych po zwa la ci na wy od rêb nie nie da nych
zwi¹ zanych z po szczególnymi kom pu te ra mi, udzia³ami lub ich kom bi na cj¹.
Do my œl nie dzien ni ki s¹ prze cho wy wa ne w pli kach ka ta log_sam by/var/smbd.log
oraz ka ta log_sam by/var/nmbd.log, gdzie ka ta log_sam by to ka ta log, w któ rym
za in sta lo wa no Sam bê (zwy kle /usr/lo cal/sam ba). Jak wspo mnie liœ my w roz dzia le 4,
Udzia³y dys ko we, mo¿esz zmie niæ ich po³o¿e nie i na zwê za po moc¹ opcji log file
pli ku smb.conf. Opcja ta roz po zna je wszyst kie zmien ne opi sa ne w roz dzia le 2, In sta -
lo wa nie Sam by w Unik sie, wiêc mo¿esz pro wa dziæ od dziel ny dzien nik dla ka ¿ de go
klien ta, do pi suj¹c po ni¿sz¹ opcjê do sek cji [glo bal] pli ku smb.conf:
log file = %m.log

Mo¿esz ta k¿e okre œliæ ka ta log dzien ni ków za po moc¹ opcji -l w li nii po le ce nia, na
przyk³ad:
smbd -l /usr/lo cal/var/sam ba

In nym przy dat nym roz wi¹za niem jest pro wa dze nie dzien ni ków dla ka ¿ de go udo -
stêp nia ne go za so bu (udzia³u), zw³asz cza wte dy, gdy po dej rze wasz, ¿e sprawc¹
k³opo tów jest kon kret ny udzia³. Aby to skon fi gu ro waæ, u¿yj zmien nej %S w sek cji
[glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go:
log file = %S.log

Po zio my re je stro wa nia

Po ziom re je stro wa nia mo ¿na usta wiæ w pli ku smb.conf za po moc¹ opcji log level
lub de bug level (s¹ rów no wa ¿ne). Po ziom re je stro wa nia to licz ba ca³ko wi ta: war -
toœæ 0 ozna cza brak re je stro wa nia, a przy war to œci 3 re je stro wa ne s¹ ju¿ znacz ne ilo -
œci da nych. Za³ó¿my, ¿e klient Win dows ma przej rzeæ ka ta log w ser we rze Sam by.
Aby w dzien ni kach po ja wi³a siê nie wiel ka licz ba da nych, móg³byœ u¿yæ opcji log
level = 1, któ ra na ka zu je Sam bie re je stro wa nie tyl ko po bie ¿nych in for ma cji,
w tym przy pad ku po pro stu ko mu ni ka tu o nawi¹za niu po³¹cze nia:
05/25/98 22:02:11 ser wer (192.168.236.86) con nect to se rvi ce publ as user
pc gu est (uid=503,gid=100) (pid 3377)

Wy ¿ sze po zio my re je stro wa nia po wo duj¹ za pi sy wa nie bar dziej szcze gó³owych in -
for ma cji. Zwy kle nie bê dziesz po trze bo wa³ po zio mów wy ¿ szych ni¿ 3; uzy ska ne
dane i tak bêd¹ wiê cej ni¿ wy star czaj¹ce dla wiê k szo œci ad mi ni stra to rów Sam by. Po -
zio my po wy ¿ej 3 s¹ prze zna czo ne dla pro gra mi stów Sam by i re je struj¹ ogrom ne ilo -
œci nie zro zu mia³ych in for ma cji.
Oto przyk³ad o we wy ni ki tej sa mej ope ra cji na po zio mie re je stro wa nia 2 i 3. Nie
przej muj siê, je œli nie ro zu miesz wszyst kich zawi³oœci po³¹cze nia SMB; chce my tyl ko 
po ka zaæ, ja kie in for ma cje s¹ za pi sywa ne na ró¿ nych po zio mach re je stro wa nia.
/* Po ziom 2 */
Got SIGHUP
Pro cessing sec tion "[ho mes]"
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Pro cessing sec tion "[publ]"
Pro cessing sec tion "[tymcz]"
Al lo wed con nec tion from 192.168.236.86 (192.168.236.86) to IPC$
Al lo wed con nec tion from 192.168.236.86 (192.168.236.86) to IPC/

/* Po ziom 3 */
05/25/98 22:15:09 Tran sac tion 63 of length 67
swi tch messa ge SMBt conX (pid 3377)
Al lo wed con nec tion from 192.168.236.86 (192.168.236.86) to IPC$
ACCEPTED: gu est ac co unt and gu est ok
fo und free con nec tion num ber 105
Con nect path is /tmp
chdir to /tmp
chdir to /
05/25/98 22:15:09 ser wer (192.168.236.86) con nect to se rvi ce IPC$ as user 
pc gu est (uid=503,gid=100) (pid 3377)
05/25/98 22:15:09 tconX se rvi ce=ipc$ user=pc gu est cnum=105
05/25/98 22:15:09 Tran sac tion 64 of length 99
swi tch messa ge SMB trans (pid 3377)
chdir to /tmp
trans <\PIPE\LANMAN> data=0 pa rams=19 se tup=0
Got API com mand 0 of form <Wr Leh> <B1 3BWz>
(tdscnt=0,tpscnt=19,mdrcnt=4096,mprcnt=8)
Do ing RNetS ha re Enum
RNetS ha re Enum gave 4 en tries of 4 (1 4096 126 4096)
05/25/98 22:15:11 Tran sac tion 65 of length 99
swi tch messa ge SMB trans (pid 3377)
chdir to /
chdir to /tmp
trans <\PIPE\LANMAN> data=0 pa rams=19 se tup=0
Got API com mand 0 of form <Wr Leh> <B1 3BWz>
(tdscnt=0,tpscnt=19,mdrcnt=4096,mprcnt=8)
Do ing RNetS ha re Enum
RNetS ha re Enum gave 4 en tries of 4 (1 4096 126 4096)
05/25/98 22:15:11 Tran sac tion 66 of length 95
swi tch messa ge SMB trans2 (pid 3377)
chdir to /
chdir to /dys kpc/publ
call_trans2fin dfirst: dir ty pe = 0, maxen tries = 6, clo se_after_first=0,
clo se_if_end = 0 requ ires_re su me_key = 0 level = 260, max_data_by tes = 2432
unix_cle an_name [./DESKTOP.INI]
unix_cle an_name [de sk top.ini]
unix_cle an_name [./]
cre ating new dirptr 1 for path ./, expect_clo se = 1
05/25/98 22:15:11 Tran sac tion 67 of length 53
swi tch messa ge SM B ge tatr (pid 3377)
chdir to /

[...]

Ob ciê liœ my ten li sting po pierw szym pa kie cie, po nie wa¿ ci¹gn¹³by siê przez wie le
stron. Po wi nie neœ zda waæ so bie spra wê, ¿e po zio my re je stro wa nia po wy ¿ej 3 szyb -
ko wype³ni¹ dysk me ga baj ta mi nie zno œnie szcze gó³owych in for ma cji o we w nêtrz -
nych ope ra cjach Sam by. Po ziom re je stro wa nia 3 jest nie zwy kle przy dat ny do
dok³ad ne go œle dze nia pra cy ser we ra i w wiê k szo œci przy pad ków po zwa la na wy -
kry cie miej sca wyst¹pie nia b³êdu przez przej rze nie pli ku dzien ni ka.

Skrzyn ka z na rzê dzia mi 241



S³owo ostrze ¿e nia: usta wie nie wy so kie go po zio mu re je stro wa nia (3 lub po wy ¿ej)
znacz nie spo wol ni pra cê ser we ra Sam by. Pa miê taj, ¿e ka ¿dy wy ge ne ro wa ny ko mu -
ni kat po wo du je za pis na dys ku (co jest ope ra cj¹ z na tu ry po woln¹), a po zio my re je -
stro wa nia wy ¿ sze ni¿ trzy pro du kuj¹ ogrom ne ilo œci da nych. Za sad ni czo, po ziom 3
po wi nie neœ w³¹czaæ tyl ko wte dy, gdy pró bu jesz wy œ le dziæ Ÿród³o pro ble mu w ser -
we rze Sam by.

W³¹cza nie i wy³¹cza nie re je stro wa nia

Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ re je stro wa nie, mu sisz usta wiæ od po wied ni¹ opcjê w sek -
cji [glo bal] pli ku smb.conf. Na stêp nie mo¿esz albo zre star to waæ Sam bê, albo wy -
mu siæ po now ne prze two rze nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go przez w³aœnie dzia³aj¹cego
de mo na. Mo¿esz rów nie¿ wys³aæ pro ce so wi smbd sy gna³ SIGUSR1, aby zwiê k szyæ
po ziom re je stro wa nia o 1, albo SIGUSR2, aby zmniej szyæ go o 1:
# Zwiê k sza my po ziom re je stro wa nia o 1
kill -SIGUSR1 1234

# Zmniej sza my po ziom re je stro wa nia o 1
kill -SIGUSR2 1234

Re je stro wa nie z po dzia³em na po szczególne kom pu te ry i u¿y tk ow ników

Wy dajn¹ me tod¹ dia gno zo wa nia pro ble mów bez prze szka dza nia in nym u¿yt kow -
ni kom jest przy pi sa nie ró¿ nym kom pu te rom ró¿ nych po zio mów re je stro wa nia
w sek cji [glo bal] pli ku smb.conf. Mo¿emy to zro biæ, roz sze rzaj¹c omó wion¹
uprzed nio me to dê:
[glo bal]
    log level = 0
    log file = /usr/lo cal/sam ba/lib/log.%m
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%m

Te opcje na ka zuj¹ Sam bie u¿y cie od rêb nych pli ków dzien ni ka i pli ków kon fi gu ra -
cyj nych dla wszyst kich ³¹cz¹cych siê z ni¹ klien tów. Te raz wy star czy utwo rzyæ plik
smb.conf dla kon kret ne go klien ta, umie œciæ w nim opcjê log level = 3 (po zo sta³e
klien ty przyjm¹ do my œln¹ war toœæ po zio mu re je stro wa nia równ¹ 0) i u¿yæ pli ku
dzien ni ka do usta le nia przy czy ny pro ble mu.
Po dob nie, je œli pro blem do ty czy tyl ko nie któ rych u¿yt kow ni ków i wê dru je za nimi
od kom pu te ra do kom pu te ra, mo¿esz utwo rzyæ od rêb ne pli ki dzien ni ka dla po -
szcze gól nych u¿yt kow ni ków, do pi suj¹c do pli ku smb.conf po ni¿ sze opcje:
[glo bal] 
    log level = 0
    log file = /usr/lo cal/sam ba/lib/log.%u
    inc lu de = /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.%u

Na stêp nie mo¿esz utwo rzyæ od dziel ny plik smb.conf dla da ne go u¿yt kow ni ka (na
przyk³ad /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf.to mek), umie œciæ w nim opcjê log level = 3
i re je stro waæ szcze gó³owo tyl ko po³¹cze nia tego u¿yt kow ni ka.
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Na rzê dzia te sto we Sam by

Zbi ór ry go ry stycz nych te st ów, kt ór ym mo ¿na pod daæ g³ówne ele men ty Sam by, jest
opi sa ny w ró¿ ny ch pli kach za war tych w ka ta lo gu /docs/text docs dys try bu cji Sam by,
przede wszyst kim w pli ku DIAGNOSIS.TXT. Drze wo b³êdów za miesz czo ne w tym
roz dzia le jest bar dziej szc zegó³ow¹ wer sj¹ pod sta wo wych tes tów pro po no wa nych
przez zespó³ twórców Sam by, ale obej mu je tyl ko dia gno zo wa nie in sta la cji i re kon fi -
gu ra cji, po dob nie jak DIAGNOSIS.TXT. Inne pli ki w pod ka ta lo gach /docs oma wiaj¹
spe cy ficz ne pro ble my (na przyk³ad z klien ta mi Win dows NT) i po daj¹ spo so by usu -
wa nia uste rek, któr ych nie przed sta wi liœ my w tej ksi¹¿ce. Je œli drze wo b³êdów oka -
¿e siê nie wy star czaj¹ce, zaj rzyj do DIAGNOSIS.TXT i po krew nych pl ików.

Na rzê dzia unik so we

Cza sem war to u¿yæ na rzê dzia spo za pa kie tu Sam by, aby spraw dziæ, co dzie je siê
w ser we rze. Unix zaw sze by³ sys te mem ope ra cyj nym przy po mi naj¹cym ku chen ny
zlew. Do tro pie nia b³êdów Sam by szcze gól nie przy dat ne s¹ dwa na rzê dzia dia gno -
stycz ne: tra ce i tcpdump.

Ko rzy sta nie z pro gra mu tra ce

Po le ce nie tra ce kry je siê pod kil ko ma ró¿ ny mi na zwa mi, w za le ¿no œci od u¿y wa ne go 
sys te mu ope ra cyj ne go. W Linuksie bê dzie to stra ce, w So la ri sie – truss, a w SGI – padc
i par. Wszyst kie maj¹ za sad ni czo tê sam¹ funk cjê: wy œwie tlaj¹ wywo³ania wszyst -
kich funk cji sys te mu ope ra cyj ne go w mo men cie ich wy ko ny wa nia. Dziê ki temu mo -
¿na prze œle dziæ wy ko na nie pro gra mu, na przyk³ad ser we ra Sam by, i wy chwy ciæ
wywo³anie funk cji, któ ra spra wia pro ble my.
Jed nym z pro ble mów, któ re daj¹ siê ³atwo wy kryæ za po moc¹ tra ce, jest nie po praw na 
wer sja bi blio te ki do³¹cza nej dy na micz nie. Mo¿e siê to zda rzyæ, je œli po bie rzesz z In -
ter ne tu skom pi lo wa ne pli ki bi nar ne Sam by. Wywo³anie od po wie dzial ne za b³¹d
zwy kle znaj dziesz na ko ñcu wy ni ków po le ce nia tra ce, tu¿ przed prze rwa niem
dzia³ania pro gra mu.
Po ni¿ ej za miesz cza my przyk³ad o we wy ni ki po le ce nia stra ce w Linuksie. Jest to
nie wiel ka czê œæ pli ku utwo rzo ne go pod czas otwie ra nia ka ta lo gu w ser we rze Sam -
by. Ka ¿da li nia za czy na siê od na zwy wywo³ania sys te mo we go i za wie ra jego pa ra -
me try oraz war toœæ zwra can¹. Je œli nast¹pi³ b³¹d, wy œwie tla ny jest kod b³êdu (na
przyk³ad ENOENT) i jego wy ja œnie nie. Mo¿esz za po znaæ siê z ty pa mi pa ra me trów
i mo ¿li wy mi b³êda mi na stro nie podrêcz ni ka man dla po le ce nia tra ce lub jego od -
po wied ni ka w two im sys te mie ope ra cyj nym.
chdir("/dys kpc/publ")                   = 0
stat("mini/de sk top.ini", 0xbffff7ec)    = -1 ENOENT (No such file or directo ry)
stat("mini", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=1024, ...}) = 0
stat("mini/de sk top.ini", 0xbffff7ec)    = -1 ENOENT (No such file or directo ry)
open("mini", O_RDONLY)                  = 5
fcntl(5, F_SETFD, FD_CLOEXEC)           = 0
fstat(5, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=1024, ...}) = 0
lseek(5, 0, SEEK_CUR)                   = 0
SYS_141(0x5, 0xbfffdbbc, 0xedc, 0xbfffdbbc, 0x80ba708) = 196
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lseek(5, 0, SEEK_CUR)                   = 1024
SYS_141(0x5, 0xbfffdbbc, 0xedc, 0xbfffdbbc, 0x80ba708) = 0
clo se (5)                               = 0
stat("mini/de sk top.ini", 0xbffff86c)    = -1 ENOENT (No such file or directo ry)
wri te(3, "\0\0\0#\377SMB\10\1\0\2\0\200\1\0"..., 39) = 39
SYS_142(0xff, 0xbffffc3c, 0, 0, 0xbffffc08) = 1
read(3, "\0\0\0?", 4)                   = 4
read(3, "\377 SMBu\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 63) = 63
time(NULL)                              = 896143871

Ten przyk³ad po ka zu je, jak kil ka wywo³añ stat nie znaj du je pli ków w ocze ki wa -
nym miej scu. Nie trze ba byæ eks per tem, aby do my œliæ siê, ¿e w ka ta lo gu nie ma pli -
ku de sk top.ini. Na co dzieñ wie le trud nych pro ble mów mo ¿na zi den ty fi ko waæ, szu -
kaj¹c oczy wi stych, po wta rzal nych b³êdów w wy ni kach po le ce nia tra ce. Czê sto wy -
star czy spoj rzeæ na ostat ni ko mu ni kat przed za³ama niem pro gra mu.

Ko rzy sta nie z pro gra mu tcpdump

Pro gram tcpdump, na pi sa ny przez Van Ja cob so na, Cra iga Le re sa i Steve na McCan -
ne'a oraz roz sze rzo ny przez An drew Trid gel la, po zwa la na mo ni to ro wa nie ru chu
sie cio we go w cza sie rze czy wi stym. Pro gram udo stêp nia wie le ró¿ no rod nych for ma -
tów wy jœ cio wych i umo ¿li wia fil tro wa nie da nych w celu wy izo lo wa nia kon kret ne go 
typu ru chu. Pro gram tcpdump umo ¿li wia zba da nie wszyst kich kon wer sa cji miê dzy
klien tem i ser we rem, w tym rozg³osze nio wych ko mu ni ka tów SMB i NMB. Choæ
funk cje dia gno stycz ne pro gra mu ogra ni czaj¹ siê w za sa dzie do war stwy sie ci w mo -
de lu OSI, jego wy ni ki po zwa laj¹ ogól nie zo rien to waæ siê w ce lach, któ re klient i ser -
wer pró buj¹ osi¹gn¹æ.
Po ni¿ ej za miesz cza my przyk³ad o we wy ni ki pro gra mu tcpdump. W tym przyk³adzie
klient po pro si³ o li sting ka ta lo gu, a ser wer spe³ni³ ¿¹da nie, po daj¹c na zwy ka ta lo -
gów: ho mes, publ, IPC$ i tymcz (po pra wej stro nie li stin gu do³¹czy liœ my kil ka ko -
men ta rzy):
$tcpdump -v -s 255 -i eth0 port not tel net
SMB PACKET: SMB trans (REQUEST)              Pa kiet ¿¹da nia
SMB Com mand   =  0x25                       ¯¹da nie to ls lub dir

[000] 01 00 00 10                           ....

>>> NBT Pac ket                              Ze w nêtrz na otocz ka pa kie tu SMB
NBT Session Pac ket
Flags=0x0
Length=226

[po mi niê te li nie]
SMB PACKET: SMB trans (REPLY)                Pocz¹tek od po wie dzi na ¿¹da nie
SMB Com mand   =  0x25                       Po le ce nie to ls lub dir
Er ror class   =  0x0
Er ror code    =  0                          Nie by³o b³êdów
Flags1        =  0x80
Flags2        =  0x1
Tree ID       =  105
Proc ID       =  6075
UID           =  100
MID           =  30337
Word Co unt    =  10
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Tot Pa ramCnt=8
Tot Da taCnt=163
Res1=0
Pa ramCnt=8
Pa ra mOff=55
Res2=0
Da taCnt=163
Da ta Off=63
Res3=0
Lse tup=0
Pa ram Data: (8 by tes)
[000] 00 00 00 00 05 00 05 00                           ........
Data Data: (135 by tes)
Rze czy wi sta za war toœæ ka ta lo gu:
[000] 70 75 62 6C 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  publ.... ........
[010] 64 00 00 00 74 79 6D 63  7A 00 00 00 00 00 00 00  d...tymc z.......
[020] 00 00 00 00 65 00 00 00  68 6F 6D 65 73 00 00 00  ....e... ho mes...
[030] 00 00 00 00 00 00 00 00  66 00 00 00 49 50 43 24  ........ f...IPC$
[040] 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 03 00 67 00 00 00  ........ ....g...
[050] 77 65 72 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  wer..... ........
[060] 81 00 00 00 00 00 00 49  50 43 20 53 65 72 76 69  .......I PC Se rvi
[070] 63 65 20 28 53 61 6D 62  61 20 32 2E 30 2E 35 29  ce (Samb a 2.0.5)
[080] 00 48 6F 6D 65 20 64                              .Home d 

Jest to dal sza czê œæ tej sa mej se sji dia gno stycz nej co w przyk³adzie z po le ce niem tra -
ce: li sting ka ta lo gu. Opcje, któ rych u¿y liœ my to: -v (szcze gó³owe wy ni ki), -i eth0
(okre œla in ter fejs, któ ry ma byæ mo ni to ro wa ny przez pro gram tcpdump, w tym przy -
pad ku port Et her ne tu) oraz -s 255 (aby pro gram za pi sa³ pierw sze 255 baj tów ka ¿ -
de go pa kie tu, za miast do my œl nych 68). Opcja port not tel net za po bie ga³a wy -
œwie tla niu ru chu zwi¹za ne go z tel ne tem, po nie wa¿ by liœ my za lo go wa ni zdal nie.
Pro gram tcpdump ma znaczn¹ licz bê opcji, któ re umo ¿li wiaj¹ od fil tro wa nie tyl ko
tego ru chu, któ re mu chcesz siê przyj rzeæ. Je œli u¿y wa³eœ pro gra mów sno op lub et her -
dump, to wy ni ki za pew ne wy daj¹ ci siê zna jo me.
Mo¿esz po braæ zmo dy fi ko wan¹ wer sjê pro gra mu tcpdump z ser we ra FTP Sam by
pod ad re sem ftp://sam ba.anu.edu.au/pub/sam ba/tcpdump-smb. Inne wer sje nie obs³u -
guj¹ pro to ko³u SMB; je œli uzy ska ne przez cie bie wy ni ki ró¿ ni¹ siê od tych z przy -
k³adu, bê dziesz mu sia³ za opa trzyæ siê w wer sjê z obs³ug¹ SMB.

Drze wo b³êdów
Drze wo b³êdów s³u¿y do dia gno zo wa nia i roz wi¹zy wa nia pro ble mów pod czas in -
sta lo wa nia i re kon fi gu ro wa nia Sam by. Jest to roz sze rzo na wer sja do ku men tu dia -
gno stycz ne go wchodz¹cego w sk³ad dys try bu cji Sam by.
Za nim przyst¹pisz do tro pie nia b³êdów w któ rym kol wiek ele men cie pa kie tu Sam -
by, po wi nie neœ dys po no waæ na stê puj¹cymi in for ma cja mi:
· ad re sem IP klien ta (my u¿y wa my ad re su 192.168.236.10),
· ad re sem IP ser we ra (my u¿y wa my ad re su 192.168.236.86),
· mask¹ u¿y wan¹ w sie ci (zwy kle 255.255.255.0),
· czy wszyst kie kom pu te ry znaj duj¹ siê w tej sa mej pod sie ci (tak jest u nas).
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Dla ja sno œci zmie ni liœ my na zwê ser we ra w po ni¿ szych przyk³ad ach na ser wer.przy -
klad.com, a klien ta – na klient.przy klad.com.

Jak ko rzy staæ z drze wa b³êdów

Za cznij te sty od tego miej sca i nie prze ska kuj do przo du; dana pro ce du ra te sto wa nie 
po win na trwaæ zbyt d³ugo (oko³o 5 mi nut), a ty unik niesz co fa nia siê po w³asnych
œla dach. Je œli test za ko ñczy siê po my œl nie, po da my ci tytu³ pod roz dzia³u i nu mer
stro ny, do któ rej po wi nie neœ prze jœæ.

Dia gno zo wa nie pro ble mów z ni sko po zio mo wym ru chem IP

Pierw sza se ria te stów bada ni sko po zio mo we us³ugi, któ re s¹ nie zbêd ne do pra cy
Sam by. Te sty w tym pod roz dzia le po zwol¹ ci upew niæ siê, ¿e:
· opro gra mo wa nie IP dzia³a po praw nie,
· sprz ê to we ele men ty Et her ne tu dzia³aj¹ po praw nie,
· funk cjo nuj¹ pod sta wo we us³ugi na zew ni cze.
W na stêp nych sek cjach zaj mie my siê opro gra mo wa niem TCP/IP, de mo na mi Sam -
by: smbd i nmbd, kon trol¹ do stê pu na po zio mie ho stów, uwie rzy tel nia niem i kon trol¹ 
do stê pu na po zio mie u¿yt kow ni ka, us³uga mi pli ko wy mi i przegl¹da niem. Te sty
opi sa liœ my doœæ szcze gó³owo, aby by³y za ro zu mia³e nie tyl ko dla do œwiadczo nych
ad minist ra torów sys te mu i sie ci, ale i dla zwyk³ych u¿y tkowników (któ rym jed nak
nie ob ce s¹ kwe stie tech nicz ne).

Te sto wa nie opro gra mo wa nia sie cio we go za po moc¹ po le ce nia ping

Pierw sze po le ce nie, któ re na le ¿y wpi saæ za rów no w ser we rze, jak i w klien cie, to
ping 127.0.0.1. Jest to ad res pê tli zwrot nej, a prze te sto wa nie go po zwo li stwier -
dziæ, czy w kom pu te rze jest za in sta lo wa na obs³uga sie ci. W Unik sie mo¿esz wpi saæ
po le ce nie ping 127.0.0.1 z opcj¹ sta ty styczn¹ i prze rwaæ je po wy œwie tle niu kil -
ku li nii. W sta cjach ro bo czych Suna mo ¿na u¿yæ po le ce nia /usr/etc/ping -s
127.0.0.1; w Linuksie wy star czy po pro stu ping 127.0.0.1. W klien cie Win -
dows po wi nie neœ uru cho miæ po le ce nie ping 127.0.0.1 w oknie MS-DOS-a i za -
cze kaæ, a¿ samo prze rwie dzia³anie po wy œwie tle niu czte rech li nii.
Oto przyk³ad z ser we ra linuk so we go:
ser wer% ping 127.0.0.1
PING lo calhost: 56 data by tes
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=0. time=1. ms
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=1. time=0. ms
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=2. time=1. ms ^C
---- 127.0.0.1 PING Sta ti sti cs ----
3 pac kets trans mit ted, 3 pac kets re ce ived, 0% pac ket loss ro und-trip (ms)
min/avg/max = 0/0/1

Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ping: no ans wer from...” lub „100% pac ket loss”, ozna -
cza to, ¿e obs³uga sie ci IP w ogó le nie jest za in sta lo wa na w kom pu te rze. Ad res
127.0.0.1 to we w nêtrz ny ad res pê tli zwrot nej, który funk cjo nu je bez wzglê du na
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to, czy kom pu ter jest pod³¹czo ny do sie ci, czy nie. Je œli ten test siê nie po wie dzie,
masz po wa ¿ny pro blem z lo kal nym kom pu te rem. Pro to kó³ TCP/IP albo nie jest
w ogó le za in sta lo wa ny, albo jest Ÿle skon fi gu ro wa ny. Je œli pro ble my spra wia ser wer
unik so wy, zaj rzyj do do ku men ta cji sys te mu ope ra cyj ne go, je œli zaœ klient Win dows
– po stê puj wed³ug in struk cji in sta lo wa nia obs³ugi sie ci za miesz czo nej w roz dzia le 3,
Kon fi gu ro wa nie kli en tów Win dows.

Je œli zarz¹dzasz sie ci¹, mo¿esz siê gn¹æ po ksi¹¿kê Cra iga Hun ta TCP/IP – ad mi ni stra cja
sieci (roz dzia³ 11) albo now¹ ksi¹¿kê Cra iga Hun ta i Ro ber ta Br uce 'a Thomp so na Win -
dows NT TCP/IP Ad mi ni stra tion – obie zo sta³y opu bli ko wa ne przez wy daw nic two O' -
Rei lly.

Te sto wa nie lo kal nych us³ug na zew ni czych za po moc¹ po le ce nia ping

Na stêp nie prze te stuj po le ce niem ping na zwê lo calhost. Jest to kon wen cjo nal na
na zwa in ter fej su pê tli zwrot nej (127.0.0.1) i po win na zo staæ od wzo ro wa na w³aœnie
na ten ad res. Po wpi sa niu ping lo calhost po wi nie neœ zo ba czyæ na stê puj¹ce wy ni ki:
ser wer% ping lo calhost
PING lo calhost: 56 data by tes
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=0. time=1. ms
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=1. time=0. ms
64 by tes from lo calhost: icmp_seq=2. time=1. ms ^C

Je œli ten test siê po wie dzie, prze pro wa dŸ go ta k¿e w klien cie. W prze ciw nym wy pad ku:
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „unk nown host: lo calhost”, ozna cza to, ¿e wy stê pu je

pro blem z od wzo ro wa niem na zwy „lo calhost” na ad res IP (byæ mo¿e po pro stu
bra ku je od po wied nie go wpi su w pli ku hosts). Przej dŸ do pod roz dzia³u „Roz -
wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew ni czy mi”.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ping: no ans wer” lub „100% pac ket loss”, a te sto wa -
nie ad re su 127.0.0.1 prze bieg³o po my œl nie, ozna cza to, ¿e us³ugi na zew ni cze od -
wzo ro wuj¹ na zwê „lo calhost” na ad res, ale ad res ten jest nie po praw ny. Spraw dŸ
plik lub bazê da nych (w sys te mach unik so wych jest to zwy kle plik /etc/hosts) u¿y -
wan¹ przez us³ugi na zew ni cze do od wzo ro wy wa nia nazw i po praw b³êdny wpis.

Te sto wa nie sprzê tu sie cio we go za po moc¹ po le ce nia ping

Na stêp nie prze te stuj po le ce niem ping w³asny ad res IP ser we ra. Po win no to daæ
dok³ad nie ten sam wy nik, co te sto wa nie ad re su 127.0.0.1:
ser wer% ping 192.168.236.86
PING 192.168.236.86: 56 data by tes
64 by tes from 192.168.236.86: icmp_seq=0. time=1. ms
64 by tes from 192.168.236.86: icmp_seq=1. time=0. ms
64 by tes from 192.168.236.86: icmp_seq=2. time=1. ms ^C
--- 192.168.236.86 PING Sta ti sti cs ---
3 pac kets trans mit ted, 3 pac kets re ce ived, 0% pac ket loss ro und-trip (ms)
min/avg/max = 0/0/1

Je œli ten test po wie dzie siê w ser we rze, prze pro wa dŸ go ta k¿e w klien cie. W prze -
ciw nym wy pad ku:
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· Je œli po le ce nie ping ad res_sie cio wy nie po wie dzie siê w ser we rze lub klien -
cie, a po le ce nie ping 127.0.0.1 za dzia³a, pro blem jest zwi¹zany z kon fi gu ra cj¹ 
TCP/IP kar ty sie cio wej w tym kom pu te rze. Zaj rzyj do do ku men ta cji kar ty lub
sys te mu ope ra cyj ne go i spraw dŸ, jak po praw nie skon fi gu ro waæ kar tê. Mu sisz
jed nak wie dzieæ, ¿e w nie któ rych sys te mach ope ra cyj nych po le ce nie ping dzia³a
na wet wte dy, gdy kom pu ter jest od³¹czo ny od sie ci, wiêc ten test mo¿e nie wy kryæ 
wszyst kich pro ble mów sprz ê to wych.

Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia ping

Te raz prze te stuj po le ce niem ping na zwê ser we ra (a nie jego ad res IP) – raz z ser we ra,
a raz z klien ta. Jest to ogól ny test spraw no œci sprzê tu sie cio we go:
ser wer% ping ser wer
PING ser wer.przy klad.com: 56 data by tes
64 by tes from ser wer.przy klad.com: icmp_seq=0. time=1. ms
64 by tes from ser wer.przy klad.com: icmp_seq=1. time=0. ms
64 by tes from ser wer.przy klad.com: icmp_seq=2. time=1. ms ^C
--- ser wer.przy klad.com PING Sta ti sti cs ---
3 pac kets trans mit ted, 3 pac kets re ce ived, 0% pac ket loss ro und-trip (ms)
min/avg/max = 0/0/1

W Micro so ft Win dows te sto wa nie ser we ra wygl¹da³oby tak, jak na ry sun ku 9.1.

Ry su nek 9.1. Te sto wa nie ser we ra Sam by z klien ta Win dows za po moc¹ po le ce nia ping

Je œli test siê po wie dzie, bêdzie my wie dzie li, ¿e:
1. Na zwa ho sta (na przyk³ad „ser wer”) jest roz po zna wa na przez lo kal ny ser wer nazw.
2. Na zwa ho sta zo sta³a roz wi niê ta do pe³nej po sta ci (na przyk³ad ser wer.przy -

klad.com).
3. Zwra ca ny jest ad res ho sta (192.168.236.86).
4. Klient przes³a³ ser we ro wi Sam by czte ry pa kie ty UDP/IP z 56 baj ta mi da nych.
5. Ser wer Sam by od po wie dzia³ na wszyst kie czte ry pa kie ty.
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Je œli test siê nie po wie dzie, w sie ci wy stê pu je je den z po ni¿ szych pro ble mów:
· Po pierw sze, je œli otrzy masz ko mu ni kat „ping: no ans wer” lub „100% pac ket

loss”, ozna cza to, ¿e nie je steœ pod³¹czo ny do sie ci, dru gi kom pu ter nie jest
pod³¹czo ny do sie ci albo je den z ad re sów jest nie po praw ny. Spraw dŸ ad re sy
zg³asza ne przez po le ce nie ping w obu kom pu te rach i upew nij siê, ¿e od po wia -
daj¹ tym, któ re wstêp nie skon fi gu ro wa³eœ.
Je œli nie, w obu kom pu te rach jest przy najm niej je den nie do pa so wa ny ad res.
Spró buj wpi saæ arp -a i zo bacz, czy zo sta nie wy œwie tlo ny wpis dla dru gie go
kom pu te ra. Po le ce nie arp bie rze swoj¹ na zwê od pro to ko³u Ad dress Re so lu tion
Pro to col. Opcja -a po wo du je wy œwie tle nie wszyst kich adresów zna nych lo kal -
ne mu kom pu te ro wi. Oto kil ka mo ¿li wo œci:
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat typu „192.168.236.86 at (in com ple te)”, ozna cza to,

¿e et her ne to wy od po wied nik ad re su 192.168.236.86 jest nie zna ny. Wska zu je to 
na zupe³ny brak ³¹czno œci – praw do po dob nie pro blem wy stê pu je na sa mym
dole sto su pro to ko³ów TCP/IP, w war stwie in ter fej su Et her ne tu. Za gad nie nie
to jest om ówi one w roz dzia³ach 5 i 6 ksi¹¿ki TCP/IP – ad mi ni stra cja sieci (wy da -
nej przez Wy daw nic two RM).

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat typu „ser wer (192.168.236.86) at 8:0:20:12:7c:94”,
ozna cza to, ¿e z ser we rem skon tak to wa no siê ju¿ wcze œniej albo ¿e inny kom -
pu ter od po wia da w jego imie niu. Jed na k¿e w ta kim ra zie po le ce nie ping po -
win no dzia³aæ: albo sieæ dzia³a nie re gu lar nie, albo masz pro blem z ARP.

· Jeœli ad res IP wy œwie tlo ny przez po le ce nie arp jest inny ni¿ ocze ki wa³eœ,
sprawdŸ, gdzie kry je siê b³¹d i po praw ad res rêcz nie.

· Je œli oba kom pu te ry mog¹ spraw dziæ po le ce niem ping same sie bie, ale nie dru gi
kom pu ter, b³¹d kry je siê w ³¹cz¹cej je sie ci.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ping: ne twork un re a cha ble” lub „ICMP Host Un re a -
cha ble”, ozna cza to, ¿e nie otrzy mu jesz od po wie dzi i naj praw do po dob niej w grê
wcho dzi wiê cej ni¿ jed na sieæ.
W za sa dzie nie po wi nie neœ pr ób owaæ dia gno zo wa nia kli ent ów i ser wer ów SMB
znaj duj¹cych siê w ró¿n ych sie ciach. Spr óbuj prze te sto waæ ser wer i klien ty w tej
sa mej sie ci. W trzech opi sa nych po ni¿ ej te stach zak³ada my jed nak, ¿e dia gno zu -
jesz ³¹cznoœæ miê dzy dwo ma sie cia mi:
a. Po pierw sze, prze pro wa dŸ opi sa ne wcze œniej te sty usta laj¹ce przy czy nê bra -

ku od po wie dzi. Je œli nie uda ci siê zi den ty fi ko waæ pro ble mu, po zo staj¹ na stê -
puj¹ce mo ¿li wo œci: ad res jest b³êdny, ma ska sie cio wa jest b³êdna, sieæ jest
nie do stêp na albo po pro stu zo sta³eœ za blo ko wa ny przez za po rê sie ciow¹.

b. Spraw dŸ ad re sy i ma ski sie cio we kom pu te ra Ÿród³owe go i do ce lo we go i za -
stanów siê, czy b³¹d nie jest oczy wi sty. Je œli dwa kom pu te ry rze czy wiœ cie s¹
w tej sa mej sie ci, po win ny mieæ ta kie same ma ski sie cio we, a po le ce nie ping
po win no zg³aszaæ po praw ne ad re sy. Je œli ad re sy s¹ b³êdne, bê dziesz mu sia³ je 
sko ry go waæ. Je œli s¹ po praw ne, byæ mo¿e pro gra my myl¹ siê przez b³êdne
ma ski sie cio we. Patrz pod roz dzia³ „Ma ski sie cio we” da lej w tym roz dzia le.
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c. Je œli po le ce nia nadal zg³aszaj¹, ¿e sieæ jest nie osi¹gal na, a spe³nio ne s¹ dwa
po przed nie wa run ki, jed na sieæ mo¿e byæ rze czy wiœ cie nie osi¹gal na z dru giej. 
Roz wi¹za nie tego pro ble mu le¿y w ge stii ad mi ni stra to ra sie ci.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ICMP Ad mi ni stra tive ly Pro hi bi ted”, ozna cza to, ¿e
na tkn¹³eœ siê na za po rê sie ciow¹ lub b³êd nie skon fi gu ro wa ny ru ter. Bê dziesz mu -
sia³ po roz ma wiaæ z osob¹ od po wie dzialn¹ za bez pie cze ñstwo sie ci.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ICMP Host re direct”, ale ping in for mu je, ¿e pa kie ty
tra fiaj¹ do celu, z regu³y jest to nie szko dli we: po pro stu ruch w sie ci jest prze kie ro -
wy wa ny w inne miej sce.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ICMP Host re direct”, a po le ce nie ping nie od bie ra od -
po wie dzi, ozna cza to, ¿e ruch jest prze kie ro wy wa ny, ale ¿a den kom pu ter nie od -
po wia da. Po trak tuj to tak samo jak przy pa dek „Ne twork un re a cha ble” i spraw dŸ
ad re sy oraz ma ski sie cio we.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ICMP Host Un re a cha ble from ga te way na zwa_bram -
ki”, pa kie ty s¹ prze ka zy wa ne do in nej sie ci, ale dru gi kom pu ter nie od po wia da,
a ru ter zg³asza pro blem w jego imie niu. Po trak tuj to tak samo jak przy pa dek „Ne -
twork un re a cha ble” i spraw dŸ ad re sy oraz ma ski sie cio we.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „ping: un kown host na zwa_ho sta”, ozna cza to, ¿e na -
zwa kom pu te ra jest nie zna na. Naj czê œciej jest to symp tom pro ble mu z us³uga mi
na zew ni czy mi, któ ry nie wyst¹pi³ w przy pad ku na zwy lo calhost. Zaj rzyj do
pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew ni czy mi” da lej
w tym roz dzia le.

· Je œli osi¹gniesz czê œcio wy suk ces – nie któ re „pin gi” po wiod¹ siê, a inne nie –
ozna cza to spo ra dycz ne zak³óce nia w ³¹czno œci miê dzy kom pu te ra mi lub prze -
ci¹¿e nie sie ci. Przed³u¿ test i spraw dŸ, czy od no tu jesz brak od po wie dzi dla wiê cej
ni¿ 3 pro cent pa kie tów. Je œli tak jest w isto cie, skon tak tuj siê z ad mi ni stra to rem
sie ci: pro blem byæ mo¿e w³aœnie siê za czy na. Je œli jed nak za wiod¹ tyl ko nie licz ne
pró by albo wiesz, ¿e aku rat dzia³a pro gram moc no obci¹¿aj¹cy sieæ, nie ma po wo -
du do nie po ko ju. Pro to ko³y ICMP (i UDP) u¿y wa ne przez po le ce nie ping z za³o¿e -
nia mog¹ gu biæ nie któ re pa kie ty.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat typu „smt svr.an ta res.net is alive” pod czas te sto wa nia
ho sta klient.przy klad.com, ozna cza to, ¿e u¿y wasz ad re su IP in ne go kom pu te ra albo 
kom pu ter ma kil ka nazw i ad re sów. Je œli ad res jest b³êdny, od po wie dzial noœæ za
to po nosz¹ us³ugi na zew ni cze; bê dziesz mu sia³ zmie niæ ad res w ba zie da nych
us³ug na zew ni czych tak, aby od no si³ siê do w³aœci we go kom pu te ra. Oma wia my
to w dal szym pod roz dzia le „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew ni -
czy mi”.
Kom pu te ry pe³ni¹ce funk cje ser we ra s¹ czê sto po³¹czo ne z wie lo ma sie cia mi
i maj¹ inn¹ na zwê w ka ¿ dej z nich. Je œli otrzy masz od po wie dŸ od nie ocze ki wa nej 
na zwy ta kie go ser we ra, spraw dŸ, czy ad res rze czy wiœ cie znaj du je siê w two jej
sie ci (patrz pod roz dzia³ „Ma ski sie cio we”). Je œli tak jest, po wi nie neœ u¿y waæ tego 
ad re su, a nie znaj duj¹cego siê w in nej sie ci, ze wzglê du na wy daj noœæ i nie za wod -
noœæ.
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Ser we ry mog¹ mieæ ta k¿e kil ka nazw dla jed ne go ad re su et her ne to we go, zw³asz -
cza wte dy, gdy s¹ ser we ra mi WWW. Jest to nie szko dli we, choæ bywa myl¹ce.
Praw do po dob nie le piej bê dzie u¿yæ ofi cjal nej (i sta³ej) na zwy, ni¿ alia su, który
mo¿e siê zmie niæ.

· Je œli wszyst ko za dzia³a, ale po le ce nie zg³osi ad res IP 127.0.0.1, za b³¹d od po wie -
dzial ne s¹ us³ugi na zew ni cze. Naj czê œciej zda rza siê to wte dy, gdy pro gram in sta -
la cyj ny sys te mu ope ra cyj ne go umie œci w pli ku /etc/hosts li niê: 127.0.0.1
lo calhost na zwa ho sta.na zwa do me ny. Li nia ta po win na mieæ po staæ 127.0.0.1
lo calhost lub 127.0.0.1 lo calhost loghost. Po praw j¹, gdy¿ w prze -
ciw nym ra zie nie mo ¿li we bê dzie usta le nie, któ ry kom pu ter prze cho wu je g³ówn¹
li stê przegl¹da nia, a któ ry jest g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny. Mo¿e ta k¿e spo wo -
do waæ b³êdy (nie jed no znacz ne) w póŸ niej szych te stach.

Je œli wszyst ko funk cjo nu je po praw nie w ser we rze, po wtórz te sty w klien cie.

Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów z TCP

Po prze te sto wa niu po le ce niem ping pro to ko³ów IP, UDP i us³ug na zew ni czych czas
na spraw dze nie pro to ko³u TCP. Pro gram ping oraz us³ugi przegl¹da nia ko rzy staj¹
z ICMP i UDP; us³ugi pli ko we i us³ugi dru ko wa nia (udzia³y) ko rzy staj¹ z TCP. Do
dzia³ania TCP nie zbêd na jest po praw na pra ca IP w ni¿ szej war stwie sie ci, a wszyst -
kie czte ry wy mie nio ne us³ugi opie raj¹ siê na us³ugach na zew ni czych. Test TCP naj -
wy god niej prze pro wa dziæ za po moc¹ pro gra mu FTP (File Trans fer Pro to col).

Te sto wa nie TCP za po moc¹ FTP

Spró buj po³¹czyæ za po moc¹ FTP naj pierw ser wer z sa mym sob¹, a po tem klien ta
z ser we rem:
ser wer% ftp ser wer
Con nec ted to ser wer.przy klad.com.
220 ser wer.przy klad.com FTP se rver (Ver sion 6.2/OpenBSD/Li nu x-0.10) re ady.
 Name (ser wer:davecb):
331 Pas sword requ ired for davecb.
Pas sword:
230 User davecb logged in.
 ftp> quit
221 Go od bye.

Je œli to za dzia³a, przej dŸ do pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z de mo na mi 
ser we ra”. W prze ciw nym wy pad ku:
· Je œli otrzy ma³eœ ko mu ni kat „ser wer: unk nown host”, ozna cza to, ¿e za wiod³y

us³ugi na zew ni cze. Wróæ do pod roz dzia³u „Te sto wa nie lo kal nych us³ug na zew -
ni czych za po moc¹ po le ce nia ping” i prze pro wa dŸ te sty jesz cze raz, aby usta liæ,
cze mu nie dzia³a wy szu ki wa nie nazw.

· Je œli otrzy ma³eœ ko mu ni kat „ftp: con nect: Con nec tion re fu sed”, w kom pu te rze nie 
dzia³a de mon FTP. Jest to ra czej nie zwyk³e w przy pad ku unik so we go ser we ra.
Mo¿esz opcjo nal nie prze pro wa dziæ ten test, ³¹cz¹c siê z kom pu te rem za po moc¹
tel ne tu za miast FTP; ko mu ni ka ty s¹ po dob ne, a tel net rów nie¿ ko rzy sta z TCP.
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· Je œli po d³ugiej pau zie po ja wi³ siê ko mu ni kat „ftp: con nect: Con nec tion ti med
out”, ozna cza to, ¿e kom pu ter jest nie osi¹gal ny. Wróæ do pod roz dzia³u „Te sto wa -
nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia ping”.

· Je œli otrzy ma³eœ ko mu ni kat „530 Lo gon In cor rect”, ozna cza to, ¿e uda³o ci siê
nawi¹zaæ po³¹cze nie, ale po ja wi³ siê inny pro blem. Praw do po dob nie poda³eœ nie -
pra wid³ow¹ na zwê u¿yt kow ni ka lub has³o. Spró buj jesz cze raz, wpi suj¹c swoj¹
na zwê u¿yt kow ni ka z unik so we go ser we ra i po daj¹c po praw ne has³o.

Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów z de mo na mi ser we ra

Kie dy upew nisz siê, ¿e pro to kó³ TCP dzia³a po praw nie, po wi nie neœ spraw dziæ, czy
w ser we rze dzia³aj¹ de mo ny. Wy ma ga to prze pro wa dze nia trzech od dziel nych te -
stów, po nie wa¿ ¿a den z nich sam z sie bie nie po zwo li roz strzy gn¹æ, czy de mo ny
pra cuj¹ pra wid³owo.
Aby upew niæ siê, ¿e de mo ny dzia³aj¹, mu sisz spraw dziæ, czy de mo ny:
1. Uru cho mi³y siê.
2. S¹ za re je stro wa ne lub powi¹zane z por tem TCP/IP przez sys tem ope ra cyj ny.
3. Rze czy wiœ cie od po wia daj¹ na ¿¹da nia.

Za nim za czniesz

Naj pierw spraw dŸ dzien ni ki. Je œli uru cho mi³eœ de mo ny, po wi nie neœ zna le Ÿæ ko mu -
ni kat „smbd ver sion ja kaœ_licz ba star ted”. Je œli go nie znaj dziesz, bê dziesz mu sia³ po -
now nie uru cho miæ de mo ny.
Je œli de mon zg³asza, ¿e rze czy wiœ cie roz pocz¹³ pra cê, po szu kaj ko mu ni ka tu „bind
fa iled on port 139 soc ket_addr=0 (Ad dress al re ady in use)”. Ozna cza on, ¿e inny de -
mon zo sta³ uru cho mio ny na por cie 139 (smbd). De mon nmbd zg³osi po dob ny b³¹d, je -
œli nie zdo³a dowi¹zaæ siê do por tu 137. Albo uru cho mi³eœ de mo ny dwu krot nie, albo
ser wer in etd spró bo wa³ uru cho miæ je w two im imie niu. Ten dru gi przy pa dek zdia -
gno zu je my za chwi lê.

Wy szu ki wa nie pr oce sów de mo na za po moc¹ po le ce nia ps

Na stêp nie mu sisz spraw dziæ, czy de mo ny uru cho mi³y siê. U¿yj w ser we rze po le ce -
nia ps z opcj¹ wyd³u¿onych wy ni ków (zwy kle ps ax lub ps -ef) i spraw dŸ, czy
za rów no smbd, jak i nmbd rze czy wiœ cie dzia³aj¹. Zwy kle wygl¹da to na stê puj¹co:
ser wer% ps ax
PID TTY STAT TIME  COMMAND
1   ?   S    0:03  init [2]
2   ?   SW   0:00  (kflushd)
(...wie le li nii z in for ma cja mi o pro ce sach...)
234 ?   S    0:14  nmbd -D3
237 ?   S    0:11  smbd -D3
(...wiê cej li nii, byæ mo¿e ko lej ne li nie smbd...)

Ten przyk³ad po ka zu je, ¿e pro ce sy smbd i nmbd zo sta³y ju¿ uru cho mio ne jako au to -
no micz ne de mo ny (opcja -D) na po zio mie re je stro wa nia 3.
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Wy szu ki wa nie de mon ów dowi¹za nych do po rtów

De mo ny musz¹ byæ za re je stro wa ne w sys te mie ope ra cyj nym, aby mog³y uzy skaæ
do stêp do por tów TCP/IP. Po le ce nie net stat po ka ¿e, czy tak jest w isto cie. Wy daj
w ser we rze po le ce nie net stat -a i po szu kaj li nii wzmian kuj¹cych net bios, 137
lub 139:
ser wer% net stat -a
Ac tive In ter net con nec tions (inc lu ding se rvers)
Pro to Re cv-Q Sen d-Q  Lo cal Ad dress          Fo re ign Ad dress       (sta te)
udp   0      0       *.net bios-             *.*
tcp   0      0       *.net bios-             *.*
LISTEN
tcp   8370   8760    ser wer.net bios-        klient.1439
ESTABLISHED

lub:
ser wer% net stat -a
Ac tive In ter net con nec tions (inc lu ding se rvers)
Pro to Re cv-Q Sen d-Q  Lo cal Ad dress          Fo re ign Ad dress       (sta te)
udp   0      0       *.137                  *.*
tcp   0      0       *.139                  *.*
LISTEN
tcp   8370   8760    ser wer.139             klient.1439
ESTABLISHED

Po miê dzy wie lo ma po dob ny mi li nia mi po wi nie neœ zna le Ÿæ przy najm niej jedn¹ li niê 
UDP z por tem *.net bios- lub *.137. Ozna cza to, ¿e ser wer nmbd jest za re je stro -
wa ny i (miej my na dzie jê) cze ka, aby od po wie dzieæ na ¿¹da nie. Po win na ta k¿e
pojawiæ siê co naj mniej jed na li nia TCP wzmian kuj¹ca *.net bios- lub *.139,
prawdopodob nie w sta nie nas³uchi wa nia (LISTENING). Ozna cza to, ¿e de mon smbd
dzia³a i cze ka na po³¹cze nia.
Mog¹ po ja wiæ siê ta k¿e inne li nie TCP in for muj¹ce o po³¹cze niach miê dzy smbd
i klien ta mi, po jed nej na ka ¿ de go klien ta. Zwy kle znaj duj¹ siê w sta nie usta lo nym
(ESTABLISHED). Je œli zo ba czysz li nie smbd w sta nie ESTABLISHED, mo¿esz byæ pe -
wien, ¿e smbd dzia³a po praw nie. Je œli znaj dziesz choæby tyl ko jedn¹ li niê smbd w sta -
nie LISTENING, nie mo ¿na tego stwier dziæ na pew no. Je œli nie ma obu li nii, ozna cza
to, ¿e de mon nie zdo³a³ siê uru cho miæ, wiêc trze ba przej rzeæ dzien ni ki i cofn¹æ siê do
roz dzia³u 2.
Je œli znaj dziesz li nie dla po szcze gól nych klien tów, mog¹ one po cho dziæ od de mo na
Sam by albo od nad rzêd ne go de mo na IP, in etd. Jest ca³kiem mo ¿li we, ¿e plik star to -
wy de mo na in etd za wie ra wpi sy uru cha miaj¹ce de mo ny Sam by, a ty nie zda jesz so -
bie z tego spra wy; wpi sy te mog³y zo staæ tam umiesz czo ne na przyk³ad wte dy, gdy
za in sta lo wa³eœ Sam bê jako czê œæ dys try bu cji Linuk sa. De mo ny uru cha mia ne przez
in etd unie mo ¿li wiaj¹ pra cê na szych de mo nów. W ta kim przy pad ku w dzien ni kach
znaj dziesz ko mu ni ka ty typu „bind fa iled on port 139 soc ket_addr=0 (Ad dress al re -
ady in use)”.
Spraw dŸ swój plik in etd.conf; je œli nie za mie rzasz uru cha miaæ z nie go de mo nów, nie
mo¿e on za wie raæ wpi sów dla ser we rów net bio s-ns (port UDP 137) i net -
bios-ssn (port TCP 139). De mon in etd udo stêp nia licz ne us³ugi i jest ste ro wa ny
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przez wpi sy w pli ku in etd.conf. Je œli de mon SMB w two im sys te mie jest uru cha mia ny 
przez in etd, w pli ku in etd.conf znaj dziesz wpi sy po dob ne do po ni¿ szych:
net bios-ssn st re am tcp no wa it root /usr/lo cal/sam ba/bin/smbd smbd
net bio s-ns dgram udp wait root /usr/lo cal/sam ba/bin/nmbd nmbd

Spraw dza nie de mo na smbd za po moc¹ tel ne tu

Jak na iro niê, naj³atwiej szym spo so bem prze te sto wa nia ser we ra smbd jest przes³anie
mu bez sen sow nej wia do mo œci i spraw dze nie, czy j¹ od rzu ci. Spró buj wy ko naæ na -
stê puj¹ce po le ce nie:
echo halo | tel net lo calhost 139

Spo wo du je to wys³anie b³êd ne go, ale nie szko dli we go ko mu ni ka tu do de mo na smbd. 
S³owo halo jest tu istot ne. Nie pró buj ³¹czyæ siê z por tem i wpi sy waæ do wol nych
zna ków; praw do po dob nie za wie sisz tyl ko pro ces de mo na. Ko mu ni kat halo nie po -
wi nien wywo³aæ nie po¿¹da nych skut ków.
ser wer% echo "halo" | tel net lo calhost 139
Try ing
Try ing 192.168.236.86 ...
Con nec ted to lo calhost. Esca pe cha rac ter is '^]'.
Con nec tion clo sed by fo re ign host.

Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Con nec ted”, a za raz po nim „Con nec tion clo sed”, ozna -
cza to, ¿e test prze bieg³ po my œl nie. De mon smbd nas³uchu je na por cie i od rzu ca
b³êdne po³¹cze nia. Je œli jed nak otrzy masz ko mu ni kat „tel net: con nect: Con nec tion
re fu sed”, naj praw do po dob niej de mon jest nie obec ny. Spraw dŸ dzien ni ki i wróæ do
roz dzia³u 2.
Nie ste ty, nie ma ³atwe go spo so bu na prze te sto wa nie de mo na nmbd. Je œli te sty tel -
net i net stat po twierdz¹, ¿e de mon smbd dzia³a po praw nie, ist nie je du¿e praw do -
po do bie ñstwo, ¿e po le ce nie net stat nie myli siê ta k¿e co do de mo na nmbd.

Te sto wa nie de mon ów za po moc¹ po le ce nia test parm

Kie dy upew nisz siê, ¿e de mo ny dzia³aj¹, po wi nie neœ ko niecz nie wy ko naæ po le ce nie
test parm, licz¹c na uzy ska nie ta kich oto wy ników:
ser wer% test parm
Load smb con fig file from /opt/sam ba/lib/smb.conf
Pro cessing sec tion "[ho mes]"
Pro cessing sec tion "[prin ters]"
Pro cessing sec tion "[tymcz]"
Lo a ded se rvi ces file OK. ...

Pro gram test parm zwy kle in for mu je o prze twa rza niu ko lej nych sek cji, a je œli
wszyst ko prze bie gnie po my œl nie, wy œwie tla ko mu ni kat „Lo a ded se rvi ces file OK”.
W prze ciw nym wy pad ku wy œwie tli je den z po ni¿ szych ko mu ni ka tów, któ re po ja -
wiaj¹ siê ta k¿e w dzien ni kach:
„Al low/Deny con nec tion from host (n) to udzia³”

Ko mu ni kat wy œwie tla ny wte dy, gdy w pli ku usta wio ne s¹ opcje upraw nio nych
i nie upraw nio nych u¿yt kow ni ków. Po wi nie neœ upew niæ siê, ¿e je steœ na liœ cie
upraw nio nych u¿yt kow ni ków, a kon ta root, bin i tym po dob ne s¹ na liœ cie nie -
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upraw nio nych u¿yt kow ni ków. W prze ciw nym wy pad ku ty nie bê dziesz móg³
siê po³¹czyæ, a ci, któ rzy nie po win ni mieæ ta kiej mo ¿li wo œci – owszem.

„War ning: You have some sha re na mes that are lon ger than eight chars”
Ostrze ¿e nie dla u¿yt kow ni ków Win dows for Workgro ups i star szych klien tów.
Nie bêd¹ one mog³y po³¹czyæ siê z udzia³ami o d³ugich na zwach (d³u¿ szych ni¿
osiem zna ków) i wy œwietl¹ ko mu ni kat o prze pe³nie niu.

„War ning: [na zwa] se rvi ce MUST be prin ta ble!”
W udzia le dru kar ki nie ma opcji prin ta ble = yes.

„No path in se rvi ce na zwa - using /tmp”
Nie wia do mo, któ ry ka ta log ma byæ udo stêp nio ny przez udzia³ pli ko wy, albo
jaki ka ta log bu fo ro wy ma byæ wy ko rzy sty wa ny przez udzia³ dru kar ki. Je œli nie
po dasz œcie ¿ki, udzia³ sko rzy sta ze œcie ¿ki /tmp, co nie zaw sze od po wia da two im
ocze ki wa niom.

„Note: Se rvi ce na zwa is fla gged unava ila ble”
Zwyk³e przy po mnie nie, ¿e w udzia le u¿y³eœ opcji ava ila ble = no.

„Can 't find inc lu de file [na zwa]”
Plik kon fi gu ra cyj ny okre œlo ny opcj¹ inc lu de nie ist nie je. Je œli do³¹czasz ten plik
bez wa run ko wo, jest to b³¹d, i to zwy kle po wa ¿ny: udzia³ bê dzie mia³ kon fi gu ra cjê
inn¹ od za mie rzo nej. Je œli do³¹czasz ten plik, u¿y waj¹c zmien nych, na przyk³ad %a
(ar chi tek tu ra), bê dziesz mu sia³ zde cy do waæ, czy brak pli ku dla – daj my na to –
Win dows for Workgro ups sta no wi pro blem. Czê sto nie sta no wi.

„Can 't copy se rvi ce na zwa, una ble to copy self!”
Spró bo wa³eœ sko pio waæ sek cjê pli ku smb.conf do sa mej sie bie.

„Una ble to copy se rvi ce – so ur ce not fo und: na zwa”
In for mu je o bra ku sek cji do³¹cza nej opcj¹ copy = lub b³êdzie w pi sow ni.

„Igno ring unk nown pa ra me ter na zwa”
Zwy kle in for mu je o prze sta rza³ej, b³êd nie wpi sa nej lub nie obs³ugi wa nej opcji.

„Glo bal pa ra me ter na zwa fo und in se rvi ce sec tion”.
In for mu je, ¿e pa ra metr o za siê gu glo bal nym znaj du je siê w de fi ni cji udzia³u.
Sam ba zi gno ru je ten pa ra metr.

Po za ko ñcze niu te stu wy ko naj go jesz cze raz, po daj¹c w po le ce niu test parm trzy
pa ra me try: na zwê swo je go pli ku smb.conf, na zwê klien ta i jego ad res IP:
test parm ka ta log_sam by/lib/smb.conf klient 192.168.236.10

Spo wo du je to wy ko na nie do dat ko we go te stu, któ ry po rów nu je na zwê i ad res ho sta
z war to œcia mi opcji host al low oraz host deny i ge ne ru je ko mu ni ka ty „Al -
low/Deny con nec tion from host (n) to udzia³” dla da ne go klien ta. Ko mu ni ka ty te in -
for muj¹ o obec no œci opcji ze zwa laj¹cych na do stêp lub za bra niaj¹cych go i okre œla,
czy klient bê dzie mia³ do stêp do po szcze gól nych udzia³ów, czy te¿ nie. Wpro wa dze -
nie po le ce nia test parm /usr/lo cal/lib/eks pe ry ment.conf to wy god ny
spo sób na prze te sto wa nie eks pe ry men tal ne go pli ku smb.conf przed wpro wa dze -
niem go do u¿yt ku.
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Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z po³¹cze nia mi SMB

Kie dy wiesz ju¿, ¿e ser we ry dzia³aj¹, mu sisz upew niæ siê, ¿e dzia³aj¹ pra wid³owo.
Za cznie my od pli ku smb.conf w ka ta lo gu ka ta log_sam by/lib.

Naj prost szy plik smb.conf

W po ni¿ szych te stach zak³ada my, ¿e masz udzia³ [tymcz] na daj¹cy siê do ce lów te sto -
wych oraz przy najm niej jed no kon to. Oto plik uwzglêd niaj¹cy wy³¹cznie te za³o¿e nia:
[glo bal]
    workgro up = PRZYKLAD
    se cu ri ty = user
    brow sa ble = yes
    lo cal ma ster = yes
[ho mes]
    gu est ok = no
    brow sa ble = no
[tymcz]
    path = /tmp
    pu blic = yes

S³owo ostrze ¿e nia: opcja pu blic = yes w udzia le [tymcz] s³u¿y tyl ko ce lom te -
sto wym. Praw do po dob nie nie chcesz, aby u¿yt kow ni cy bez kont mo gli za pi sy waæ
pli ki w two im ser we rze, wiêc wy ko men tuj tê sek cjê, kie dy sko ñczysz te sty.

Te sto wa nie kon fi gu ra cji lo kal nej za po moc¹ pro gra mu smbc lient

Pierw szy test po zwo li upew niæ siê, ¿e ser wer po tra fi li sto waæ swo je us³ugi (udzia³y). 
Wy daj po le ce nie smbc lient z opcj¹ -L lo calhost, aby ser wer po³¹czy³ siê sam
ze sob¹, oraz opcj¹ -U%, aby okre œliæ, ¿e u¿yt kow ni kiem jest goœæ. Po wi nie neœ zo ba -
czyæ co na stê pu je:
ser wer% smbc lient -L lo calhost -U%
Se rver time is Wed May 27 17:57:40 1998 Ti me zo ne is UTC-4.0
Se rver=[lo calhost]
User=[davecb]
Workgro up=[PRZYKLAD]
Do ma in=[PRZYKLAD] 
    Sha re na me      Type      Com ment
    ---------      ----      -------
    tymcz          Disk
    IPC$           IPC       IPC Se rvi ce (Sam ba 1.9.18)
    ho mes          Disk      Home directo ries
This ma chi ne does not have a brow se list

Je œli otrzy masz ta kie wy ni ki, przej dŸ do na stêp ne go te stu, „Te sto wa nie po³¹czeñ za
po moc¹ pro gra mu smbc lient”. W prze ciw nym wy pad ku:
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Get_ho st by na me: unk nown host lo calhost”, ozna cza

to, ¿e albo Ÿle wpi sa³eœ na zwê, albo rze czy wiœ cie wy stê pu je ja kiœ pro blem (któ ry
po wi nien ujaw niæ siê ju¿ w pod roz dzia le „Te sto wa nie lo kal nych us³ug na zew ni -
czych za po moc¹ po le ce nia ping”). W tym dru gim przy pad ku przej dŸ do pod roz -
dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew ni czy mi”.
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· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Con nect er ror: Con nec tion re fu sed”, ozna cza to, ¿e
zna le zio no ser wer, ale nie dzia³a w nim de mon nmbd. Wróæ do pod roz dzia³u „Roz -
wi¹zy wa nie pro ble mów z de mo na mi ser we ra” i po now nie prze te stuj de mo ny.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Your se rver so ftwa re is be ing un frien dly”, ozna cza
to, ¿e pocz¹tko wy pa kiet se sji wywo³a³ b³êdn¹ od po wie dŸ ser we ra. Byæ mo¿e ser -
wer uleg³ awa rii lub uru cho mi³ siê nie pra wid³owo. Przy czy ny tego b³êdu mo ¿na
od kryæ, szu kaj¹c w dzien ni kach in for ma cji o: 
· b³êd nych pa ra me trach li nii po le ce nia smbd; patrz stro na podrêcz ni ka man dla

smbd;
· po wa ¿nych pro ble mach z pli kiem smb.conf, któ re unie mo ¿li wiaj¹ uru cho mie -

nie de mo na smbd. Po wi nie neœ zaw sze spraw dzaæ ten plik po do ko na niu w nim 
zmian, jak zro bi liœ my to w pod roz dzia le „Te sto wa nie de mo nów za po moc¹
po le ce nia test parm”;

· bra ku ka ta lo gów, w któ rych Sam ba prze cho wu je swo je pli ki dzien ni ka i blo ka -
dy;

· obec no œci in ne go ser we ra na por cie 139 dla smbd i 137 dla nmbd, co unie mo ¿li -
wia uru cho mie nie na szych de mo nów.

· Je œli u¿y wasz in etd, a nie de mo nów au to no micz nych, spraw dŸ, czy b³¹d nie kry je
siê w pli kach /etc/in etd.conf oraz /etc/se rvi ces (zaj rzyj na od po wied nie stro ny pod -
rêcz ni ka man).

· Je œli wy œwie tlo ne zo sta nie py ta nie o has³o (Pas sword:), ozna cza to, ¿e kon to go -
œcin ne jest Ÿle skon fi gu ro wa ne. Opcja %U in for mu je pro gram smbc lient, ¿e na le ¿y
do ko naæ „pu ste go” lo go wa nia, któ re wy ma ga obec no œci kon ta go œcin ne go, ale nie 
wy ma ga nada wa nia mu ja kich kol wiek przy wi le jów.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „SMBt conX fa iled: ERRSRV - ER Rac cess”, ozna cza to, ¿e 
nie masz pra wa do stê pu do ser we ra. Zwy kle ozna cza to, ¿e wpi sa³eœ opcjê hosts
al low, któ ra nie uwzglêd nia ser we ra, albo opcjê hosts deny, któ ra go uwzglêd -
nia. Spraw dŸ jesz cze raz plik kon fi gu ra cyj ny za po moc¹ po le ce nia test parm
smb.conf na zwa_ho sta ad res_IP (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie de mo nów
za po moc¹ po le ce nia test parm”) i po praw pomy³kowo usta lo ne za ka zy.

Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ pro gra mu smbc lient

Wy daj po le ce nie smbc lient \\ser wer\tymcz, któ re po³¹czy ciê z ka ta lo giem
/tmp ser we ra, aby spraw dziæ, czy mo¿esz ko rzy staæ z udzia³u pli ko we go. Po wi nie -
neœ otrzy maæ na stê puj¹ce wy ni ki:
ser wer% smbc lient '\\ser wer\tym cz'
Se rver time is Tue May  5 09:49:32 1998 Ti me zo ne is UTC-4.0
Pas sword:
smb: \> quit

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Get_Ho st by na me: Unk nown host name”, „Con nect
er ror: Con nec tion re fu sed” lub „Your se rver so ftwa re is be ing un frien dly”, mo ¿li -
we przy czy ny tych b³êdów znaj dziesz w pod roz dzia le „Te sto wa nie kon fi gu ra cji
lo kal nej za po moc¹ pro gra mu smbc lient”.
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· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „\ser wer tymcz: Not enough '\' cha rac ters in se rvi ce”,
praw do po dob nie nie uj¹³eœ ad re su w cu dzys³ów, wiêc Unix usun¹³ je den z uko -
œni ków. Mo¿esz za pi saæ po le ce nie ta k¿e w po sta ci:

   smbc lient \\\\ser wer\\tymcz

      lub
   smbc lient //ser wer/tymcz

Te raz wpisz swo je has³o unik so we go kon ta w li nii zg³osze nia Pas sword. Je œli zo ba -
czysz zg³osze nie smb:\>, ozna cza to, ¿e po³¹cze nie siê po wiod³o. Wpisz quit i
przej dŸ do pod roz dzia³u „Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia NET USE”. Je -
œli zaœ otrzy masz ko mu ni kat „SMBt conX fa iled. ERRSRV - ER Ri nv net na me”, ozna -
cza to, ¿e wyst¹pi³ je den z po ni¿ szych pro ble mów:
· B³êdna na zwa udzia³u: wpi sa³eœ j¹ nie po praw nie, jest za d³uga, wy stê puj¹ w niej

du¿e i ma³e li te ry albo udzia³ jest nie do stêp ny. Spraw dŸ za po moc¹ po le ce nia test -
parm, czy dany udzia³ po wi nien byæ do stêp ny (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie de -
mo nów za po moc¹ po le ce nia test parm”).

· U¿y wasz opcji se cu ri ty = sha re. W ta kim przy pad ku za pew ne bê dziesz mu -
sia³ do daæ opcjê -U two je_kon to do po le ce nia smbc lient albo znaæ has³o unik so -
we go kon ta o na zwie „temp”.

· B³êdna na zwa u¿yt kow ni ka.
· B³êdne has³o.
· Opcja va lid users lub inva lid users w pli ku smb.conf, któ ra unie mo ¿li wia

ci nawi¹za nie po³¹cze nia. Po now nie wy daj po le ce nie test parm smb.conf na -
zwa_ho sta ad res_IP (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie de mo nów za po moc¹
po le ce nia test parm”).

· Opcja al low hosts, któ ra nie uwzglêd nia ser we ra, albo deny hosts, któ ra go
uwzglêd nia. To ta k¿e mo ¿na spraw dziæ za po moc¹ po le ce nia test parm.

· Pro blem z uwie rzy tel nia niem, na przyk³ad gdy ser wer u¿y wa hase³ ukry tych (sha -
dow) lub modu³ów uwie rzy tel niaj¹cych PAM (Plu gga ble Au then ti ca tion Mo du le),
a Sam ba nie zo sta³a skom pi lo wa na z ich obs³ug¹. Jest to rzad kie, ale cza sem siê zda -
rza, na przyk³ad kie dy pli ki bi nar ne Sam by skom pi lo wa ne w Su nOS 4 (bez hase³
ukry tych) zo stan¹ uru cho mio ne bez re kom pi la cji w So la ri sie (z has³ami ukry ty mi).

· W pli ku kon fi gu ra cyj nym jest opcja eno ryp ted pas sword = yes, ale w pli ku
sm b pas swd nie ma has³a dla two je go kon ta.

· Masz pu ste has³o w unik so wym pli ku /etc/pas swd lub pli ku sm b pas swd.
· £¹czysz siê z udzia³em [tymcz], a w sek cji [tymcz] pli ku smb.conf nie ma opcji

gu est ok = yes.
· £¹czysz siê z udzia³em [tymcz] przed po³¹cze niem siê ze swo im ka ta lo giem ma -

cie rzy stym, a two je kon to go œcia jest b³êd nie skon fi gu ro wa ne. Je œli mo¿esz po³¹czyæ 
siê naj pierw ze swo im ka ta lo giem ma cie rzy stym, a póŸ niej z udzia³em [tymcz],
pro blem po le ga w³aœnie na tym. Zaj rzyj do roz dzia³u 2, w któ rym znaj dziesz wiê cej
in for ma cji o two rze niu pod sta wo we go pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by.
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Nie po praw ne kon to go œcia unie mo ¿li wi ta k¿e dru ko wa nie i przegl¹da nie, do pó -
ki nie za lo gu jesz siê w swo im ka ta lo gu ma cie rzy stym.

Ist nie je jesz cze jed na mo ¿li wa przy czy na ta kie go b³êdu, któ ra nie ma nic wspól ne go
z has³em: li nia path= w pli ku smb.conf wska zu je na ka ta log, któ ry nie ist nie je. Po le -
ce nie test parm nie wy kry je ta kie go b³êdu, a wiê k szoœæ klien tów SMB nie po tra fi od -
ró¿ niæ go od in nych ty pów b³êdów zwi¹za nych z nie po praw ny mi kon ta mi u¿yt -
kow ni ków. Bê dziesz mu sia³ spraw dziæ to rêcz nie.
Kie dy uda ci siê po³¹czyæ z udzia³em [tymcz], po wtórz test, tym ra zem lo guj¹c siê
w swo im ka ta lo gu ma cie rzy stym (na przyk³ad przez ma po wa nie dys ku sie cio we go
ser wer\davecb) i upew nij siê, ¿e wszyst ko prze bie ga bezb³êd nie. Je œli bê dziesz
mu sia³ coœ sko ry go waæ, po now nie prze te stuj udzia³ [tymcz].

Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia NET USE

Wy daj po le ce nie net use * \ser wer\tymcz w klien cie DO S-a lub Win dows
i spraw dŸ, czy mo¿esz po³¹czyæ siê z ser we rem. Po wi nie neœ zo ba czyæ py ta nie
o has³o, a na stêp nie otrzy maæ ko mu ni kat „Po le ce nie zo sta³o wy ko na ne po my œl nie”
(patrz ry su nek 9.2).

Ry su nek 9.2. Wy ni ki po le ce nia NET USE

Je œli po my œl nie nawi¹za³eœ po³¹cze nie, przej dŸ do pod roz dzia³u „Te sto wa nie po -
³¹czeñ za po moc¹ Eks plo ra to ra Win dows”. W prze ciw nym wy pad ku:
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Od na le zie nie poda ne go, udo stêp nio ne go ka ta lo gu

jest nie mo ¿li we”, ozna cza to, ¿e na zwa udzia³u zo sta³a wpi sa na b³êd nie lub nie
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ma jej w pli ku smb.conf. Ko mu ni kat ten mo¿e ta k¿e ostrze gaæ o na zwach za wie -
raj¹cych mie sza ne li te ry oraz spa cje lub d³u¿ szych ni¿ osiem zna ków.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Lo ka li za cja na zwy kom pu te ra okre œlo nej w œcie ¿ce
sie cio wej jest nie mo ¿li wa”, ozna cza to, ¿e b³êd nie wpi sa³eœ na zwê kom pu te ra, za -
wiod³y us³ugi na zew ni cze, wy stê pu je pro blem z sie ci¹, albo opcja hosts deny =
uwzglêd nia two je go ho sta.
· Je œli nie pope³ni³eœ b³êdu w pi sow ni, po wi nie neœ cofn¹æ siê przy najm niej do

pod roz dzia³u „Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ pro gra mu smbc lient”, aby
spraw dziæ, cze mu po³¹cze nie siê nie po wiod³o.

· Je œli pro gram smbc lient dzia³a, pro blem po le ga na b³êd nej pra cy us³ug na zew ni -
czych w klien cie. Po wi nie neœ prze jœæ do pod roz dzia³u „Te sto wa nie ser we ra za po -
moc¹ polecenia nm blo okup” i spraw dziæ, czy mo¿esz wy szu kaæ ser wer i klien ta.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Has³o dla \\ser wer\tymcz jest niew³aœci we”, ko -
pia has³a prze cho wy wa na lo kal nie w klien cie nie od po wia da has³u prze cho wy -
wa ne mu w ser we rze. Zo sta niesz po pro szo ny o wpi sa nie w³aœci we go has³a.

Klien ty Win dows 95 i 98 prze cho wuj¹ lo kal ny plik pas sword, ale jest to po pro stu za pa -
miê ta na ko pia has³a wysy³ane go do Sam by i ser we rów NT w celu uwie rzy tel nie nia
u¿yt kow ni ka i w³aœnie o to has³o je steœ py ta ny. W sa mym kom pu te rze Win dows (ale
nie NT) mo¿esz za lo go waæ siê bez po da wa nia has³a.

Je œli poda ne przez cie bie has³o nie zo sta nie przy jê te, mo¿e to zna czyæ, ¿e: has³o nie
od po wia da temu prze cho wy wa ne mu w ser we rze, opcja va lid users lub inva -
lid users za bra nia ci do stê pu, ko mu ni ka cjê zak³óca pro to kó³ Net BEUI albo wy -
stê pu je pro blem z za szy fro wa ny mi has³ami opi sa ny w na stêp nym aka pi cie.

· Je œli two im klien tem jest NT 4.0, NT 3.5 z SP3, Win dows 95 z SP3, Win dows 98 lub
do wol ny z tych sys te mów z za in sta lo wa nym In ter net Explo re rem 4.0, to do my œl -
nie u¿y wa on hase³ za szy fro wa nych al go ryt mem Micro so ftu (oma wia my to
w roz dzia le 6, w pod roz dzia le „Has³a”, gdzie po da je my ta k¿e al ter na tyw ne roz -
wi¹za nia). Ogól nie rzecz bior¹c, je œli nie daw no za in sta lo wa³eœ któr¹œ z bar dziej
roz bu do wa nych apli ka cji Micro so ftu, byæ mo¿e wraz z ni¹ za in sta lo wa³eœ uak tu -
al nie nie sys te mu i w³¹czy³eœ szy fro wa nie hase³.

In ter net Explo rer uzna je ad re sy URL typu file://pe wien host/pe wien plik i nawi¹zuje z nimi
po³¹cze nia SMB, a klien ty Win dows a¿ do wer sji Win dows 95 z po prawk¹ 2 wysy³a³y
has³a jaw nym tek stem do ser we rów SMB w In ter ne cie. Nie by³o to naj sz czê œliw sze roz -
wi¹za nie, wiêc Micro so ft doœæ szyb ko zde cy do wa³, ¿e w pro to ko le SMB bêd¹ u¿y wa ne
wy³¹cznie za szy fro wa ne has³a. Od po wied nia po praw ka wcho dzi w sk³ad ko lej nych
wer sji wszyst kich pro duk tów Micro so ftu. Je œli tyl ko nie u¿y wasz In ter net Explo re ra
bez za po ry sie cio wej, za szy fro wa ne has³a tak na praw dê nie s¹ po trzeb ne, wiêc w pry -
wat nych sie ciach mo¿esz œmia³o ko rzy staæ z hase³ nie za szy fro wa nych.

· Je œli has³o unik so we sk³ada siê z mie szan ki ma³ych i du ¿ych li ter, klient praw do -
po dob nie zrów nu je wiel koœæ wszyst kich li ter w ha œ le. Je œli zmia na li ter has³a na
jedn¹ wiel koœæ od nie sie sku tek, pro blem po le ga w³aœnie na tym. Wszyst kie klien -
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ty (oprócz naj star szych) obs³uguj¹ has³a pi sa ne du ¿y mi li te ra mi, wiêc Sam ba pró -
buje je do pa so waæ, u¿y waj¹c raz du ¿ych, a raz ma³ych li ter. Je œli chcesz ko rzy staæ
z hase³ pi sa nych li te ra mi ró ¿n ej wiel ko œci, mo¿esz sko rzy staæ z opcji pas sword
level, opi sa nej w roz dzia le 6.

· Mo¿esz mieæ pro blem z opcj¹ va lid users, co mo ¿na spraw dziæ za po moc¹
pro gra mu smbc lient (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ pro gra -
mu smbc lient”).

· Z us³ug¹ klien ta sie ci Micro so ft mo¿e byæ powi¹zany pro to kó³ Net BEUI. Taka
kon fi gu ra cja czê sto po wo du je d³ugie opóŸ nie nia i nie ocze ki wa ne b³êdy, a cza sem
pro wa dzi ta k¿e do od rzu ca nia po praw nych hase³.

Ter min „powi¹za nie” ozna cza tu taj po³¹cze nie jed ne go ele men tu opro gra mo wa nia
z in nym. Klient SMB Micro so ftu jest „wi¹zany” z TCP/IP na kar cie Powi¹za nia okna
W³aœciwo œci: Pro tokó³ TCP/IP otwie ra ne go z aple tu Sieæ Pa ne lu ste ro wa nia. TCP/IP
jest z ko lei powi¹zany z kart¹ Et her ne tu. S³owo to ozna cza tu taj coœ in ne go, ni¿ w przy -
pad ku wi¹za nia de mo na SMB z por tem TCP/IP.

Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ Eks plo ra to ra Win dows

Uru chom Eks plo ra to ra Win dows lub Eks plo ra to ra Win dows NT (nie In ter net Explo -
re ra), wy bierz po le ce nie Na rzê dziaðMa puj dysk sie cio wy i wpisz \\ser -
wer\tymcz, aby spraw dziæ, czy uda ci siê sk³oniæ Eks plo ra to ra do po³¹cze nia z ka -
ta lo giem /tmp. Po wi nie neœ zo ba czyæ okno po dob ne do tego z ry sun ku 9.3. Je œli tak
jest, po³¹cze nie po wiod³o siê, wiêc mo¿esz prze jœæ do pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa -
nie pr ob lemów z przegl¹da niem”.

Ry su nek 9.3. Do stêp do ka ta lo gu /tmp z Eks plo ra to ra Win dows

S³owo ostrze ¿e nia: Eks plo ra tor Win dows i Eks plo ra tor Win dows NT nie s¹ naj lep -
szy mi na rzê dzia mi dia gno stycz ny mi. In for muj¹ ciê, ¿e wyst¹pi³ b³¹d, ale rzad ko
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wska zuj¹ jego przy czy nê. Je œli po³¹cze nie siê nie po wie dzie, po wi nie neœ u¿yæ po le -
ce nia NET USE, kt óre znacz nie dok³ad niej opi su je b³êdy.
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Has³o dla tego po³¹cze nia jest ju¿ nie po praw ne”,

przy czy ny mog¹ byæ na stê puj¹ce:
· Ko pia has³a za pa miê ta na lo kal nie w klien cie nie od po wia da has³u prze cho wy -

wa ne mu w ser we rze.
· Nie poda³eœ na zwy u¿yt kow ni ka i has³a, kie dy lo go wa³eœ siê w klien cie. Eks -

plo ra tor czê sto nadal wysy³a pust¹ na zwê u¿yt kow ni ka i pu ste has³o, na wet
wte dy, gdy w miê dzy cza sie poda³eœ ju¿ has³o.

· B³êd nie wpi sa³eœ has³o.
· Ist niej¹ opcje inva lid users lub va lid users, które za ka zuj¹ ci do stê pu.
· Twój klient to NT 4.0, NT 3.5 z SP3, Win dows 95 z SP3, Win dows 98 lub do wol -

ny z tych sy ste mów z za in sta lo wa nym In ter net Explo re rem 4.0. Wszyst kie te
klien ty ko rzy staj¹ z za szy fro wa nych hase³.

· Has³o sk³ada siê z li ter ró ¿nej wiel ko œci, a twój klient zrównuje wiel koœæ li ter
w ha œ le.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Od na le zie nie kom pu te ra lub udzia³u jest nie mo ¿li -
we”, przy czy ny mog¹ byæ na stê puj¹ce:
· Ÿle wpi sa na na zwa,
· b³êd nie dzia³aj¹ca us³uga,
· awa ria udzia³u,
· pro blem z sie ci¹,
· b³êdna li nia path,
· li nia hosts deny, któ ra unie mo ¿li wia ci do stêp.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Aby uzy skaæ to po³¹cze nie, mu sisz po daæ has³o”,
ozna cza to, ¿e has³o w klien cie nie jest zsyn chro ni zo wa ne z has³em w ser we rze
albo wpi sa³eœ to has³o pierw szy raz i klient jesz cze nie za pa miê ta³ go lo kal nie.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Od na le zie nie poda nej na zwy udzia³u nie jest mo ¿li -
we”, ozna cza to, ¿e: poda³eœ b³êdn¹ na zwê udzia³u lub u¿y³eœ z³ej sk³adni, na zwa
udzia³u ma wiê cej ni¿ osiem zna ków, za wie ra spa cje lub sk³ada siê z li ter o ró¿ nej
wiel ko œci.

Kie dy zdo³asz siê bez pro ble mo wo po³¹czyæ z udzia³em [tymcz], spró buj po³¹czyæ
siê ze swo im ka ta lo giem ma cie rzy stym. Je œli bê dziesz mu sia³ do ko naæ zmian, ¿eby
uzy skaæ do stêp do ka ta lo gów ma cie rzy s tych, wów czas jesz cze raz prze te stuj
po³¹cze nie z udzia³em [tymcz] i vice ver sa – o czym by³a ju¿ mowa w pod roz dzia le 
„Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia NET USE”. Je œli Eks plo ra tor za wie dzie,
wróæ do tego pod roz dzia³u i tam spró buj po sta wiæ dia gno zê.
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Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z przegl¹da niem

Te raz pora zaj¹æ siê przegl¹da niem. Zo sta wi liœ my je na ko niec, nie dla te go, ¿e jest
naj trud niej sze, ale dla te go, ¿e jest opcjo nal ne i czê œcio wo opar te na pro to ko le, któ ry
nie gwa ran tu je do star cze nia pa kie tów. Przegl¹da nie bywa trud ne do zdia gno zo wa -
nia, je œli nie je steœ pe wien, czy dzia³aj¹ wszyst kie inne us³ugi.
Przegl¹da nie jest ca³ko wi cie opcjo nal ne: jest to po pro stu spo sób na wy szu ka nie
w sie ci ser we rów i ofe ro wa nych przez nie us³ug. Unix nie dys po nu je po dob nym me -
cha ni zmem i ja koœ so bie bez nie go ra dzi. Przegl¹da nie wy ma ga, aby wszyst kie kom -
pu te ry znaj do wa³y siê w sie ci lo kal nej, gdzie do zwo lo ne s¹ rozg³osze nia.
Me cha nizm przegl¹da nia naj pierw iden ty fi ku je kom pu ter za po moc¹ za wod ne go
pro to ko³u UDP, a na stêp nie nawi¹zuje zwyk³e (nie za wod ne) po³¹cze nie TCP/IP,
aby uzy skaæ li stê udzia³ów udo stêp nia nych przez kom pu ter.

Te sto wa nie przegl¹da nia za po moc¹ pro gra mu smbc lient

Za cznie my od prze te sto wa nia nie za wod nych po³¹czeñ. Z ser we ra spró buj wy li sto -
waæ jego w³asne udzia³y, u¿y waj¹c pro gra mu smbc lient z opcj¹ -L i nazw¹ ser we ra.
Po wi nie neœ uzy skaæ na stê puj¹ce wy ni ki:
ser wer% smbc lient -L ser wer
Ad ded in ter fa ce ip=192.168.236.86 bcast=192.168.236.255 nmask=255.255.255.0
Se rver time is Tue Apr 28 09:57:28 1998 Ti me zo ne is UTC-4.0
Pas sword:
Do ma in=[PRZYKLAD]
OS=[Unix]
Se rver=[Sam ba 1.9.18]
Se rver=[ser wer]
User=[davecb]
Workgro up=[PRZYKLAD]
Do ma in=[PRZYKLAD]
        Sha re na me      Type      Com ment
        ---------      ----      -------
        cdrom          Disk      CD-ROM
        cl             Prin ter   Co lor Prin ter 1
        davecb         Disk      Home Directo ries

This ma chi ne has a brow se list:
        Se rver               Com ment
        ---------            -------
        SERWER               Sam ba 1.9.18

This ma chi ne has a workgro up list:
        Workgro up            Ma ster
        ---------            -------
        PRZYKLAD             SERWER

· Je œli nie zo sta³a wy œwie tlo na li sta udzia³ów, ozna cza to, ¿e ser wer nie po zwa la na
przegl¹da nie ¿ad nych udzia³ów. Coœ ta kie go nie po win no mieæ miej sca, je œli prze -
te sto wa³eœ do wol ny udzia³ za po moc¹ Eks plo ra to ra Win dows lub po le ce nia NET
USE. Je œli nie prze pro wa dzi³eœ jesz cze te stu smbc lient -L lo calhost -U%
(patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie kon fi gu ra cji lo kal nej za po moc¹ pro gra mu smbc -
lient”), zrób to te raz. Byæ mo¿e udzia³y nie s¹ wy œwie tla ne ze wzglê du na b³êdn¹
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kon fi gu ra cjê kon ta go œcia. Spraw dŸ ta k¿e plik smb.conf i upew nij siê, ¿e nie ma
w nim opcji brow sa ble = no; pro po nu je my sko rzy staæ z mi ni mal ne go pli ku
smb.conf (patrz pod roz dzia³ „Naj prost szy plik smb.conf”). Opcja brow sa ble
musi byæ w³¹czo na, abyœ móg³ zo ba czyæ przy najm niej udzia³ [tymcz].

· Je œli nie uzy ska³eœ li sty przegl¹da nia, ozna cza to, ¿e ser wer nie do star cza in for ma -
cji o kom pu te rach w sie ci. Przy najm niej je den kom pu ter musi obs³ugi waæ li sty
przegl¹da nia. Je œli chcesz, ¿eby Sam ba by³a g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹, umie œæ
opcjê lo cal ma ster = yes w pli ku smb.conf.

· Je œli uzy ska³eœ li stê przegl¹da nia, ale bez udzia³u [tymcz], praw do po dob nie
pro blem kry je siê w pli ku smb.conf. Cof nij siê do pod roz dzia³u „Te sto wa nie de mo -
nów za po moc¹ po le ce nia test parm”.

· Je œli na zwa two jej gru py nie po ja wi³a siê na liœ cie grup ro bo czych, byæ mo¿e gru pa 
jest Ÿle skon fi gu ro wa na w pli ku smb.conf.

· Je œli w ogó le nie uzy ska³eœ li sty grup ro bo czych, spraw dŸ, czy w pli ku smb.conf
jest opcja workgro up = PRZYKLAD.

· Je œli nie otrzy masz ¿ad nych wy ni ków, spró buj jesz cze raz, u¿y waj¹c opcji -I ad -
res_ip -n na zwa_net bio so wa -W gru pa_ro bo cza -d3 i wpi suj¹c na zwê
Net BIO S-ow¹ i na zwê gru py ro bo czej du ¿y mi li te ra mi (opcja -d3 usta wia po -
ziom dia gno stycz ny rów ny 3).

Je œli nadal nie otrzy mu jesz ¿ad nych wy ni ków, nie po wi nie neœ do jœæ do tego miej sca. 
Cof nij siê przy najm niej do roz dzia³u „Te sto wa nie TCP za po moc¹ FTP”, a na wet
„Te sto wa nie po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia ping”. Na to miast:
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „SMBt conX fa iled. ERRSRV – ER Rac cess”, ozna cza to,

¿e nie masz pra wa do stê pu do ser we ra. Zwy kle ozna cza to, ¿e ist nie je opcja
hosts al low, któ ra nie uwzglêd nia ser we ra, albo opcja hosts deny, któ ra go
uwzglêd nia.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Bad Pas sword”, przy czyn¹ mo¿e byæ:
· B³êdna li nia hosts al low lub hosts deny.
· B³êdna li nia va lid users lub inva lid users.
· Has³o sk³adaj¹ce siê z ma³ych li ter oraz klien ty OS/2 i Win dows for Workgro ups.
· Nie ist niej¹ce lub b³êd nie skon fi gu ro wa ne kon to go œcin ne.
Spraw dŸ, które kon to jest u¿y wa ne jako go œcin ne (patrz pod roz dzia³ „Te sto -
wanie kon fi gu ra cji lo kal nej za po moc¹ pro gra mu smbc lient”), zwe ry fi kuj plik
smb.conf za po moc¹ po le ce nia test parm smb.conf na zwa_ho sta ad res_ip
(patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie de mon ów za po moc¹ po le ce nia test parm”)
i zmieñ lub wy ko men tuj wszyst kie li nie hosts al low, hosts deny, va lid
users i inva lid users.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Con nec tion re fu sed”, ozna cza to, ¿e ser wer smbd nie
dzia³a lub uleg³ awa rii. Za po moc¹ po le ce nia net stat spraw dŸ, czy ser wer jest ak -
tyw ny i nas³uchu je w sie ci (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie de mo nów za po moc¹
po le ce nia test parm”).
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· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Get_Ho st by na me: Unk nown host name”, przy czy ny
mog¹ byæ na stê puj¹ce: zro bi³eœ b³¹d w pi sow ni, ist nie je nie zgod noœæ miê dzy
unik sow¹ a Net BIO S-ow¹ nazw¹ ho sta albo b³êd nie dzia³aj¹ us³ugi na zew ni cze.
Prze te stuj us³ugi na zew ni cze wed³ug wska zó wek z pod roz dzia³u „Te sto wa nie
po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia NET USE”. Je œli to za dzia³a, mo¿esz po dej rze waæ
nie zgod noœæ nazw, wiêc przej dŸ do pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów
z na zwa mi Net BIO S-o wy mi”.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Session requ est fa iled”, ozna cza to, ¿e ser wer od rzu -
ci³ po³¹cze nie. Zwy kle jest to spo wo do wa ne b³êdem we w nêtrz nym, na przyk³ad
ilo œci¹ pa miê ci nie wy star czaj¹c¹ do roz wi dle nia pro ce su.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Your se rver so ftwa re is be ing un frien dly”, ozna cza
to, ¿e pocz¹tko wy pa kiet se sji wywo³a³ b³êdn¹ od po wie dŸ ser we ra. Byæ mo¿e ser -
wer uleg³ awa rii lub uru cho mi³ siê nie pra wid³owo. Przej dŸ do pod roz dzia³u
„Testo wa nie kon fi gu ra cji lo kal nej za po moc¹ pro gra mu smbc lient”, gdzie zanali zo -
wa no ten pro blem.

· Je œli po dej rze wasz, ¿e ser wer nie dzia³a, przej dŸ do pod roz dzia³u „Wy szu ki wa -
nie pro ce sów de mona za po moc¹ po le ce nia ps” i upew nij siê, ¿e w³aœnie to jest
przy czyn¹ bra ku od po wie dzi.

Te sto wa nie ser we ra za po moc¹ po le ce nia nm blo okup

Ten test zba da sys tem „re kla mo wy”, u¿y wa ny przez me cha nizm przegl¹da nia
i us³ugi na zew ni cze Win dows. Za da niem tego sys te mu jest po in for mo wa nie o swo -
jej obec no œci i go to wo œci do œwiad cze nia us³ug. W³aœnie ten ele ment przegl¹da nia
ko rzy sta z za wod ne go pro to ko³u (UDP) i dzia³a tyl ko w sie ciach rozg³osze nio wych,
ta kich jak Et her net. Pro gram nm blo okup rozg³asza za py ta nia o okre œlon¹ przez cie bie 
na zwê i zwra ca ad res IP oraz na zwê kom pu te ra, po dob nie jak czy ni pro gram ns lo -
okup z na zwa mi DNS. W po ni¿ szych przyk³ad ach opcja -d okre œla po ziom dia gno -
stycz ny, a opcja -B kie ru je za py ta nie do okre œlo ne go kom pu te ra.
Naj pierw spraw dzi my sam ser wer. Wy daj po le ce nie nm blo okup z opcj¹ -B i nazw¹
ser we ra, aby wys³aæ za py ta nie do ser we ra Sam by, oraz z pa ra me trem __SAMBA__
jako nazw¹ do wy szu ka nia. Po wi nie neœ uzy skaæ na stê puj¹ce wy ni ki:
ser wer% nm blo okup -B ser wer __SAMBA__
Ad ded in ter fa ce ip=192.168.236.86 bcast=192.168.236.255 nmask =
255.255.255.0
Sen ding qu eries to 192.168.236.86 192.168.236.86 __SAMBA__

Po wi nie neœ uzy skaæ ad res IP ser we ra, a po nim na zwê __SAMBA__ , co ozna cza, ¿e
ser wer og³osi³, ¿e dys po nu je us³ug¹ o tej na zwie __SAMBA__ , a za tem po praw nie
dzia³a co naj mniej czê œæ Net BIO S-o wych us³ug na zew ni czych.
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Name_qu ery fa iled to find name _ _ SAMBA_ _ ”, byæ

mo¿e poda³eœ z³y ad res w opcji -B albo nie dzia³a de mon nmbd. Opcja -B w isto -
cie przyj mu je ad res rozg³osze nio wy; my po da liœ my na zwê kom pu te ra, aby okre -
œliæ ad res jed nost ko wy i za py taæ ser wer, czy ro œci so bie pra wa do na zwy
_ _ SAMBA_ _ .
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· Spró buj jesz cze raz, u¿y waj¹c opcji -B ad res_ip, a je œli to ró wnie¿ siê nie po -
wie dzie, bê dzie to zna czy³o, ¿e nmbd nie uzna³ na zwy za w³asn¹. Wróæ na
chwi lê do pod roz dzia³u „Te sto wa nie de mon ów za po moc¹ po le ce nia test -
parm” i spraw dŸ, czy de mon nmbd dzia³a. Je œli tak, byæ mo¿e nie przyw³asz cza
so bie nazw; ozna cza to, ¿e Sam ba nie udo stêp nia us³ug przegl¹da nia (za pew ne 
b³¹d w kon fi gu ra cji). W ta kim przy pad ku spraw dŸ, czy w pli ku smb.conf nie
ma opcji brow sing = no.

Te sto wa nie klien ta za po moc¹ po le ce nia nm blo okup

Na stêp nie prze te stuj ad res klien ta, wpi suj¹c po le ce nie nm blo okup z opcj¹ -B i nazw¹
klien ta oraz pa ra me trem '*', któ ry ozna cza „co kol wiek”, jak w przyk³adzie po ni¿ ej:
ser wer% nm blo okup -B klient '*'
Sen ding qu eries to 192.168.236.10 192.168.236.10 *
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.10 (192.168.236.10)

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Name_qu ery fa iled to find name *”, ozna cza to, ¿e
pope³ni³eœ pomy³kê przy wpi sy wa niu po le ce nia lub ¿e opro gra mo wa nie klien -
ckie w kom pu te rze PC nie jest za in sta lo wa ne, uru cho mio ne lub powi¹zane z pro -
to ko³em TCP/IP. Zaj rzyj do roz dzia³ów 2 i 3, aby upew niæ siê, ¿e opro gra mo wa nie
klienc kie jest za in sta lo wa ne i nas³uchu je w sie ci.

Je œli wyst¹pi³y ja kieœ b³êdy, po wtórz to po le ce nie z na stê puj¹cymi opcja mi:
· Je œli po le ce nie nm blo okup -B ad res_IP_klien ta dzia³a, a -B na zwa_klien -

ta nie, ozna cza to, ¿e us³ugi na zew ni cze maj¹ pro blem z nazw¹ klienta. Przej dŸ
do pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów z us³uga mi na zew ni czy mi”.

· Je œli po le ce nie nm blo okup -B 127.0.0.1 '*' dzia³a, a -B ad res_IP_klien -
ta nie, wina le¿y po stro nie sprzê tu i po le ce nie ping ró wn ie¿ nie po win no dzia³aæ.
Skon tak tuj siê z ad mi ni stra to rem sie ci.

Te sto wa nie sie ci za po moc¹ po le ce nia nm blo okup

Wy daj po le ce nie nm blo okup z opcj¹ -d 2 (po ziom dia gno stycz ny 2) i pa ra me trem
'*'. Tym ra zem spraw dza my, czy pro gra my (ta kie jak nm blo okup) mog¹ u¿y waæ
rozg³oszeñ. Jest to za sad ni czo test ³¹czno œci, ko rzy staj¹cy z do my œl ne go ad re su
rozg³osze nio we go.
Ho sty u¿y waj¹ce Net BIO S-u i TCP/IP po win ny od po wie dzieæ ko mu ni ka ta mi „got
a po si tive name qu ery re spon se”. Sam ba mo¿e nie wy³apaæ wszyst kich od po wie dzi
w cza sie dzia³ania po le ce nia, wiêc nie zaw sze zo ba czysz wszyst kie klien ty w sie ci.
Po wi nie neœ jed nak uzy skaæ od po wie dzi od wiê k szo œci z nich:
ser wer% nm blo okup -d 2 '*'
Ad ded in ter fa ce ip=192.168.236.86 bcast=192.168.236.255 nmask = 255.255.255.0
Sen ding qu eries to 192.168.236.255
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.191 (192.168.236.191)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.228 (192.168.236.228)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.75 (192.168.236.75)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.79 (192.168.236.79)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.206 (192.168.236.206)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.207 (192.168.236.207)

266 Roz dzia³ 9: Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów



Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.217 (192.168.236.217)
Got a po si tive name qu ery re spon se from 192.168.236.72 (192.168.236.72) 192.168.
236.86 *

Jed na k¿e:
· Je œli w wy ni kach nie zo ba czysz uprzed nio prze te sto wa ne go ad re su klien ta, do -

my œl ny ad res rozg³osze nio wy jest b³êdny. Wy pró buj po le ce nie nm blo okup -B
255.255.255.255 -d 2 '*' (ad res rozg³osze nio wy sk³adaj¹cy siê z sa mych
je dy nek). Je œli po ja wi¹ siê od po wie dzi, ozna cza to, ¿e u¿y ty po przed nio ad res
rozg³osze nio wy jest nie po praw ny. Roz wi¹za nie tego pro ble mu omó wio no w dal -
szym pod roz dzia le „Ad re sy rozg³osze nio we”.

· Je œli ad res 255.255.255.255 ró wnie¿ nie za dzia³a, przy po mnij so bie, czy klient
i serwer nie znaj duj¹ siê w in nych pod sie ciach (usta li³eœ to pod czas te sto wa nia
po³¹czeñ za po moc¹ po le ce nia ping). Po wi nie neœ dia gno zo waæ przegl¹da nie, u¿y -
waj¹c ser we ra i klien ta w tej sa mej pod sie ci, ale je œli jest to nie mo ¿li we, spr ób uj
po daæ ad res rozg³osze nio wy zdal nej pod sie ci w opcji -B. Me to dê usta la nia tego
ad re su oma wia my w pod roz dzia le po œwiê co nym roz wi¹zy wa niu pr ob lemów
z rozg³osze nia mi, „Ad re sy rozg³osze nio we”. Opcja -B mo¿e za dzia³aæ, je œli twój
ru ter obs³ugu je ukie run ko wa ne rozg³osze nia; je œli nie, bê dziesz mu sia³ wy ko naæ
ten test na klien cie z tej sa mej pod sie ci.

Te sto wa nie przegl¹da nia w klien cie za po moc¹ po le ce nia NET VIEW

W klien cie wpisz po le ce nie net view \\ser wer w oknie DO S-a, aby zo ba czyæ,
czy mo¿esz po³¹czyæ siê z ser we rem i za py taæ go o udo stêp nia ne udzia³y. Po wi nie -
neœ zo ba czyæ li stê udo stêp nia nych zas obów, jak na ry sun ku 9.4.

Ry su nek 9.4. U¿y cie po le ce nia NET VIEW

Je œli uzy ska³eœ tak¹ li stê, przej dŸ do pod roz dzia³u „Inne pro ble my”.
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Lo ka li za cja na zwy kom pu te ra okre œlo nej w œcie ¿ce

sie cio wej jest nie mo ¿li wa” dla na zwy, któr¹ ju¿ prze te sto wa³eœ w pod roz dzia le
„Te sto wa nie klien ta za po moc¹ polecenia nm blo okup”, wina le¿y po stro nie opro -
gra mo wa nia klien ta. Upew nij siê, ¿e tak jest w isto cie, wy ko nuj¹c po le ce nie nm blo -
okup z nazw¹ klien ta; je œli to za dzia³a, a po le ce nie NET VIEW nie, za b³¹d
od po wie dzial ny jest klient.
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· Oczy wiœ cie, je œli po le ce nie nm blo okup nie po wie dzie siê, ozna cza to pro blem
z us³uga mi na zew ni czy mi Net BIO S-u, co omó wio no w pod roz dzia le „Roz wi¹zy -
wa nie pro ble mów z na zwa mi Net BIO S-o wy mi”.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Brak ko niecz nych upraw nieñ do u¿y wa nia za so bu
sie cio we go” albo „Poda ny ser wer nie jest skon fi gu ro wa ny do ak cep to wa nia wpi -
sa ne go po le ce nia”, ozna cza to, ¿e albo two je kon to go œcin ne jest Ÿle skon fi gu ro wa -
ne (patrz pod roz dzia³ „Te sto wa nie kon fi gu ra cji lo kal nej za po moc¹ pro gra mu
smbc lient”), albo w pli ku kon fi gu ra cyj nym ist nie je li nia hosts al low lub hosts 
deny, któ ra unie mo ¿li wia do stêp two je mu kom pu te ro wi. Pro ble my te po win ny
zo staæ wy kry te pod czas te stów opi sa nych w pod roz dzia le „Te sto wa nie
przegl¹da nia za po moc¹ pro gra mu smbc lient”.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Poda ny kom pu ter nie otrzy mu je ¿¹dañ”, mo¿e to
ozna czaæ, ¿e: b³êd nie wpi sa³eœ na zwê, kom pu ter jest nie osi¹gal ny dla trans mi sji
rozg³osze nio wych (co spraw dza liœ my w pod roz dzia le „Te sto wa nie sie ci za po -
moc¹ po le ce nia nm blo okup”) lub nie dzia³a w nim de mon nmbd.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Poda ne has³o sie cio we jest nie po praw ne”, praw do -
po dob nie wyst¹pi³ pro blem z za szy fro wa ny mi has³ami, któ ry omó wio no w roz -
dzia le 6 (tam te¿ za su ge ro wa no roz wi¹za nie).

Przegl¹da nie za so bów ser we ra z klien ta

Spró buj przej rzeæ za so by ser we ra w oknie Oto cze nia sie cio we go (w star szych wer -
sjach Win dows u¿yj Me ne d¿ e ra pli ków). Ser wer Sam by po wi nien wid nieæ na liœ cie
przegl¹da nia lo kal nej gru py ro bo czej. Po dwu krot nym klik niê ciu na zwy ser we ra
po wi nie neœ uzy skaæ li stê udzia³ów (patrz ry su nek 9.5).

Ry su nek 9.5. Li sta udzia³ów ser we ra

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Has³o nie jest po praw ne” w klien tach NT 4.0, NT 3.5
z SP3, Win dows 95 z SP3 , Win dows 98 lub w do wol nym z tych sys te mów z za in -
sta lo wa nym In ter net Explo re rem 4.0, przy czyn¹ jest za pew ne szy fro wa nie hase³.
Wszyst kie te klien ty u¿y waj¹ al go ryt mu Micro so ftu do szy fro wa nia hase³ (patrz
roz dzia³ 6).

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Przegl¹da nie sie ci nie jest mo ¿li we”, przy czy ny
mog¹ byæ na stê puj¹ce:
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· Przegl¹dasz sieæ zbyt wcze œnie, za nim do bieg³y ko ñca trans mi sje rozg³osze -
nio we i uak tu al nie nia; od cze kaj 30 se kund przed ko lejn¹ prób¹.

· W sie ci ist nie je pro blem, któ re go dot¹d nie zdia gno zo wa liœ my.
· W sie ci nie ma g³ów nej przegl¹dar ki. Do daj opcjê kon fi gu ra cyjn¹ lo cal ma -

ster = yes do pli ku smb.conf.
· ¯aden z udzia³ów w pli ku smb.conf nie za wie ra opcji brow sa ble = yes.

· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „\\ser wer nie jest do stêp ny”, mo¿e to ozna czaæ, ¿e:
· Wy stê pu je pro blem z za szy fro wa ny mi has³ami.
· Kom pu ter rze czy wiœ cie nie jest do stêp ny.
· Kom pu ter nie obs³ugu je przegl¹da nia.

Inne pro ble my

Je œli do tar³eœ do tego miej sca, to zna czy, ¿e roz wi¹za³eœ pro blem, albo tra fi³eœ na taki, 
z któ rym siê jesz cze nie spo tka liœ my. W na stêp nych pod roz dzia³ach oma wia my
czyn no œci ko niecz ne do za pew nie nia in fra struk tu ry dla pra cy Sam by.

Pra ca bez za lo go wa nia siê

Cza sem mo¿e siê zda rzyæ, ¿e za po mnisz za lo go waæ siê w klien cie albo za lo gu jesz siê 
jako nie pra wid³owy (nie maj¹cy kon ta) u¿yt kow nik. W tym pierw szym przy pad ku
nie otrzy masz ¿ad ne go ostrze ¿e nia: Win dows pró bu je byæ przy ja zny i po zwa la ci
ko rzy staæ z kom pu te ra. Tyl ko lo kal nie! W tym dru gim przy pad ku Win dows po pro -
stu po wi ta ciê i utwo rzy nowe kon to. W obu przy pad kach spo tkasz siê z od mo wa mi
po³¹cze nia i po wta rzaj¹cymi siê pro œba mi o poda nie has³a. Je œli nic nie da siê na to
po ra dziæ, spró buj wy lo go waæ siê lub za mkn¹æ sys tem i za lo go waæ siê po now nie.

Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew ni czy mi

W tym pod roz dzia le zaj mie my siê roz wi¹zy wa niem pro ble mów z us³uga mi na zew -
ni czy mi, ogra ni czaj¹c siê do tych, któ re maj¹ wp³yw na pra cê Sam by.
Dia gno zo wa nie ró¿ nych us³ug na zew ni czych jest opi sa ne w kil ku do brych ksi¹¿kach:
Do ma in Name Se rvi ce (DNS) w ksi¹¿ce Pau la Al bit za i Cric ke ta Liu DNS i Bind (wy da -
nej przez Wy daw nic two RM), NIS („Yel low Pa ges”) w ksi¹¿ce Hala Ster na NFS and NIS
(obie opu bli ko wa ne przez wy daw nic two O' Rei lly), na to miast Win dows In ter net Name
Se rvi ce (WINS), pli ki hosts i LMHOSTS oraz NIS+ s¹ naj dok³ad niej omó wio ne w
podrêcz ni kach pro du cen tów.
Pro ble my, któ re omó wi my w tym pod roz dzia le, to:
· Iden ty fi ko wa nie us³ug na zew ni czych.
· Nie mo ¿na wy szu kaæ na zwy ho sta.
· D³uga for ma na zwy ho sta dzia³a, ale krót ka nie.
· Krót ka for ma na zwy ho sta dzia³a, ale d³uga nie.
· Przed uzy ska niem ocze ki wa ne go re zul ta tu na stê pu je d³uga zw³oka.

Drze wo b³êdów 269



Iden ty fi ko wa nie us³ug na zew ni czych

Naj pierw spraw dŸ, czy ser wer i klient u¿y waj¹ DNS, WINS, NIS lub pli ków hosts,
aby okre œliæ ad res IP ho sta na pod sta wie poda nej na zwy. Ró¿ ne typy kom pu te rów
maj¹ ró¿ ne prio ry te ty:
· Kom pu te ry Win dows 95 i 98 spraw dzaj¹ naj pierw WINS i plik LMHOSTS, na -

stêp nie u¿y waj¹ rozg³oszeñ, a na ko ñcu spraw dzaj¹ DNS i plik hosts.
· Kom pu te ry NT naj pierw spraw dzaj¹ WINS, na stêp nie u¿y waj¹ rozg³oszeñ,

wresz cie spraw dzaj¹ plik hosts i DNS.
· Pro gra my dla Win dows u¿y waj¹ce stan dar du Win sock (na przyk³ad klien ty NFS

dla kom pu te rów PC) spraw dzaj¹ plik hosts, DNS, WINS, a wresz cie u¿y waj¹
rozg³oszeñ. Nie zak³adaj, ¿e je œli dzia³a us³uga na zew ni cza in ne go pro gra mu, to
bê dzie dzia³aæ rów nie¿ us³uga na zew ni cza klien ta SMB!

· De mo ny Sam by spraw dzaj¹ plik LMHOSTS, WINS, póŸ niej unik so we me cha ni -
zmy na zew ni cze, a na ko ñcu u¿y waj¹ rozg³oszeñ.

· Ho sty unik so we mo ¿na skon fi gu ro waæ tak, aby u¿y wa³y do wol nej kom bi na cji
DNS, pli ku hosts oraz NIS i NIS+, prak tycz nie w do wol nej ko lej no œci.

Za le ca my, aby klien ty u¿y wa³y WINS i DNS, po dob nie jak de mo ny Sam by, na to -
miast ser wer unik so wy po wi nien u¿y waæ DNS. Bê dziesz mu sia³ spraw dziæ swo je
no tat ki i po szcze gól ne kom pu te ry, aby do wie dzieæ siê, ja kie us³ugi s¹ w u¿y ciu.
W klien tach wszyst kie us³ugi na zew ni cze kon fi gu ru je siê w oknie W³aœciwo œci:
Protokó³ TCP/IP otwie ra nym z aple tu Sieæ Pa ne lu ste ro wa nia, co omó wio no w roz -
dzia le 3. Byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ tam zaj rzeæ, aby do wie dzieæ siê, któ re us³ugi s¹
w³¹czo ne. W ser we rze spraw dŸ, czy ist nie je plik /etc/re solv.conf. Je œli ist nie je, ozna cza 
to, ¿e u¿y wasz DNS. Byæ mo¿e ko rzy stasz jed nak ta k¿e z in nych us³ug. Bê dziesz
mu sia³ spraw dziæ, czy u¿y wasz NIS lub pew nej kom bi na cji us³ug na zew ni czych.
W So la ri sie i Sys te mie V spraw dŸ, czy ist nie je plik /etc/nsswi tch.conf. Je œli tak, po szu -
kaj w nim li nii za czy naj¹cej siê od s³owa host:, po któ rym na stê pu je je den lub kil ka
spo œród na stê puj¹cych pa ra me trów: fi les, bind, nis lub nis+. S¹ to u¿y wa ne
us³ugi na zew ni cze, wy mie nio ne w ko lej no œci, przy czym w na wia sach kwa dra to -
wych mog¹ znaj do waæ siê ich do dat ko we pa ra me try. Pa ra metr fi les ozna cza u¿y cie
pli ku hosts, na to miast pa ra metr bind (skrót od Ber ke ley In ter net Name Da emon) ozna -
cza u¿y cie DNS.
Je œli klient i ser wer sto suj¹ inne us³ugi, naj pierw na le ¿y je zsyn chro ni zo waæ. Klien ty
mog¹ u¿y waæ tyl ko DNS, WINS, pli ków hosts i plików lmhosts, lecz nie NIS i NIS+.
Ser we ry mog¹ u¿y waæ pli ków hosts, DNS, NIS i NIS+, ale nie mog¹ u¿y waæ WINS
– na wet wte dy, gdy Sam ba œwiad czy us³ugi WINS. Je œli nie mo¿esz skon fi gu ro waæ
wszystkich systemów tak, aby ko rzy sta³y z tych sa mych us³ug, mu sisz upew niæ siê,
¿e ser wer i klien ty dys po nuj¹ tymi sa my mi da ny mi.
W Sam bie 2.0 (i póŸ niej szych wy da niach wer sji 1.9) do da no opcjê -R (ko lej noœæ od -
wzo ro wy wa nia nazw) do pro gra mu smbc lient. Je œli chcia³byœ na przyk³ad zdia gno -
zo waæ pro blem z WINS, móg³byœ wy daæ po le ce nie:
smbc lient -L ser wer -R wins

270 Roz dzia³ 9: Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów



Opcja ta mo¿e przy bie raæ war to œci hosts (co ozna cza wszyst kie me cha ni zmy u¿y -
wa ne w Unik sie, nie tyl ko plik /etc/hosts), lmhosts, wins i bcast (rozg³osze nia).
W po ni¿ szych przyk³ad ach u¿y wa my ter mi nu d³uga na zwa na okre œle nie pe³nej
nazwy do me no wej (ful ly-qu ali fied do ma in name, FQDN), jak na przyk³ad ser wer.przy -
klad.com, a ter mi nu kró tka na zwa na okre œle nie czê œci ho sta w pe³nej na zwie, jak na
przyk³ad ser wer.

Nie mo ¿na wy szu kaæ na zwy ho sta

Spró buj zro biæ co na stê pu je:
· DNS: 

Wy daj po le ce nie ns lo okup na zwa. Je œli to siê nie po wie dzie, przy czyn¹ mo¿e
byæ b³¹d w pli ku re solv.conf, awa ria ser we ra DNS albo pro blem z krót ki mi i d³ugi -
mi na zwa mi (patrz na stêp ny pod roz dzia³). W ta kim przy pad ku po wi nie neœ po -
stê po waæ w opi sa ny ni¿ ej spo sób:
· Plik /etc/re solv.conf po wi nien za wie raæ jedn¹ lub kil ka li nii za czy naj¹cych siê od 

s³owa na me se rver, po któ rym na stê pu je ad res IP. S¹ to ad re sy two ich ser we -
rów DNS. Spraw dŸ ka ¿dy z tych ad re sów za po moc¹ po le ce nia ping. Je œli po le -
ce nie nie za dzia³a dla jed ne go z nich, mo¿esz po dej rze waæ kom pu ter. Je œli nie
za dzia³a dla ¿ad ne go, mo¿esz po dej rze waæ sieæ.

· Sp róbuj po now nie prze pro wa dziæ wy szu ki wa nie, tym ra zem u¿y waj¹c pe³nej
na zwy do me no wej (na przyk³ad ser wer.przy klad.com), je œli za pierw szym ra zem
u¿y³eœ kr ótkiej, lub pos³uguj¹c siê nazw¹ kr ótk¹, je œli za pierw szym ra zem
u¿y³eœ d³ugiej. Je œli re zul ta ty siê ró ¿ni¹, przej dŸ do na stêp ne go pod roz dzia³u.

· Rozg³osze nia i WINS: 
Rozg³osze nia i WINS mog¹ od wzo ro wy waæ tyl ko na zwy krót kie, ta kie jak ser -
wer (a nie d³ugie, jak na przyk³ad ser wer.przy klad.com). Wy daj po le ce nie
nm blo okup -S ser wer. Wy œwie tli ono wszyst kie us³ugi, któ re za re je stro wa no
dla da nej na zwy. W na szym przyk³adzie li sta wygl¹da na stê puj¹co:
Lo oking up sta tus of 192.168.236.86
re ce ived 10 na mes
        SERWER           <00> -         M <ACTIVE>
        SERWER           <03> -         M <ACTIVE>
        SERWER           <1f> -         M <ACTIVE>
        SERWER           <20> -         M <ACTIVE>
        ..__MSBROWSE__..<01> - <GROUP> M <ACTIVE>
        MOJAGRUPA        <00> - <GROUP> M <ACTIVE>
        MOJAGRUPA        <1b> -         M <ACTIVE>
        MOJAGRUPA        <1c> - <GROUP> M <ACTIVE>
        MOJAGRUPA        <1d> -         M <ACTIVE>
        MOJAGRUPA        <1e> - <GROUP> M <ACTIVE>

Wy ma ga ny wpis to SERWER <00>, któ ry iden ty fi ku je s³owo SERWER jako Net -
BIO S-ow¹ na zwê kom pu te ra. Po wi nie neœ ta k¿e zo ba czyæ kil ka krot nie wy mie -
nion¹ na zwê swo jej gru py ro bo czej. Je œli nie uj rzysz tych li nii, ozna cza to, ¿e
rozg³osze nia i WINS nie mog¹ wy szu ki waæ nazw i wy ma gaj¹ bli¿ sze go spraw -
dze nia.
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Licz by w na wia sach ostrok¹tnych w po przed nim przyk³adzie iden ty fi kuj¹ na zwy Net -
BIO S-o we jako gru py ro bo cze, sta cje ro bo cze, u¿ yt kowników us³ugi pos³añca, g³ówne
przegl¹dar ki lo kal ne, przegl¹dar ki do me ny, kon tro le ry do me ny i tak da lej. Naj czê œciej
u¿y wa ne kody to: <00>, (kt óry iden ty fi ku je kom pu ter), oraz <20>, (któ ry ozna cza, ¿e
kom pu ter jest ser we rem). Pe³na li sta jest do stêp na pod ad re sem http://support.micro so ft.
com/support/kb/ar tic les/q163/4/09.asp.

· NIS:
Wy daj po le ce nie ypma tch na zwa hosts. Je œli to siê nie po wie dzie, NIS nie
dzia³a. Od szu kaj na zwê ser we ra NIS za po moc¹ po le ce nia ypwhich i za po moc¹
po le ce nia ping spraw dŸ, czy jest on do stêp ny.

· NIS+:
Je œli ko rzy stasz z NIS+, wy daj po le ce nie ni sma tch na zwa hosts. Je œli to siê
nie po wie dzie, NIS nie dzia ³a. Od szu kaj na zwê ser we ra NIS za po moc¹ po le ce nia 
ni swhich i za po moc¹ po le ce nia ping spraw dŸ, czy jest on do stêp ny.

· Pli ki hosts:
Przej rzyj plik hosts w klien cie (C:\WINDOWS\HOSTS). Ka ¿da li nia po win na za -
czy naæ siê od ad re su IP, po któ rym na stê pu je jed na lub wiê cej nazw – naj pierw
na zwa pod sta wo wa, a po tem opcjo nal ne alia sy. Oto przyk³ad:
127.0.0.1          lo calhost
192.168.236.1      dns.srw.przy klad.com
192.168.236.10     klient.przy klad.com klient
192.168.236.11     za pas.przy klad.com loghost
192.168.236.86     ser wer.przy klad.com ser wer
192.168.236.254    ru ter.srw.przy klad.com

W Unik sie na zwa lo calhost po win na byæ zaw sze zwi¹zana z ad re sem
127.0.0.1, na to miast w kom pu te rze PC mo¿e to byæ po pro stu alias na zwy ho sta.
W klien cie spraw dŸ, czy na ko ñcu li nii nie ma dy rek tyw #XXX; s¹ to dy rek ty wy
LAN Ma na ge ra/Net BIO S-u i po win ny znaj do waæ siê tyl ko w pli kach LMHOSTS
(C:\WINDOWS\LMHOSTS).

· Pli ki LMHOSTS:
Ten plik to lo kal ne Ÿród³o nazw LAN Ma na ge ra (nazw Net BIO S-o wych). For ma -
tem przy po mi na pli ki /etc/hosts, ale nie obs³ugu je d³ugich nazw do me no wych (ta -
kich jak ser wer.przy klad.com), a po na zwach mog¹ wy stê po waæ opcjo nal ne
dy rek ty wy #XXX. Za uwa¿, ¿e w ka ta lo gu C:\WINDOWS znaj du je siê zwy kle plik
lmhosts.sam (roz sze rze nie po cho dzi od s³owa sam ple, prób ka), ale nie jest on u¿y -
wa ny, do pó ki nie zmie nisz jego na zwy na C:\WINDOWS\LMHOSTS.

D³ugie i krót kie na zwy ho stów

Je œli dzia³a d³uga (FQDN) na zwa ho sta, a krót ka nie (na przyk³ad mo ¿na wy szu kaæ
na zwê klient.przy klad.com, ale nie klient), przy czy ny mog¹ byæ na stê puj¹ce:
· DNS:

Zwy kle ozna cza to, ¿e nie ma do my œl nej do me ny, w któ rej mo ¿na by wy szu kaæ
krótk¹ na zwê. Spraw dŸ, czy w pli ku /etc/re solv.conf w ser we rze Sam by znaj du je siê
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li nia de fault z nazw¹ two jej do me ny lub li nia se arch z jedn¹ lub kil ko ma na zwa -
mi do men. Aby mo ¿na by³o ko rzy staæ z krót kich nazw, jed na z tych li nii musi byæ
obec na; któ ra to bê dzie, za le ¿y od pro du cen ta i wer sji pro gra mu od wzo ro wuj¹cego.
Spró buj do daæ li niê do ma in two ja_do me na do pli ku re solv.conf i za py taj ad mi ni -
stra to ra sie ci lub ser we ra DNS, jaka po win na byæ za war toœæ tego pli ku.

· Rozg³osze nia i WINS:
Rozg³osze nia i WINS nie obs³uguj¹ d³ugich nazw, za tem pro blem ten tu taj nie
wy stê pu je.

· NIS:
Spró buj wy daæ po le ce nie ypma tch na zwa ho sta hosts. Je œli nie znaj dziesz
pa suj¹cego wpi su, ozna cza to, ¿e ta be le NIS nie za wie raj¹ krót kich nazw. Po roz -
ma wiaj z ad mi ni stra to rem sie ci; byæ mo¿e nie obec noœæ krót kich nazw jest przy -
pad ko wa, a byæ mo¿e wy ni ka z za³o¿eñ ad mi ni stra cyj nych. W nie któ rych
sie ciach w ogó le nie u¿y wa siê krót kich (wie lo znacz nych) nazw.

· NIS+:
Spró buj wy daæ po le ce nie ni sma tch na zwa ho sta hosts, a w ra zie nie po wo -
dze nia po stê puj tak, jak w przy pad ku NIS.

· Pli ki hosts:
Je œli krót kiej na zwy nie ma w pli ku hosts, mo¿esz do daæ j¹ jako alias. Je œli jest to
mo ¿li we, nie sto suj nazw krót kich jako pod sta wo wych (pierw szych w li nii).
Wpisz je jako alia sy, je œli sys tem na to po zwa la.

· Pli ki LMHOSTS:
LAN Ma na ger nie obs³ugu je d³ugich nazw, za tem pro blem ten tu taj nie wy stê pu je.

Je œli zaœ dzia³a krót ka for ma na zwy, a d³uga nie, przy czy ny mog¹ byæ na stê puj¹ce:
· DNS:

Jest to doœæ dziw ne; skon tak tuj siê z ad mi ni stra to rem sie ci lub DNS, gdy¿ jest to
praw do po dob nie uster ka w kon fi gu ra cji.

· Rozg³osze nia i WINS:
Jest to nor mal ne. W rozg³osze niach i WINS nie mo ¿na u¿y waæ d³ugiej for my.
Roz wa¿, czy nie za sto so waæ DNS. Micro so ft og³osi³, ¿e przej dzie na DNS, choæ
us³uga ta nie do star cza ty pów nazw, jak na przyk³ad <00>.

· NIS:
Je œli po le ce nie ypma tch wy szu ku je krótk¹ for mê, ale nie d³ug¹, mo¿esz do daæ
d³ug¹ for mê do ta be li NIS przy najm niej jako alias.

· NIS+: 
Tak samo jak w przy pad ku NIS, z tym ¿e do wy szu ki wa nia nazw u¿y wa siê po le -
ce nia ni sma tch za miast ypma tch.

· Pli ki hosts:
Do daj d³ug¹ for mê przy najm niej jako alias, a naj le piej jako for mê pod sta wow¹.
Je œli jest to mo ¿li we do za sto so wa nia w prak ty ce, roz wa¿ u¿y cie DNS.
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· Pli ki LMHOSTS:
Jest to nor mal ne. LAN Ma na ger nie mo¿e u¿y waæ d³ugich form; roz wa¿ za sto so -
wa nie DNS lub pli ków hosts.

Nie zwyk³e opóŸ nie nia

Je œli przed osi¹gniê ciem za mie rzo ne go re zul ta tu wy stê pu je d³uga zw³oka:
· DNS:

Prze te stuj tê sam¹ na zwê za po moc¹ po le ce nia ns lo okup w kom pu te rze (klien cie
lub ser we rze), któ ry dzia³a wol no. Je œli po le ce nie ns lo okup rów nie¿ pra cu je wol -
no, ozna cza to pro blem z DNS. Je œli dzia³a wol niej w klien cie, ozna cza to, ¿e
z kart¹ Et her ne tu powi¹za nych jest zbyt wie le pro to ko³ów. Wy eli mi nuj Net BEUI, 
któ ry jest zna ny z po wol no œci, a opcjo nal nie pro to kó³ Nove la, je œli go nie po trze -
bu jesz. Jest to szcze gól nie istot ne w sys te mie Win dows 95, któ ry jest bar dzo wra -
¿li wy na nad mia ro we pro to ko³y.

· Rozg³osze nia i WINS:
Prze te stuj klien ta za po moc¹ po le ce nia nm blo okup, a je œli za dzia³a ono szyb ciej,
praw do po dob nie pro blem sta no wi¹ nad mia ro we pro to ko³y, jak opi sa no w po -
przed nim punk cie.

· NIS:
Wy pró buj po le ce nie ypma tch, a je œli dzia³a ono wol no, zg³oœ pro blem ad mi ni -
stra to ro wi sie ci.

· NIS+:
Po dob nie, wy pró buj po le ce nie ni sma tch.

· Pli ki hosts:
Pli ki hosts, je œli maj¹ rozs¹dn¹ wiel koœæ, zaw sze s¹ szyb kie. Praw do po dob nie
pro blem zwi¹zany jest z pro to ko³ami, jak opi sa no po wy ¿ej w punk cie do -
tycz¹cym DNS.

· Pli ki LMHOSTS:
Pro blem nie jest zwi¹zany z wy szu ki wa niem nazw; pli ki LMHOSTS s¹ tak samo
szyb kie, jak pli ki hosts.

Pro ble my z lo kal nym ho stem

Je œli na zwie lo calhost nie od po wia da ad res 127.0.0.1, spró buj zro biæ co na stê pu je:
· DNS:

Praw do po dob nie brak re kor du dla lo kal ne go ho sta: lo calhost. A 127.0.0.1. 
Do daj ten re kord, a ta k¿e re kord od wrot ny: 1.0.0.127.IN-ADDR.ARPA PTR
127.0.0.1

· Rozg³osze nia i WINS:
Nie do ty czy.
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· NIS:
Je œli w ta bli cy nie ma wpi su dla na zwy lo calhost, do daj j¹.

· NIS+:
Je œli w ta bli cy nie ma wpi su dla na zwy lo calhost, do daj j¹.

· Pli ki hosts:
Do daj do pli ku hosts li niê o po sta ci: 127.0.0.1 lo calhost.

· Pli ki LMHOSTS:
Nie do ty czy.

Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z ad re sa mi sie cio wy mi

Kil ka czê sto spo ty ka nych pro ble mów jest spo wo do wa nych b³êd nym tra so wa niem
do ad re sów in ter ne to wych lub nie po praw nym przy dzia³em ad re sów. W tym pod -
roz dzia le po wie my, jak mo¿esz usta liæ swo je ad re sy.

Ma ski sie cio we

Ma ski sie cio we in for muj¹ kom pu te ry, któ re ad re sy mo ¿na osi¹gn¹æ bez po œred nio
(po nie wa¿ znaj duj¹ siê w sie ci lo kal nej), a któ re wy ma gaj¹ prze ka za nia pa kie tów
przez ru ter. Je œli ma ska sie cio wa jest b³êdna, kom pu ter pope³ni jedn¹ z dwóch
pomy³ek. Pierw sza po le ga na wysy³aniu lo kal nych pa kie tów do ru te ra, co ob ni¿a
wy daj noœæ – taka kon fi gu ra cja mo¿e dzia³aæ ca³kiem szyb ko, mo¿e dzia³aæ wol no,
mo¿e te¿ za wie œæ ca³ko wi cie. Dru ga po le ga na nie wy sy³aniu pa kie tów zdal nych do
ru te ra, co unie mo ¿li wi prze ka za nie ich do zdal ne go kom pu te ra.
Ma ska sie cio wa to licz ba przy po mi naj¹ca ad res IP, przy czym bity usta wio ne na 1
wy zna czaj¹ w ad re sie czê œæ sie ci, a bity usta wio ne na 0 – czê œæ ho sta. Ma ska sie cio -
wa, jak sama na zwa wska zu je, s³u¿y do ma sko wa nia czê œci ad re su w ko dzie
TCP/IP. Je œli ma ska sie cio wa ma war toœæ 255.255.0.0, wów czas dwa pierw sze baj ty
ad re su sta no wi¹ czê œæ sie ci, a dwa po zo sta³e – czê œæ ho sta. Czê œciej u¿y wa na jest ma -
ska 255.255.255.0, w któ rej trzy pierw sze baj ty sta no wi¹ czê œæ sie ci, a ostat ni – czê œæ
ho sta.
Za³ó¿my, ¿e twój ad res IP to 192.168.0.10, a ad res ser we ra Sam by to 192.168.236.86.
Je œli two ja ma ska sie cio wa ma war toœæ 255.255.255.0, wów czas sie ciow¹ czê œci¹ ad -
re su s¹ pierw sze trzy baj ty, a czê œæ ho sta zaj mu je ostat ni bajt. Ozna cza to, ¿e czê œci
sie cio we siê ró¿ ni¹, a kom pu te ry mog¹ znaj do waæ siê w ró¿ nych sie ciach:

Czê œæ sie ci Czê œæ ho sta

192 168 000 10
192 168 236 86

Je œli two ja ma ska sie cio wa ma war toœæ 255.255.0.0, wów czas sie ciow¹ czê œci¹ ad re su 
s¹ tyl ko dwa pierw sze baj ty. W ta kim przy pad ku czê œci sie cio we s¹ ta kie same,
a kom pu te ry znaj duj¹ siê w tej sa mej sie ci:
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Czê œæ sie ci Czê œæ ho sta

192 168 000 10
192 168 236 86

Oczy wiœ cie, je œli two ja ma ska sie cio wa mówi jed no, a ad mi ni stra tor sie ci co in ne go,
ozna cza to, ¿e ma ska jest b³êdna.

Ad re sy rozg³osze nio we

Ad res rozg³osze nio wy to zwyk³y ad res, w któ rym wszyst kie bity w czê œci ho sta s¹
usta wio ne na 1. Ozna cza on „wszyst kie ho sty w sie ci”. Mo¿esz ob li czyæ go ³atwo na
pod sta wie swo jej ma ski sie cio wej i ad re su: weŸ ad res i umie œæ w nim bity o war to œci
1 we wszyst kich po zy cjach, w któ rych ma ska sie cio wa ma bity o war to œci 0 (czy li
w czê œci ho sta). Ilu stru je to po ni¿ sza ta be la:

Czê œæ sie ci Czê œæ ho sta

Ad res IP 192 168 236 86
Ma ska sie cio wa 255 255 255 000
Ad res rozg³osze nio wy 192 168 236 255

W tym przyk³adzie ad re sem rozg³osze nio wym dla sie ci 192.168.236 jest ad res
192.168.236.255. Ru te ry nie prze ka zuj¹ da lej tak za adre so wa nych pa kiet ów, ale wiê -
k szoœæ kom p ute rów w sie ci lo kal nej od po wie na rozg³osze nie kie ro wa ne na ten ad res.

Za kre sy ad re sów sie cio wych

Pew ne za kre sy ad re sów zo sta³y za re zer wo wa ne do ce lów te sto wych oraz na u¿y tek
sie ci nie pod³¹czo nych do In ter ne tu; w³aœnie ta kich ad re sów u¿y wa my w ksi¹¿ce. Je -
œli nie masz jesz cze ad re su, mo¿esz zacz¹æ od jed ne go z nich. Obej muj¹ one jedn¹
sieæ kla sy A (du¿¹), 10.*.*.*, oraz 254 sie ci kla sy C (ma³e), od 192.168.1.* do
192.168.254.*. W ni niej szej ksi¹¿ce wy bra liœ my jedn¹ z sie ci kla sy C, 192.168.236.*.
Je œli rze czy wiœ cie ³¹czysz siê z In ter ne tem, po wi nie neœ uzy skaæ praw dzi wy ad res
sie ci oraz na zwê do me now¹, zwy kle za po œred nic twem tej sa mej fir my, któ ra udo -
stêp nia ci po³¹cze nie.

Usta la nie ad re su sie cio we go

Je œli nie za pi sa³eœ ad re su swo je go kom pu te ra, mo¿esz go wy œwie tliæ za po moc¹ po -
le ce nia ifcon fig w Unik sie, IPCONFIG w Win dows NT oraz WINIPCFG w Win dows
95 (spraw dŸ na stro nach podrêcz ni ka man, ja kich opcji wy ma ga two ja od mia na
Unik sa; w sys te mie Sun trze ba u¿yæ po le ce nia ifcon fig -a). Po wi nie neœ zo ba czyæ 
wy ni ki po dob ne do po ni¿ szych:
ser wer% ifcon fig -a
le0: flags=63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING >
      inet 192.168.236.11 net mask ffffff00 bro adcast 192.168.236.255
lo0: flags=49<UP,LOOPBACK,RUNNING >
      inet 127.0.0.1 net mask ff000000
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Jednym z int erfejsów bê dzie pê tla zwrot na (w na szym przyk³adzie lo0), a dru gim –
zwyk³y in ter fejs IP. Znacz ni ki po win ny wska zy waæ, ¿e in ter fejs dzia³a (RUNNING), 
a przy in ter fej sach Et her ne tu po ja wi siê ta k¿e in for ma cja o obs³udze rozg³oszeñ (in -
ter fej sy PPP ich nie obs³uguj¹). Inne miej sca, w któr ych mo ¿na po szu kaæ ad res ów IP, 
to pli ki /etc/hosts, pli ki HOSTS w Win dows, pli ki LMHOSTS w Win dows, NIS, NIS+
i DNS.

Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów z na zwa mi Net BIO S-o wy mi

Pro to ko³y SMB by³y od pocz¹tku za le ¿ne od sys te mu nazw Net BIO S-u, na zy wa ne go 
ta k¿e sys te mem nazw LAN Ma na ge ra. By³ to pro sty sche mat na zew ni czy, w któ rym
ka ¿dy kom pu ter mia³ nie po wta rzaln¹ na zwê d³ugo œci 20 zna ków i rozg³asza³ j¹
w sie ci lo kal nej do wia do mo œci wszyst kich in nych kom pu te rów. W TCP/IP u¿y wa -
my ra czej nazw typu klient.przy klad.com, prze cho wy wa nych w pli kach /etc/hosts lub
udo stêp nia nych przez DNS albo WINS.
Naj czê œciej spo ty ka ne od wzo ro wy wa nie nazw do me no wych, ta kich jak ser wer. przy -
klad.com, po le ga po pro stu na po trak to wa niu czê œci „ser wer” jako na zwy Net BIOS- owej
po uprzed nim prze kszta³ce niu jej na du¿e li te ry. Nie ste ty, pode jœ cie ta kie nie zaw sze
siê spraw dza, zw³asz cza wte dy, gdy na zwa kom pu te ra ma wiê cej ni¿ 20 zna ków.
Nie ka ¿dy kom pu ter u¿y wa ta kiej sa mej na zwy Net BIO S-o wej i DNS; doœæ czê sto
rów nolegle z nazw¹ typu fir mavm1 u¿y wa siê na zwy typu vm1.fir ma.com.
Kom pu ter, któ re go na zwa DNS ró¿ ni siê od Net BIO S-o wej, spra wia k³opo ty pod -
czas dia gno zo wa nia pro ble mów; je œli to mo ¿li we, ra dzi my uni kaæ ta kiej kon fi gu ra -
cji. Na zwy Net BIO S-o we mo ¿na usta liæ za po moc¹ pro gra mu smbc lient:
· Je œli mo¿esz wy li sto waæ udzia³y ser we ra Sam by za po moc¹ po le ce nia smbc lient

z opcj¹ -L krót ka_na zwa_ser we ra, krót ka na zwa jest nazw¹ Net BIO S-ow¹.
· Je œli otrzy masz ko mu ni kat „Get_Ho st by na me: Unk nown host na zwa”, praw do -

po dob nie za cho dzi nie zgod noœæ nazw. Spraw dŸ, czy na zwa Net BIO S-o wa nie jest 
okre œlo na jaw nie w pli ku smb.conf.

· Spró buj po now nie, tym ra zem z opcj¹ -I i ad re sem IP ser we ra Sam by (na
przyk³ad smbc lient -L ser wer -I 192.168.236.86). W ten spo sób po mi -
niesz wy szu ki wa nie na zwy i wy mu sisz przes³anie pa kie tów pod poda nym ad -
resem IP. Je œli to za dzia³a, za cho dzi nie zgod noœæ nazw.

· Sp rób uj po now nie, tym ra zem z opcj¹ -I i pe³n¹ nazw¹ do me now¹ ser we ra (na
przyk³ad smbc lient -L ser wer -I ser wer.przy klad.com). W ten spos ób
prze te stu jesz me cha nizm wy szu ki wa nia nazw do me no wych u¿y wa ny przez ser wer
Sam by (na przyk³ad DNS). Je œli to siê nie po wie dzie, masz pro blem z us³uga mi na -
zew ni czy mi. Kie dy upo rasz siê z na zwa mi Net BIO S-o wy mi, po wi nie neœ jesz cze raz
prze czy taæ pod roz dzia³ „Roz wi¹zy wa nie pr ob lemów z us³uga mi na zew ni czy mi”.

· Spró buj po now nie, tym ra zem z opcj¹ -n (na zwa Net BIO S-o wa) i nazw¹, któ ra
po win na za dzia³aæ (na przyk³ad smbc lient -n ser wer -L ser wer-12), ale
nie wy mu szaj¹c ad re su opcj¹ -I. Je œli to siê po wie dzie, na zwa poda na po opcji -n
jest rze czy wist¹ Net BIO S-ow¹ nazw¹ ser we ra. Je œli otrzy masz ko mu ni kat
„Get_Ho st by na me: Unk nown host na zwa”, to wci¹¿ nie bê dzie ta na zwa.
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· Je œli do tej pory nic nie za dzia³a³o, po wtórz te sty, u¿y waj¹c opcji -U na -
zwa_u¿yt kow ni ka oraz -W gru pa_ro bo cza, aby upew niæ siê, ¿e na za wa dzie
nie stoi nie zgod noœæ nazw u¿yt kow ni ka lub grup ro bo czych.

· Je œli nadal nic nie dzia³a, a masz do wo dy na b³êdne dzia³anie us³ug na zew ni -
czych, zaj rzyj do pod roz dzia³u „Roz wi¹zy wa nie pro ble mów z us³uga mi na zew -
ni czy mi” i sko ry guj ewen tu al ne b³êdy, a na stêp nie wróæ do dia gno zo wa nia us³ug
na zew ni czych Net BIO S-u.

Do dat ko we za so by
W któ ry mœ punk cie swo jej ka rie ry ad mi ni stra to ra Sam by za pew ne ze chcesz zaj rzeæ
do Ÿró de³ in ter ne to wych i dru ko wa nych, aby za po znaæ siê z no wi na mi, uak tu al nie -
nia mi i wska zów ka mi.

Do ku men ta cja

Nie ma nic z³ego w czy ta niu do ku men ta cji. Na praw dê. Nikt ciê na tym nie na kry je,
a i my ni ko mu nie po wie my. Sam ba jest do star cza na wraz z ob szer nym zbio rem pli -
ków do ku men ta cji i war to cho æby po bie ¿nie je przej rzeæ. Znaj dziesz je w ka ta lo gu
/docs dys try bu cji Sam by w swo im kom pu te rze, albo w wi try nie Sam by pod ad re sem
http://sam ba.anu.edu.au/sam ba/. W wi try nie tej znaj dziesz naj bar dziej ak tu aln¹ li stê
do ku men tów FAQ, in for ma cje o uster kach w pro gra mie oraz ³¹cza do cen trów dys -
try bu cji, stron podrêcz ni ka man Sam by i do ku men tów HOW-TO.

Gru py dys ku syj ne Sam by

W gru pach Usene tu zaw sze mo ¿na by³o za siê gn¹æ po ra dy na nie mal ka ¿dy te mat.
W ostat nich kil ku la tach ten nie zmie rzo ny oce an wie dzy roz win¹³ coœ, co uczy ni³o z nie -
go wprost nie oce nio ny zas ób: pa miêæ. Dziê ki wi try nom ar chi wi zuj¹cym i wy szu ki wa -
w czym, ta kim jak De ja News (http://www.de ja news.com) -ki lk oma klik niê cia mi mo ¿esz
uzy skaæ do stêp do gro ma dzo nych przez lata roz wi¹zañ naj roz ma it szych pro ble mów.
Pod sta wo wa gru pa dys ku syj na Sam by to comp.pro to cols.smb. W³aœnie tu po wi nie neœ
zaj rzeæ naj pierw, je œli masz ja kiœ pro blem. Zwy kle kil ka mi nut spê dzo nych tu taj za -
osz czê dzi ci d³ugich go dzin sa mo dziel ne go dia gno zo wa nia pro ble mu.
Kie dy prze szu ku jesz ar chi wum gru py dys ku syj nej, za da waj krót kie, pre cy zyj ne py -
ta nia. Naj le piej wy szu ki waæ rze czy wi ste ko mu ni ka ty o b³êd ach. Je œli nie znaj dziesz
od po wie dzi na tych miast, od pê dŸ po ku sê wys³ania pro œby o po moc, do pó ki nie
spró bu jesz sam zg³êbiæ te ma tu. Byæ mo¿e od kry jesz, ¿e od po wie dŸ znaj du je siê
w do ku men cie FAQ lub jed nym z wie lu in nych pli ków do ku men ta cji do star cza nych 
wraz z Samb¹, albo roz wi¹za nie sta nie siê oczy wi ste, kie dy sko rzy stasz z na rzê dzi
dia gno stycz nych Sam by. Je œli nic nie wskó rasz, wy œlij pro œbê do gru py comp.pro to -
cols.smb i opisz mo ¿li wie dok³ad nie swo je pró by i ich re zul ta ty. Do³¹cz wszyst kie
wy œwie tlo ne ko mu ni ka ty o b³êd ach. Byæ mo¿e mi nie kil ka dni, za nim uzy skasz po -
moc, wiêc b¹dŸ cier pli wy, a cze kaj¹c na od po wie dŸ, nie re zy gnuj z sa mo dziel ne go
roz wi¹za nia pro ble mu.
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Gdy wy œ lesz pro œbê o po moc, spró buj po de jœæ do pro ble mu z in nej stro ny. Wiê k szo -
œci z nas zda rzy³o siê wys³aæ do gru py dys ku syj nej ar ty ku³ z set ka mi zawi³ych de ta li
i upo raæ siê z pro ble mem bez ¿ad nej po mo cy w go dzi nê póŸ niej, gdy ar ty ku³ zd¹¿y³
ju¿ prze wê dro waæ wszytkie kon ty nenty. Oto ogól na regu³a: im wiê cej lu dzi prze -
czy ta twoj¹ pro œbê, tym prost sze oka ¿e siê roz wi¹za nie. Zwy kle ozna cza to, ¿e kie dy 
ju¿ ca³a unik so wa spo³ecz noœæ za po zna siê z two im ar ty ku³em, od po wie dŸ bê dzie
brzmia³a: „Pod³¹cz kom pu ter do gniazd ka w œcia nie”.

Li sty wysy³kowe Sam by

Po ni¿ ej po da je my ad re sy list wysy³ko wych zwi¹za nych z Samb¹. In for ma cje o sub -
skry bo wa niu tych grup i re zy gno wa niu z sub skryp cji znaj dziesz na stro nie g³ów nej
Sam by pod ad re sem http://www.sam ba.org/.
sam ba-bi na ries@sam ba.org

Ta li sta wysy³kowa za wie ra in for ma cje o pre kom pi lo wa nych pli kach bi nar nych
Sam by dla ró¿ nych plat form.

sam ba-bu gs@sam ba.org
Na tej liœ cie wysy³ko wej na le ¿y zg³aszaæ za uwa ¿one uster ki w dzia³aniu Sam by.

sam ba-nt dom@sam ba.org
Na tej liœ cie wysy³ko wej znaj dziesz in for ma cje o obs³udze do men (zw³asz cza
Win dows NT) w Sam bie.

sam ba-tech ni cal@sam ba.org
Na tej liœ cie wysy³ko wej to czy siê dys ku sja o przysz³oœci Sam by.

sam ba@sam ba.org
Jest to pod sta wo wa li sta wysy³kowa, któ ra za wie ra ogól ne py ta nia i in for ma cje
HOW-TO („jak to zro biæ”) do tycz¹ce Sam by.

Ar chi wa list wysy³ko wych Sam by

Ist nie je us³uga wy szu ki waw cza dla list wysy³ko wych Sam by. Kie dy pi sa liœ my tê
ksi¹¿kê, mo ¿na do niej do trzeæ przez ³¹cze ar chives na g³ów nej stro nie Sam by i w wi -
try nach bliŸ nia czych lub bez po œred nio przez ad res http://us1.sam ba.org/se arch/smb-ma -
il.shtml.

Dal sza lek tu ra

Cra ig Hunt, TCP/IP – ad mi ni stra cja sie ci, wyd. 2., Wy daw nic two RM, War sza wa 1998 r.
Cra ig Hunt i Ro bert Bru ce Thomp son, Win dows NT TCP/IP Ne twork Ad mi ni stra tion.
Se ba sto pol, CA: O' Re illy and As so cia tes, 1998 (ISBN 1-56592-377-4).
Paul Al bitz i Cric ket Liu, DNS i Bind, Wy daw nic two RM, War sza wa 1999 r.
Hal Stern, Ma na ging NFS and NIS. Se ba sto pol, CA: O' Re illy and As so cia tes, 1997
(ISBN 0-937175-75-7).
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A
Kon fi gu ro wa nie Sam by
do obs³ugi SSL

Do da tek A: Kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi SSL

W tym do dat ku opi su je my kon fi gu ro wa nie Sam by do obs³ugi bez piecz nych po -
³¹czeñ miê dzy ser we rem i klien ta mi. U¿y je my w tym celu pro to ko³u Se cu re Soc kets
Lay er (SSL) Net scape'a. Spró bu je my utwo rzyæ bez piecz ne po³¹cze nie miê dzy ser -
we rem Sam by a sta cj¹ ro bocz¹ Win dows NT.
Za nim przyst¹pisz do lek tu ry, po wi nie neœ za po znaæ siê z pod sta wo wy mi in for ma -
cja mi na te mat kryp to gra fii z klu czem pu blicz nym oraz cer ty fi ka tów X.509. Je œli za -
gad nie nia te nie s¹ ci zna jo me, gor¹co po le ca my ksi¹¿kê Br uc e'a Sch ne ie ra Ap plied
Cryp to gra phy, 2nd Edi tion (wy daw nic two Wi ley), któ ra jest zna ko mi tym Ÿród³em
wie dzy o wie lu ma³o zna nych aspek tach kryp to gra fii.

Je œli chcia³byœ do wie dzieæ siê wiê cej o SSL w Sam bie, prze czy taj do ku ment SSLe ay.txt
w ka ta lo gu /docs/text docs dys try bu cji Sam by, na pod sta wie któ rego na pi sa no ten roz dzia³.

Cer ty fi ka ty
Oto kil ka py tañ i od po wie dzi wziê tych z pli ku SSLe ay.txt, wchodz¹cego w sk³ad
dys try bu cji Sam by, i do tycz¹cych ko rzy œci p³yn¹cych ze sto so wa nia SSL i cer ty fi ka -
tów. Tekst ten zo sta³ na pi sa ny przez Chri stia na Star kjo han na w ra mach pro jek tu
Sam by.

Co to jest cer ty fi kat?

Cer ty fi kat jest wy sta wia ny przez wy daw cê, zwy kle przez ser wis cer ty fi ka cyj ny
(Cer ti fi ca tion Au tho ri ty, CA), któ ry po twier dza coœ przez wy sta wie nie cer ty fi ka tu.
Pod miot tego po twier dze nia jest za le ¿ny od po li ty ki wy daw cy. Ser wi sy cer ty fi ka -
cyj ne dla bez piecz nych ser we rów WWW (u¿y wa nych na przyk³ad przez skle py in -
ter ne to we) zwy kle po pro stu za œwiad czaj¹, ¿e dany klucz pu blicz ny na le ¿y do da nej 
na zwy do me no wej. Fir mo we ser wi sy CA mog¹ za œwiad czaæ, ¿e je steœ pra cow ni -
kiem fir my, ¿e masz pra wo do ko rzy sta nia z ser we ra i tak da lej.



Co to jest cer ty fi kat X.509?

Tech nicz nie rzecz bior¹c, cer ty fi kat to blok da nych pod pi sa ny przez wy daw cê cer ty -
fi ka tu (CA). Sk³ada siê z na stê puj¹cych pól:
· nie po wta rzal ny iden ty fi ka tor (na zwa) wy daw cy cer ty fi ka tu,
· czas, przez któ ry cer ty fi kat za cho wu je wa ¿noœæ,
· nie po wta rzal ny iden ty fi ka tor (na zwa) po twier dza ne go obiek tu,
· klucz pu blicz ny po twier dza ne go obiek tu,
· pod pis wy daw cy na³o¿ony na wszyst kie te dane.
Je œli cer ty fi kat ma zo staæ zwe ry fi ko wa ny, oso ba we ry fi kuj¹ca musi dys po no waæ ta -
bel¹ z na zwa mi i klu cza mi pu blicz ny mi za ufa nych wy daw ców. Dla u³atwie nia ta be -
le te po win ny za wie raæ cer ty fi ka ty wy da ne przez ser wi sy CA dla sa mych sie bie (cer -
ty fi ka ty pod pi sy wa ne sa mo dziel nie).

Ja kie s¹ im pli ka cje ta kiej struk tu ry cer ty fi ka tu?

Oto czte ry za sad ni cze im pli ka cje:
· Po nie wa¿ cer ty fi kat za wie ra klucz pu blicz ny pod mio tu, do szy fro wa nia i de szy -

fro wa nia da nych wy star czy cer ty fi kat i klucz pry wat ny.
· Aby zwe ry fi ko waæ cer ty fi kat, po trzeb ne s¹ cer ty fi ka ty wszyst kich za ufa nych ser -

wi sów CA.
· Naj prostsz¹ form¹ cer ty fi ka tu-atra py jest taki, któ ry zo sta³ pod pi sa ny przez pod -

miot.
· Ko niecz ne jest ist nie nie CA. Klient nie mo¿e po pro stu wy sta wiaæ lo kal nych cer ty -

fi ka tów dla ser we rów, któ rym ufa, po nie wa¿ to ser wer wy bie ra pre zen to wa ny
przez sie bie cer ty fi kat.

Wy ma ga nia
Aby ko rzy staæ z po³¹czeñ SSL, bê dziesz mu sia³ po braæ dwa pro gra my oprócz Sam by.
SSLe ay

Im ple men ta cja pro to ko³u Se cu re Soc kets Lay er (SSL) na pi sa na przez Eri ca Yo un -
ga w po sta ci kil ku bi blio tek unik so wych.

SSL Proxy
Bezp³atna apli ka cja SSL na pi sa na przez gru pê pro gra mi stów Ob jec tive Deve -
lopment, któ ra dzia³a w Unik sie oraz Win dows NT i mo¿e po œred ni czyæ w na -
wi¹zy wa niu bez piecz nych po³¹czeñ.

Te dwa pro duk ty dzia³aj¹ po stro nie ser we ra i klien ta w za szy fro wa nym po³¹cze niu
SSL. Bi blio te ki SSLe ay kom pi lu je siê i in sta lu je bez po œred nio w sys te mie unik so -
wym, na to miast pro gram SSL Proxy mo ¿na po braæ w po sta ci Ÿród³owej lub bi nar nej
i za in sta lo waæ po stro nie klien ta. Je œli po dru giej stro nie po³¹cze nia SSL ma znaj do -
waæ siê klient Win dows NT lub Sam ba, nie bê dzie po trzeb na spe cjal na kon fi gu ra cja.
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Pro gram SSL Proxy nie dzia³a jed nak w kom pu te rach Win dows 95/98. Je œli chcesz
za pew niæ bez pie cze ñstwo po³¹czeñ miê dzy ser we rem Sam by a klien ta mi Win dows
95/98, mu sisz umie œciæ ser wer unik so wy lub kom pu ter Win dows NT w tej sa mej pod -
sie ci co klien ty Win dows 9x i nawi¹zy waæ wszyst kie po³¹cze nia sie cio we za po œred -
nictwem kom pu te ra z za in sta lo wa nym pro gra mem SSL Proxy (patrz ry su nek A.1).

Ry su nek A.1. Dwa mo ¿li we spo so by po œred ni cze nia w po³¹cze niach nawi¹zy wa nych przez klien ty Win dows 95/98

W tym roz dzia le spró bu je my utwo rzyæ pro ste po³¹cze nie SSL miê dzy ser we rem
Sam by a klien tem Win dows NT. Mo ¿na wy ko rzy staæ tê kon fi gu ra cjê do utwo rze nia
bar dziej skom pli ko wa nych sie ci, wed³ug uzna nia ad mi ni stra to ra.

In sta lo wa nie pa kie tu SSLe ay
Sam ba ko rzy sta z pa kie tu SSLe ay na pi sa ne go przez (Eri ca Yo unga), kt óry za pew nia
obs³ugê SSL po stro nie ser we ra. Ze wzglê du na ogra ni cze nia eks por to we obo -
wi¹zuj¹ce w Sta nach Zjed no czo nych pa kiet SSLe ay nie mo¿e byæ do³¹cza ny do dys -
try bu cji Sam by roz po wszech nia nych z USA. Z tej przy czy ny twór cy Sam by zde cy -
do wa li, ¿e SSLe ay po zo sta nie od rêb nym pa kie tem. Mo¿esz po braæ SSLe ay z wy mie -
nio nych po ni¿ ej wi tryn:
· ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pub/Cryp to/SSL
· ftp://ftp.uni-ma inz.de/pub/in ter net/se cu ri ty/ssl
· ftp://ftp.cert.dfn.de/pub/to ols/crypt/sslapps
· ftp://ftp.fu net.fi/pub/crypt/mir rors/ftp.psy.uq.oz.au
· ftp://ftp.su net.se/ftp/pub/se cu ri ty/to ols/crypt/ssle ay
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Kie dy pi sa liœ my tê ksi¹¿kê, naj now sza wer sja pa kie tu mia³a nu mer 0.9.0b. Po bierz
go do tego ser we ra, w któ rym znaj du je siê dys try bu cja Sam by, zde kom pre suj i roz -
pa kuj po le ce niem tar. Po wi nie neœ otrzy maæ ka ta log o na zwie SSLe ay-0.9.0b. Przej dŸ
do tego ka ta lo gu i skon fi gu ruj oraz skom pi luj pa kiet szy fro wa nia SSL tak samo, jak
zro bi³eœ to z Samb¹.
SSLe ay wy ko rzy stu je skrypt con fi gu re na pi sa ny w Per lu. Skrypt ten mo dy fi ku je plik
ma ke fi le, któ ry two rzy na rzê dzia i bi blio te ki pa kie tu SSLe ay. Do my œl nie skrypt
zak³ada, ¿e in ter pre ter Per la to /usr/lo cal/bin/perl. Byæ mo¿e bê dziesz mu sia³ zmo dy -
fi ko waæ go tak, aby wska zy wa³ po³o¿e nie pli ku wy ko ny wal ne go Per la w two im sys -
te mie. Mo¿esz usta liæ po³o¿e nie in ter pre te ra Per la za po moc¹ na stê puj¹cego po le ce -
nia:
# which perl
/usr/bin/perl

Na stêp nie zmo dy fi kuj pierwsz¹ li niê skryp tu con fi gu re tak, aby ko rzy sta³ z w³aœci -
we go pli ku wy ko ny wal ne go Per la. W na szym sys te mie Red Hat zro bi liœ my to w ten
spo sób:
#!/usr/bin/perl
#
# see PROBLEMS for in struc tions on what sort of things to do
# when trac king a bug -tjh
...

Na stêp nie mu sisz uru cho miæ skrypt con fi gu re, okre œlaj¹c do ce low¹ plat for mê dla pa -
kie tu SSLe ay. Oto do stêp ne plat for my:
BC-16              BC-32              Fre eBSD             NetBSD-m86
NetBSD-sparc       NetBSD-x86         SINIX-N             VC-MSDOS
VC-NT              VC-W31-16          VC-W31-32           VC-WIN16
VC-WIN32           aix-cc             aix-gcc             al pha-cc
al pha-gcc          al pha400-cc        cc                  cray-t90-cc
de bug              de bu g-i rix-cc      de bu g-li nu x-elf     dgu x-R3-gcc
dgu x-R4-gcc        dgu x-R4-x86-gcc    dist                gcc
hpu x-cc            hpu x-gcc           hpu x-kr-cc          irix-cc
irix-gcc           li nu x-a o ut         li nu x-elf           ncr-scde
next step           pu ri fy             sco5-cc             so la ris-sparc-cc
so la ris-spar c-gcc  so la ris-spar c-sc4  so la ri s-u spar c-sc4  so la ri s-x86-gcc
su no s-cc           su nos-gcc          unixwa re-2.0        unixwa re

W na szym sys te mie wpi sa li by œmy na stê puj¹ce po le ce nie:
# ./Con fi gu re li nu x-elf
CC            =gcc
CFLAG         =-DL_ENDIAN -DTERMIO -DBN_ASM -O3 -f omit-fr ame-p oi nter
EX_LIBS       =
BN_MULW       =asm/bn86-elf.o
DES_ENC       =asm/dx86-elf.o asm/yx86-elf.o
BF_ENC        =asm/bx86-elf.o
CAST_ENC      =asm/cx86-elf.o
RC4_ENC       =asm/rx86-elf.o
RC5_ENC       =asm/r586-elf.o
MD5_OBJ_ASM   =asm/mx86-elf.o
SHA1_OBJ_ASM  =asm/sx86-elf.o
RMD160_OBJ_ASM=asm/rm86-elf.o
THIRTY_TWO_BIT mode
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DES_PTR used
DES_RISC1 used
DES_UNROLL used
BN_LLONG mode
RC4_INDEX mode

Kie dy pa kiet zo sta nie skon fi gu ro wa ny, mo¿esz skom pi lo waæ go po le ce niem make.
Je œli kom pi la cja nie za ko ñczy siê suk ce sem, zaj rzyj do do ku men ta cji do star cza nej
wraz z dys try bu cj¹ lub do do ku men tu FAQ pod ad re sem http://www.crypt so ft.com/ssle -
ay, aby zna le Ÿæ wiê cej in for ma cji o mo ¿li wych przy czy nach nie po wo dze nia. Je œli
kom pi la cja po wie dzie siê, wpisz make in stall, aby za in sta lo waæ bi blio te ki w sys -
te mie. Do my œl nie plik ma ke fi le in sta lu je pa kiet w ka ta lo gu /usr/lo cal/ssl. Je œli za in sta -
lu jesz pa kiet w in nym ka ta lo gu, za pa miê taj jego po³o¿e nie, po nie wa¿ bê dziesz mu -
sia³ je znaæ pod czas kon fi gu ro wa nia Sam by.

Kon fi gu ro wa nie pa kie tu SSLe ay

Naj pierw mu sisz usta wiæ zmienn¹ œro do wi skow¹ PATH w two im sys te mie tak, aby
za wie ra³a ka ta log /bin dys try bu cji SSL. Mo ¿na to zro biæ za po moc¹ po le ce nia:
PATH=$PATH:/usr/lo cal/ssl/bin

To ³atwiej sza czê œæ za da nia. Te raz bê dziesz mu sia³ utwo rzyæ lo sow¹ se riê zna ków,
któ re pos³u¿¹ do za ini cjo wa nia ge ne ra to ra liczb lo so wych w SSLe ay. Ge ne ra tor ten
bê dzie u¿y wa ny do two rze nia par klu czy dla klien tów i ser we ra. Mo¿esz utwo rzyæ
lo sow¹ se riê, wype³niaj¹c plik tek sto wy d³ugim ci¹giem do wol nych zna ków. W tym
celu mo¿esz sko rzy staæ z edy to ra tek stów albo wy daæ po ni¿ sze po le ce nie i wpi saæ
lo so we zna ki na stan dar do wym we jœ ciu:
# cat >/tmp/pry wat ne.txt

Do ku men ta cja Sam by za le ca, aby pi saæ d³u¿ej ni¿ mi nu tê przed za mkniê ciem stru -
mie nia we jœ cio we go se kwen cj¹ [Ctrl+D]. Nie wpi suj sa mych zna ków al fa be tycz -
nych, do rzuæ ta k¿e tro chê sym bo li i cyfr. Kie dy utwo rzysz lo so wy plik, mo¿esz za -
ini cjo waæ ge ne ra tor liczb lo so wych za po moc¹ po le ce nia:
# ssle ay genr sa -rand /tmp/pry wat ne.txt >/dev/null
2451 se mi-ran dom by tes lo a ded
Ge ne ra ting RSA priva te key. 512 bit long mo du lus
..+++++
.................................+++++
e is 65537 (0x10001)

Mo¿esz zi gno ro waæ wy ni ki tego po le ce nia. Kie dy za ko ñczy ono pra cê, usuñ ci¹g
zna ków u¿y ty do utwo rze nia klu cza, po nie wa¿ móg³by on zo staæ wy ko rzy sta ny do
od two rze nia klu czy pry wat nych utwo rzo nych za po moc¹ ge ne ra to ra liczb lo so -
wych:
# rm -f /tmp/pry wat ne.txt

W wy ni ku dzia³ania tego po le ce nia otrzy masz ukry ty plik .rnd, któ ry jest za pi sa ny
w two im ka ta lo gu ma cie rzy stym. SSLe ay bê dzie ko rzy sta³ z tego pli ku pod czas two -
rze nia par klu czy.
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Kon fi gu ro wa nie Sam by do ko rzy sta nia z SSL

W tym mo men cie mo¿esz skom pi lo waæ Sam bê z do³¹czon¹ obs³ug¹ SSL. Jak pa miê -
tasz z roz dzia³u 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie, przed kom pi la cj¹ Sam by mu sisz
uru cho miæ skrypt con fi gu re, któ ry ini cju je plik ma ke fi le. Aby Sam ba mog³a ko rzy staæ
z SSL, mu sisz zre kon fi gu ro waæ plik ma ke fi le:
# ./con fi gu re -- with-ssl

Na stêp nie mo¿esz skom pi lo waæ Sam bê za po moc¹ na stê puj¹cych po le ceñ:
# make cle an
# make all

Je œli otrzy masz ko mu ni kat o b³êdzie, który poin for mu je ciê, ¿e nie mo ¿na utwo rzyæ
pli ku wy ko ny wal ne go smbd ze wzglê du na brak pli ku ssl.h, praw do po dob nie ozna -
cza to, ¿e nie za in sta lo wa³eœ SSLe ay w do my œl nym ka ta lo gu. U¿yj opcji kon fi gu ra -
cyj nej -- with-sslinc, aby wska zaæ pod sta wo wy ka ta log dys try bu cji – w tym
przy pad ku ka ta log, któ ry za wie ra plik inc lu de/ssl.h.
Je œli zaœ kom pi la cja prze bie gnie pra wid³owo, mo¿esz prze jœæ do na stêp ne go eta pu:
two rze nia cer ty fi ka tów.

W³asny ser wis cer ty fi ka cyj ny

Pro to kó³ SSL wy ma ga u¿y cia cer ty fi ka tów X.509 w fa zie ne go cja cji po³¹cze nia. Po -
zwa laj¹ one stwier dziæ, ¿e jed na b¹dŸ obie stro ny za an ga ¿owa ne w ko mu ni ka cjê
rze czy wiœ cie s¹ tym, za kogo siê po daj¹. Rze czy wi ste cer ty fi ka ty, na przyk³ad te
u¿y wa ne w po³¹cze niach SSL przez pu blicz ne ser we ry WWW, kosz tuj¹ oko³o 300
do la rów rocz nie. Dzie je siê tak dla te go, ¿e cer ty fi kat musi byæ ozna czo ny cy fro wym
pod pi sem ser wi su cer ty fi ka cyj ne go. Ser wis cer ty fi ka cyj ny to jed nost ka, któ ra gwa ran -
tu je au ten tycz noœæ cy fro we go cer ty fi ka tu, pod pi suj¹c go w³asnym klu czem pry wat -
nym. W ten spo sób ka ¿dy, kto chce po twier dziæ au ten tycz noœæ cer ty fi ka tu, mo¿e po
pro stu u¿yæ pu blicz ne go klu cza ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, aby spraw dziæ pod pis.
Pa kiet SSLe ay po zwa la na wy ko rzy sta nie pu blicz nych ser wi sów cer ty fi ka cyj nych.
Nie mu sisz jed nak tego ro biæ. Za miast tego mo¿esz za de kla ro waæ w³asny ser wer
jako ser wis cer ty fi ka cyj ny – okre œliæ, któ rym klien tom ufasz, a któ rym nie. W tym
celu bê dziesz mu sia³ wy ko naæ kil ka czyn no œci, aby od po wied nio skon fi gu ro waæ pa -
kiet SSLe ay.
Naj pierw mu sisz okre œliæ bez pieczn¹ lo ka cjê, w któ rej bêd¹ prze cho wy wa ne cer ty fi -
ka ty klien tów i ewen tu al nie ser we ra. My wy bra liœ my do my œl ny ka ta log /etc/cer ti fi ca -
tes. Wy ko naj po ni¿ sze po le ce nia jako root:
# cd /etc
# mkdir cer ti fi ca tes
# chmod 700 cer ti fi ca tes

Za uwa¿, ¿e wszy scy u¿yt kow ni cy z wyj¹tkiem ro ota nie maj¹ ¿ad nych praw do stê -
pu do tego ka ta lo gu. Jest to bar dzo istot ne.
Te raz mu sisz skon fi gu ro waæ skryp ty i pli ki kon fi gu ra cyj ne SSLe ay tak, aby ko rzy -
sta³y z pli ków prze cho wy wa nych w tym ka ta lo gu. W tym celu zmo dy fi kuj skrypt
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CA.sh (/usr/lo cal/ssl/bin/CA.sh) tak, aby okre œla³ po³o¿e nie w³aœnie utwo rzo ne go ka -
ta lo gu. Znaj dŸ li niê, któ ra za wie ra na stê puj¹cy wpis:
CATOP=./de mo CA

Na stêp nie zmieñ j¹ na:
CATOP=/etc/cer ti fi ca tes

Te raz bê dziesz mu sia³ zmo dy fi ko waæ plik /usr/lo cal/ssl/lib/ssle ay.cnf tak, aby wska zy -
wa³ ten sam ka ta log. Znaj dŸ wpis:
[ CA_de fault ]
dir     = ./de mo CA              # Whe re eve ry thing is kept

Na stêp nie zmieñ go na:
[ CA_de fault ]
dir     = /etc/cer ti fi ca tes     # Whe re eve ry thing is kept

Na stêp nie uru chom skrypt ini cja cyj ny ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, CA.sh, aby utwo -
rzyæ cer ty fi ka ty. Zrób to z tego sa me go kon ta u¿yt kow ni ka, z któ re go ini cjo wa³eœ ge -
ne ra tor liczb lo so wych:
# /usr/lo cal/ssl/bin/CA.sh -ne wca
mkdir: can not make directo ry '/etc/certifi cates': File exists
CA cer ti fi ca te fi le na me (or en ter to cre ate)

Na ciœ nij kla wisz [En ter], aby utwo rzyæ cer ty fi kat dla ser wi su CA. Po wi nie neœ zo ba -
czyæ na stê puj¹ce ko mu ni ka ty:
Ma king CA cer ti fi ca te ...
Using con fi gu ra tion from /usr/lo cal/ssl/lib/ssle ay.cnf
Ge ne ra ting a 1024 bit RSA priva te key
.............................+++++
.........................+++++
wri ting new priva te key to /etc/cer ti fi ca tes/priva te/ca key.pem
En ter PEM pass phra se:

Wpisz nowe has³o dla cer ty fi ka tu. Bê dziesz mu sia³ zro biæ to dwu krot nie, za nim
SSLe ay je za ak cep tu je:
En ter PEM pass phra se:
Ve ri fy ing pas sword - En ter PEM pass phra se:

Za pa miê taj wpi sa ne has³o. Bê dzie ono po trzeb ne w przysz³oœci do pod pi sy wa nia
cer ty fi ka tów klien tów. Kie dy SSLe ay za ak cep tu je has³o, bê dziesz mu sia³ od po wie -
dzieæ na kil ka py tañ do tycz¹cych ró¿ nych pól cer ty fi ka tu X.509:
You are abo ut to be asked to en ter in for ma tion that will be
in cor po ra ted into your cer ti fi ca te requ est.
What you are abo ut to en ter is what is cal led a Di stin gu ished
Name or a DN.
The re are qu ite a few fields but you can le ave some blank
For some fields the re will be a de fault va lue,
If you en ter '.', the field will be left blank.

Wype³nij resz tê pól in for ma cja mi o swo jej or ga ni za cji. Nasz przyk³ad o wy cer ty fi kat
wygl¹da na stê puj¹co:
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Co un try Name (2 let ter code) [AU]:US
Sta te or Provin ce Name (full name) [So me-Sta te]:Ca li for nia
Lo ca li ty Name (eg, city) []:Se ba sto pol
Or ga ni za tion Name (eg, com pa ny) []:O'R ei lly
Or ga ni za tio nal Unit Name (eg, sec tion) []:Bo oks
Com mon Name (eg, YOUR name) []:John Doe
Ema il Ad dress []:doe@ora.com

Te raz pa kiet SSLe ay jest skon fi gu ro wa ny jako ser wis cer ty fi ka cyj ny i bê dzie móg³
pod pi sy waæ cer ty fi ka ty dla klien tów ³¹cz¹cych siê z ser we rem Sam by.

Two rze nie cer ty fi ka tów dla klien tów
Two rze nie cer ty fi ka tu dla klien ta jest bar dzo pro ste. Naj pierw mu sisz wy ge ne ro waæ 
parê klu czy pu blicz ny/pry wat ny dla ka ¿ dej jed nost ki, utwo rzyæ plik wnio sku o cer -
ty fi kat, a na stêp nie pod pi saæ ten plik jako za ufa ny ser wis cer ty fi ka cyj ny.
Dla na sze go przyk³ad o we go klien ta o na zwie fe niks spro wa dza siê to do wy da nia
trzech po le ceñ SSLe ay. Pierw sze ge ne ru je parê klu czy dla klien ta i umiesz cza je
w pli ku fe niks.key. Pry wat ny klucz bê dzie za szy fro wa ny, w tym przy pad ku po trój -
nym al go ryt mem DES. Wpisz has³o, kie dy zo sta niesz o to po pro szo ny – bê dzie ci
ono po trzeb ne w na stêp nym eta pie:
# ssle ay genr sa -des3 1024 >fe niks.key
1112 se mi-ran dom by tes lo a ded
Ge ne ra ting RSA priva te key, 1024 bit long mo du lus
........................................+++++
.............+++++
e is 65537 (0x10001)
En ter PEM pass phra se:
Ve ri fy ing pas sword - En ter PEM pass phra se:

Kie dy to po le ce nie za ko ñczy dzia³anie, wpisz po ni¿ sze po le ce nie:
# ssle ay req -new -key fe niks.key -out fe niks-c sr
En ter PEM pass phra se:

Wpisz has³o dla w³aœnie utwo rzo ne go cer ty fi ka tu klien ta (nie dla ser wi su cer ty fi ka -
cyj ne go). W tym mo men cie bê dziesz mu sia³ jesz cze raz wype³niæ kwe stio na riusz,
tym ra zem dla klien ta. Do dat ko wo bê dziesz mu sia³ wpi saæ has³o wy zwa nia oraz
opcjo naln¹ na zwê fir my – te dane nie maj¹ dla nas zna cze nia. Kie dy po le ce nie za ko ñ -
czy dzia³anie, otrzy masz wnio sek o wy sta wie nie cer ty fi ka tu w pli ku fe niks-c sr.
Na stêp nie mu sisz pod pi saæ wnio sek jako za ufa ny ser wis cer ty fi ka cyj ny. Wpisz po -
ni¿ sze po le ce nie:
# ssle ay ca -days 1000 -inflies fe niks-c sr >fe niks.pem

Po le ce nie to po pro si ciê o wpro wa dze nie has³a PEM dla ser wi su cer ty fi ka cyj ne go. Nie
wpi suj tu has³a dla w³aœnie utwo rzo ne go cer ty fi ka tu klien ta. Kie dy wpi szesz po -
praw ne has³o, po wi nie neœ zo ba czyæ na stê puj¹ce wy ni ki:
Check that the requ est ma tches the si gna tu re
Si gna tu re ok
The Su b jects Di stin gu ished Name is as fol lows:
…
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Po tym nast¹pi¹ dane wpro wa dzo ne przed chwil¹ pod czas two rze nia cer ty fi ka tu
klien ta. Je œli któ reœ z pól jest b³êdne, pro gram po wia do mi o tym. Je œli zaœ wszyst ko
prze bie gnie bezb³êd nie, SSLe ay po twier dzi, ¿e cer ty fi kat zo sta³ pod pi sa ny i wpro -
wa dzo ny do bazy da nych. Re kord cer ty fi ka tu zo sta nie do da ny do ka ta lo gu /etc/cer ti -
fi ca tes/new cer ts.
Pod ko niec tego æwi cze nia po wi nie neœ otrzy maæ pli ki fe niks.key i fe niks.pem, za pi sa ne
w bie¿¹cym ka ta lo gu. Pli ki te zo stan¹ przes³ane do klien ta, z któ rym bê dzie wspó³-
 pracowa³ ser wer Sam by, i bêd¹ u¿y wa ne przez pro gram SSL Proxy.

Kon fi gu ro wa nie ser we ra Sam by

Na stêp nym eta pem bê dzie do pi sa nie po ni¿ szych opcji do pli ku kon fi gu ra cyj ne go
Sam by. Zak³ada my, ¿e utwo rzy³eœ ka ta log cer ty fi ka tów dla ser wi su cer ty fi ka cyj ne -
go, /etc/cer ti fi ca tes:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl se rver cert = /etc/cer ti fi ca tes/ca cert.pem
    ssl se rver key = /etc/cer ti fi ca tes/priva te/ca key.pem
    ssl CA cert Dir = /etc/cer ti fi ca tes

W tym mo men cie bê dziesz mu sia³ prze rwaæ dzia³anie de mo nów Sam by i uru cho miæ 
je po now nie:
# nmbd -D
# smbd -D
En ter PEM pass phra se:

Bê dziesz mu sia³ wpi saæ has³o PEM ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, aby uru cho miæ de mo -
ny Sam by. Za uwa¿, ¿e mo¿e to sta no wiæ pe wien pro blem w nor mal nym uru cha mia -
niu de mo nów. Mo ¿na jed nak siê z tym upo raæ za po moc¹ za awan so wa nych jê zy -
ków skryp to wych, ta kich jak Expect lub Py thon.

Te sto wa nie kon fi gu ra cji za po moc¹ pro gra mu smbc lient

Do brym spo so bem na spraw dze nie, czy Sam ba dzia³a pra wid³owo, jest u¿y cie pro -
gra mu smbc lient. W ser we rze Sam by wpro wa dŸ po ni¿ sze po le ce nie, pod sta wiaj¹c
od po wied ni¹ na zwê udzia³u i u¿yt kow ni ka:
# smbc lient //hy dra/dane -U to mek

Po wi nie neœ zo ba czyæ kil ka ko mu ni ka tów dia gno stycz nych, po któ rych wy œwie tlo -
na zo sta nie li nia z wy ne go cjo wa nym szy frem, na przyk³ad:
SSL: ne go tia ted ci pher: DES-CBC3-SHA

Na stêp nie mo¿esz wpro wa dziæ swo je has³o i nor mal nie po³¹czyæ siê z udzia³em. Je -
œli to za dzia³a, mo¿esz byæ pe wien, ¿e Sam ba po praw nie obs³ugu je po³¹cze nia SSL.
Te raz pora na skon fi gu ro wa nie klien ta.
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Kon fi gu ro wa nie SSL Proxy
Pro gram SSL Proxy jest do stêp ny w po sta ci bi nar nej i Ÿród³owej. Mo¿esz po braæ go
pod ad re sem http://ob dev.at/Pro ducts/ssl proxy.html.
Po po bra niu kodu Ÿród³owe go mo¿esz skon fi gu ro waæ go i skom pi lo waæ tak jak Sam -
bê. W po ni¿ szym przyk³adzie skon fi gu ru je my go w Win dows NT, jed na k¿e in sta lo -
wa nie SSL Proxy w Unik sie prze bie ga nie mal iden tycz nie. Aby wy ko naæ opi sa ne ni¿ ej 
czyn no œci, mu sisz byæ u¿yt kow ni kiem uprzy wi le jo wa nym (ad mi ni stra to rem).
Je œli po bra³eœ wer sjê bi narn¹ dla Win dows NT, w ka ta lo gu po win ny znaj do waæ siê
na stê puj¹ce pli ki:
· cy gwinb19.dll,
· README.TXT,
· ssl proxy.exe,
· dum my Cert.pem.
Spo œród nich bê dzie nam po trzeb ny wy³¹cznie plik wy ko ny wal ny pro gra mu SSL
Proxy. Sko piuj utwo rzo ne wcze œniej pli ki fe niks.pem i fe niks.key do ka ta lo gu, w któ -
rym znaj du je siê plik wy ko ny wal ny SSL Proxy. Upew nij siê, ¿e ka ta log jest za bez -
pie czo ny przed cie kaw ski mi u¿yt kow ni ka mi.
Na stêp nie mu sisz spraw dziæ, czy kom pu ter Win dows NT mo¿e od wzo ro waæ Net -
BIO S-ow¹ na zwê ser we ra Sam by. Ozna cza to, ¿e w sie ci po wi nien znaj do waæ siê
dzia³aj¹cy ser wer WINS (Sam ba mo¿e spe³niaæ tê funk cjê z opcj¹ wins support =
yes), albo ser wer Sam by po wi nien byæ wy mie nio ny w sys te mo wym pli ku ho stów.
Wiê cej in for ma cji o ser we rze WINS znaj dziesz w roz dzia le 7, Dru ko wa nie i od wzo ro -
wy wa nie nazw*.
Te raz uru chom SSL Proxy za po moc¹ po ni¿ sze go po le ce nia. Zak³ada my tu, ¿e ser -
wer Sam by nosi na zwê hy dra:
# C:\SSL Proxy>ssl proxy -l 139 -R hy dra -r 139 -n -c fe niks.pem -k fe niks.key

Po le ce nie to in for mu je pro gram SSL Proxy, ¿e na le ¿y ocze ki waæ na po³¹cze nia z por -
tem 139 i kie ro waæ je do por tu 139 w kom pu te rze o Net BIO S-o wej na zwie hy dra
oraz ¿e na le ¿y u¿yæ pli ków fe niks.pem i fe niks.key do wy ge ne ro wa nia cer ty fi ka tów
i klu czy po trzeb nych do za ini cjo wa nia po³¹cze nia SSL. SSL Proxy od po wie ko mu ni -
ka tem:
En ter PEM pass phra se:

Wpro wa dŸ has³o PEM dla pary klu czy klien ta, nie dla ser wi su cer ty fi ka cyj ne go. Po -
wi nie neœ zo ba czyæ na stê puj¹ce ko mu ni ka ty:
SSL: No ve ri fy lo ca tions, try ing de fault
proxy re ady, li ste ning for con nec tions
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To po win no za³atwiæ spra wê w klien cie. Mo¿esz umie œciæ po wy ¿ sze po le ce nie w se -
kwen cji star to wej Unik sa lub Win dows NT, je œli chcesz za pew niæ ci¹g³oœæ us³ug SSL. 
Upew nij siê, ¿e wszyst kie klien ty ³¹cz¹ce siê z ser we rem NT (w³¹czaj¹c w to sam ser -
wer NT) wska zuj¹ na ten ser wer, a nie na ser wer Sam by.
Kie dy wy ko nasz po wy ¿ sze czyn no œci, spró buj po³¹czyæ klien ta i ser wer Sam by za
po œred nic twem ser we ra NT. Po win no to dzia³aæ w spo sób nie wi docz ny dla u¿yt -
kow ni ka.

Opcje kon fi gu ra cji SSL
W ta be li A.1 ze bra no opcje kon fi gu ra cyj ne opi sa ne w po przed nich pod roz dzia³ach
i zwi¹zane z obs³ug¹ SSL. Za uwa¿, ¿e wszyst kie te opcje maj¹ za siêg glo bal ny; in ny -
mi s³owy, musz¹ wy stê po waæ w sek cji [glo bal] pli ku kon fi gu ra cyj ne go.

Ta be la A.1. Opcje kon fi gu ra cji SSL

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

ssl War toœæ
lo gicz na

Okre œla, czy Sam ba pra cu je w try bie
SSL

no Glo bal ny

ssl hosts £añcuch
(li sta
ad re sów)

Okre œla li stê ho stów, któ re musz¹ siê 
³¹czyæ za po moc¹ SSL

Brak Glo bal ny

ssl hosts
re si gn

£añcuch
(li sta
ad re sów)

Okre œla li stê ho stów, któ re nig dy nie 
³¹cz¹ siê za po moc¹ SSL

Brak Glo bal ny

ssl CA
cert Dir

£añcuch
(pe³na
œcie ¿ka)

Okre œla ka ta log, w któr ym prze cho -
wy wa ne s¹ cer ty fi ka ty

Brak Glo bal ny

ssl CA
cert Fi le

£añcuch
(na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla plik, w któr ym prze cho wy -
wa ne s¹ wszyst kie
cer ty fi ka ty Sam by

Brak Glo bal ny

ssl se rver
cert

£añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie cer ty fi ka tu
ser we ra

Brak Glo bal ny

ssl se rver
key

£añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie pry wat ne go
klu cza ser we ra

Brak Glo bal ny

ssl client
cert

£añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie cer ty fi ka tu 
klien ta

Brak Glo bal ny

Do ko ñcze nie ta be li na str. 292
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Do ko ñcze nie ta be li ze str. 291
Ta be la A.1. Opcje kon fi gu ra cji SSL

Opcja Pa ra me try Funk cja War toœæ
do my œl na

Za siêg

ssl client
key

£añcuch
(pe³na
na zwa
wraz ze
œcie ¿k¹)

Okre œla po³o¿e nie pry wat ne go
klu cza klien ta

Brak Glo bal ny

ssl requ ire
client cert

War toœæ
lo gicz na

Okre œla, czy Sam ba po win na
wy ma gaæ cer ty fi ka tów od
wszyst kich klien tów

no Glo bal ny

ssl requ ire
se rver cert

War toœæ
lo gicz na

Okre œla, czy sam ser wer po wi nien
mieæ cer ty fi kat

no Glo bal ny

ssl ci phers £añcuch Okre œla zbiór szy frów u¿y wa ny
pod czas ne go cja cji pro to ko³u

Brak Glo bal ny

ssl ver sion ssl2or3,
ssl3
lub tls1

Okre œla u¿y wan¹ wer sjê SSL ssl2or3 Glo bal ny

ssl
com pa ti bi li ty

War toœæ
lo gicz na

Okre œla, czy na le ¿y w³¹czyæ tryb
zgod no œci z in ny mi im ple men ta cjami 
SSL

no Glo bal ny

ssl

Ta opcja glo bal na kon fi gu ru je Sam bê do u¿y cia SSL w ko mu ni ka cji z klien ta mi. Jej
do my œl na war toœæ to no. Mo¿esz zmie niæ j¹ w na stê puj¹cy spo sób:
[glo bal]
    ssl = yes

Aby sko rzy staæ z tej opcji, po trze bu jesz po œred ni ka dla klien tów Win dows 95/98, co
opi sa no wcze œniej w tym roz dzia le.

ssl hosts

Ta opcja okre œla ho sty, któ re bêd¹ mu sia³y u¿y waæ SSL. Sk³ad nia u¿y wa na do okre -
œla nia ho stów i ad re sów jest taka sama jak w opcjach hosts al low i hosts deny.
Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.

W tym przyk³adzie okre œla my, ¿e wszyst kie ho sty z pod sie ci 192.168.220 musz¹
u¿y waæ po³¹czeñ SSL. Taki mo del jest u¿y tecz ny, je œli wiesz, ¿e nie któ re po³¹cze nia
bêd¹ po cho dziæ z pod sie ci od dzie lo nej sie ci¹ nie godn¹ za ufa nia, na przyk³ad In ter -
ne tem. Je œli nie po dasz ani tej opcji, ani opcji ssl hosts re si gn, a opcja ssl jest
usta wio na na yes, Sam ba bê dzie ak cep to waæ tyl ko po³¹cze nia SSL od wszyst kich
klien tów.
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ssl hosts re si gn

Ta opcja okre œla ho sty, któ re nie bêd¹ mu sia³y u¿y waæ SSL. Sk³ad nia u¿y wa na do
okre œla nia ho stów i ad re sów jest taka sama jak w opcjach hosts al low i hosts
deny. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts re si gn = 160.2.310. 160.2.320.

W tym przyk³adzie okre œla my, ¿e ho sty z pod sie ci 160.2.310 i 160.2.320 nie bêd¹ u¿y -
wa³y po³¹czeñ SSL. Je œli nie po dasz ani tej opcji, ani opcji ssl hosts, a opcja ssl
jest usta wio na na yes, Sam ba bê dzie ak cep to waæ tyl ko po³¹cze nia SSL od wszyst -
kich klien tów.

ssl CA cert Dir

Ta opcja okre œla po³o¿e nie ka ta lo gu z cer ty fi ka ta mi ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, któ rych
Sam ba bê dzie u¿y wa³a do uwie rzy tel nia nia klien tów. W ka ta lo gu tym musi znaj do waæ
siê je den plik dla ka ¿ de go ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, na zwa ny tak, jak opi sa no wcze œniej 
w tym roz dzia le. Wszyst kie inne pli ki w tym ka ta lo gu s¹ igno ro wa ne. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Dir = /usr/lo cal/sam ba/cert

Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej. Mo¿esz za miast niej u¿yæ opcji ssl CA cert -
Fi le, je œli chcesz umie œciæ wszyst kie dane cer ty fi ka cyj ne w jed nym pli ku.

ssl CA cert Fi le

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pli ku z cer ty fi ka ta mi ser wi su cer ty fi ka cyj ne go, któ rych
Sam ba bê dzie u¿y wa³a do uwie rzy tel nia nia klien tów. Ró¿ ni siê od opcji ssl CA
cert Dir tym, ¿e dane wszyst kich ser wi sów cer ty fi ka cyj nych s¹ prze cho wy wa ne
w jed nym pli ku. Oto przyk³ad u¿y cia tej opcji:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le

Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej. Mo¿esz za miast niej u¿yæ opcji ssl CA cert Dir,
je œli wo lisz prze cho wy waæ od dziel ne pli ki dla ka ¿ de go ser wi su cer ty fi ka cyj ne go.

ssl se rver cert

Ta opcja okre œla po³o¿e nie cer ty fi ka tu ser we ra. Jest obo wi¹zko wa; ser wer musi mieæ 
cer ty fi kat, aby móg³ u¿y waæ SSL. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le
    ssl se rver cert = /usr/lo cal/sam ba/priva te/se rver.pem

Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej. Za uwa¿, ¿e cer ty fi kat mo¿e za wie raæ pry wat ny
klucz ser we ra.
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ssl se rver key

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pry wat ne go klu cza ser we ra. Po wi nie neœ upew niæ siê, ¿e
do tego pli ku nie ma do stê pu nikt z wyj¹tkiem ro ota. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le
    ssl se rver key = /usr/lo cal/sam ba/priva te/sam ba.pem

Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej. Za uwa¿, ¿e cer ty fi kat ser we ra mo¿e za wie raæ
jego pry wat ny klucz.

ssl client cert

Ta opcja okre œla po³o¿e nie cer ty fi ka tu klien ta. Sam ba mo¿e za¿¹daæ cer ty fi ka tu za
po moc¹ opcji ssl requ ire client cert; cer ty fi kat jest wy ko rzy sty wa ny ta k¿e
przez pro gram smbc lient. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert File = /usr/lo cal/sam ba/cert/certFile
    ssl se rver cert = /usr/lo cal/ssl/priva te/ser wer.pem
    ssl client cert = /usr/lo cal/ssl/priva te/klient.pem

Opcja ta nie ma war to œci do my œl nej.

ssl client key

Ta opcja okre œla po³o¿e nie pry wat ne go klu cza klien ta. Po wi nie neœ upew niæ siê, ¿e
do tego pli ku nie ma do stê pu nikt z wyj¹tkiem ro ota. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le
    ssl se rver key = /usr/lo cal/ssl/priva te/sam ba.pem
    ssl client key = /usr/lo cal/ssl/priva te/klien ty.pem

Opcja ta nie war to œci do my œl nej. Jest po trzeb na tyl ko wte dy, gdy klient ma cer ty fi kat.

ssl requ ire client cert

Ta opcja okre œla, czy klient musi mieæ cer ty fi kat. Je œli jest w³¹czo na, Sam ba bê dzie
prze szu ki waæ pli ki okre œlo ne opcja mi ssl CA cert Dir lub ssl CA cert Fi le,
aby po twier dziæ, ¿e klient ma wa ¿ny cer ty fi kat i jest upraw nio ny do ³¹cze nia siê
z ser we rem Sam by. Opcja ta przyj mu je war to œci lo gicz ne. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le
    ssl requ ire client cert = yes

Po wi nie neœ wy ma gaæ cer ty fi ka tów od wszyst kich klien tów, któ re bêd¹ siê ³¹czyæ
z ser we rem Sam by. Do my œl na war toœæ tej opcji to no.
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ssl requ ire se rver cert

Opcja ta okre œla, czy ser wer musi mieæ cer ty fi kat i jest u¿y wa na przez pro gram smbc lient.
Opcja ta przyj mu je war to œci lo gicz ne. Na przyk³ad:
[glo bal]
    ssl = yes
    ssl hosts = 192.168.220.
    ssl CA cert Fi le = /usr/lo cal/sam ba/cert/cert Fi le
    ssl requ ire client cert = yes
    ssl requ ire se rver cert = yes

Choæ na le ¿y wy ma gaæ cer ty fi ka tów od wszyst kich klien tów ³¹cz¹cych siê z ser we -
rem Sam by, cer ty fi kat dla ser we ra nie jest nie zbêd ny. Za le ca my jed nak jego sto so -
wa nie. Do my œl na war toœæ tej opcji to no.

ssl ci phers

Ta opcja okre œla szy fry, któ re Sam ba usta li w fa zie ne go cja cji po³¹cze nia SSL. Sam ba
mo¿e ko rzy staæ z na stê puj¹cych szy frów:
DEFAULT
DES-CFB-M1
NULL-MD5
RC4-MD5
EXP-RC4-MD5
RC2-CBC-MD5
EXP-RC2-CBC-MD5
IDEA-CBC-MD5
DES-CBC-MD5
DES-CBC-SHA
DES-CBC3-MD5
DES-CBC3-SHA
RC4-64-MD5
NULL

Nie po wi nie neœ zmie niaæ tej opcji, chy ba ¿e do brze znasz pro to kó³ SSL i chcesz wy -
mu siæ u¿y cie okre œlo ne go zbio ru szy frów.

ssl ver sion

Ta glo bal na opcja okre œla wer sjê SSL, któ rej Sam ba bê dzie u¿y waæ pod czas obs³ugi
za szy fro wa nych po³¹czeñ. Jej do my œl na war toœæ to ssl2or3, co ozna cza, ¿e mo ¿na
u¿yæ wer sji 2 lub 3 pro to ko³u SSL, w za le ¿no œci od wy ni ku ne go cja cji miê dzy ser we -
rem i klien tem. Je œli jed nak chcesz, aby Sam ba u¿y wa³a kon kret nej wer sji pro to ko³u,
mo¿esz u¿yæ na stê puj¹cej opcji:
[glo bal]
    ssl ver sion = ssl3

Nie po wi nie neœ zmie niaæ tej opcji, chy ba ¿e do brze znasz pro to kó³ SSL i chcesz wy -
mu siæ u¿y cie okre œlo nej wer sji.

ssl com pa ti bi li ty

Ta glo bal na opcja okre œla, czy Sam ba po win na ko rzy staæ z in nych wer sji SSL. Gdy
pi sa liœ my tê ksi¹¿kê, nie ist nia³y jed nak ¿ad ne inne wer sje SSL, wiêc opcja ta chwi lo -
wo nie ma za sto so wa nia i po win na zaw sze mieæ war toœæ do my œln¹.

Opcje kon fi gu ra cji SSL 295



B
Opty ma li zo wa nie
wy daj no œci Sam by

Do da tek B: Opty ma li zo wa nie wy daj no œci Sam by

W tym do dat ku omó wi my ró¿ ne spo so by opty ma li zo wa nia wy daj no œci Sam by
i ska lo wa nia sys te mu. Opty ma li zo wa nie wy daj no œci to sztu ka wy kry wa nia „w¹skich
gar de³” i ich eli mi no wa nia. Ska lo wa nie to nie co od mien ne po de jœ cie do pro ble mu
w¹skich gar de³, po le gaj¹ce na wy da niu ta kiej ilo œci pie niê dzy, aby ta ko we w ogó le
nie po wsta³y. Zwy kle nie mu sisz przej mo waæ siê ani jed nym, ani dru gim. Zupe³nie
nie zop ty ma li zo wa ny ser wer Sam by bez pro ble mu obs³u¿y nie wielk¹ gru pê u¿yt -
kow ni ków. Je œli jed nak ser wer jest od po wied nio do stro jo ny, bê dzie móg³ s³u¿yæ
gru pie przy najm niej dwa razy wiê k szej. Ni niej szy roz dzia³ jest po œwiê co ny ró¿ nym
tech ni kom opty ma li zo wa nia wy daj no œci i ska lo wa nia, któ re mog¹ oka zaæ siê przy -
dat ne, je œli chcesz uzy skaæ mak sy maln¹ wy daj noœæ ser we ra Sam by.

Przyk³ad o wy po miar wy daj no œci
Sk¹d mo¿esz wie dzieæ, czy osi¹gasz rozs¹dn¹ wy daj noœæ? Naj pro œciej bê dzie po -
rów naæ Sam bê z FTP. W ta be li B.1 przed sta wia my prze pu sto woœæ dwóch ser we rów: 
œred nio wy daj ne go ser we ra Sun SPARC Ul tra i nie wiel kie go ser we ra Pen tium
z Linuk sem. Wy ni ki s¹ poda ne w ki lo baj tach na se kun dê (KB/s).

Ta be la B.1. Przyk³ad o wy po miar wy daj no œci

Po le ce nie FTP Sam ba Sam ba
nie zop ty ma li zo wa na zop ty ma li zo wa na

Sparc get 1014,5 645,3 866,7
Sparc put 379,8 386,1 329,5
Pen tium get 973,27 N/D 725
Pen tium put 1014,5 N/D 1100

Je œli prze pro wa dzisz taki test na w³asnym ser we rze, praw do po dob nie uzy skasz
inne wy ni ki. Po wi nie neœ jed nak otrzy maæ po dob ny sto su nek prze pu sto wo œci Sam -
by do FTP, zwy kle w za kre sie od 68 do 80 pro cent. FTP nie po win no byæ je dy nym
mier ni kiem wy daj no œci Sam by, ale za pa miê taj ogóln¹ za sa dê: je œli Sam ba jest du¿o
wol niej sza od FTP, na le ¿y j¹ do stroiæ.



Byæ mo¿e s¹dzisz, ¿e rów nie do brze mo ¿na po rów naæ Sam bê z NFS. W rze czy wi sto -
œci jed nak po rów ny wa nie ich prêd ko œci jest du¿o mniej u¿y tecz ne. W za le ¿no œci od
u¿y wa nej wer sji NFS i po zio mu opty ma li za cji, Sam ba mo¿e byæ wol niej sza lub szyb -
sza od NFS. Zwy kle Sam ba oka zu je siê szyb sza, ale na le ¿y tu za cho waæ ostro ¿noœæ:
NFS ko rzy sta z zupe³nie in ne go al go ryt mu ni¿ Sam ba, wiêc pa ra me try opty mal ne
dla NFS mog¹ oka zaæ siê szko dli we dla Sam by. Je œli uru cho misz Sam bê na do brze
do stro jo nym ser we rze NFS, jej wy daj noœæ mo¿e po zo sta wiaæ wie le do ¿y cze nia.
Jed nym z po pu lar nych te stów wy daj no œci jest Net Bench Ziffa-Davi sa, sy mu la cja
wie lu u¿yt kow ni ków pra cuj¹cych w edy to rach tek stów i ko rzy staj¹cych z da nych
ser we ra SMB. Po miar ten nie jest do sko na³y (ka ¿dy klient pro gra mu Net Bench wy -
ko nu je dzie siê cio krot nie wiê cej pra cy, ni¿ prze ciêt ny u¿yt kow nik w na szej sie ci), ale
umo ¿li wia spra wie dli we po rów na nie po dob nych ser we rów. W te stach prze pro wa -
dzo nych przez Jeremy'ego Al li so na w li sto pa dzie 1998 roku Sam ba 2.0 za in sta lo wa -
na w wie lo pro ce so ro wym kom pu te rze SGI prze wy ¿ szy³a wy daj no œci¹ ser wer NT
4.0 (SP 2) za in sta lo wa ny w rów no wa ¿nym ser we rze Com paqa. Wy ni ki te zo sta³y po -
twier dzo ne przez test Linuk sa i NT na iden tycz nym sprzê cie, prze pro wa dzo ny
przez Sm@rt Re sel ler w lu tym w 1999 roku.
W kwiet niu 1999 roku la bo ra to rium te sto we Mind craft opu bli ko wa³o ra port z te stu,
któ ry wy ka za³, ¿e Li nux za in sta lo wa ny w czte ro pro ce so ro wym kom pu te rze by³
znacz nie wol niej szy w ser wo wa niu pli ków ni¿ Win dows NT dzia³aj¹cy na tym sa -
mym sprzê cie. Pier wot ny ra port zo sta³ zdy skre dy to wa ny przez spo³ecz noœæ Open
So ur ce, po nie wa¿ by³ za mó wio ny przez Micro so ft, a sys tem zop ty ma li zo wa no na
ko rzy œæ Win dows NT, ale na stêp ny test by³ spra wie dliw szy i wy ka za³ pew ne ob sza -
ry, w któ rych Li nux po wi nien nie co po lep szyæ swoj¹ wy daj noœæ, zw³asz cza w kom -
pu te rach wie lo pro ce so ro wych. Nie wie le po wie dzia no w nim o sa mej Sam bie. Wia -
do mo, ¿e Sam ba do brze siê ska lu je w ta kich kom pu te rach i w czte ro pro ce so ro wym
ser we rze SGI O200 osi¹ga prze pu sto woœæ po nad 440 MB/s, czy li znacz nie wiê ksz¹
ni¿ 310 MB/s z te stów Mind cra ftu.
Oczy wiœ cie, sto su nek wy daj no œci mo¿e siê zmie niæ wraz ze wzro stem prêd ko œci
Win dows NT i sprzê tu PC, ale Sam ba rów nie¿ siê roz wi ja. Na przyk³ad wer sja 1.9.18
Sam by by³a szyb sza od NT tyl ko pod czas obs³ugi wiê cej ni¿ 35 klien tów, a Sam ba 2.0 
jest szyb sza nie za le ¿nie od licz by klien tów. Pod su mo wuj¹c, Sam ba sta no wi po wa -
¿n¹ kon ku ren cjê dla naj lep sze go ko mer cyj ne go opro gra mo wa nia sie cio we go i wci¹¿ 
jest ulep sza na.
Kie dy od da wa liœ my tê ksi¹¿kê do dru ku, An drew Trid gell udo stêp ni³ wer sjê alfa
pa kie tu pro gra mów te sto wych dla Sam by i sie ci SMB. Ze spó³ twór ców Sam by nie
za mie rza re zy gno waæ z dal sze go po pra wia nia wy daj no œci pro gra mu.

Opty ma li zo wa nie Sam by
Po tym wstê pie za sta nów my siê, jak mo ¿na przy spie szyæ i tak bar dzo szyb ki pa kiet
sie cio wy.
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Po mia ry

Mie rze nie wy daj no œci to sztu ka ta jem na i gra nicz¹ca z czarn¹ magi¹, ale po ziom
umie jêt no œci nie zbêd ny do pro stej opty ma li za cji sys te mu nie jest a¿ tak wy so ki. Po -
nie wa¿ za sad ni czym prze zna cze niem Sam by jest trans mi sja pli ków, pod mi kro skop 
we Ÿmie my tyl ko prze pu sto woœæ, a nie cza sy od po wie dzi na ró¿ ne zda rze nia. Poza
tym, doœæ ³atwo jest zmie rzyæ prêd koœæ trans mi sji pli ków, a Sam ba nie cier pi na pro -
ble my z cza sem od po wie dzi, któ re wy ma ga³aby u¿y cia bar dziej za awan so wa nych
tech nik po mia ro wych.
Na sza stra te gia przed sta wia siê na stê puj¹co:
· Zna le Ÿæ plik do sko pio wa nia, któ ry bê dzie mia³ rozs¹dn¹ wiel koœæ, oraz pro gram

in for muj¹cy o cza sie ko pio wa nia, taki jak smbc lient.
· Prze pro wa dziæ test w „ci chym” (lub ty po wym) okre sie.
· Wy ko naæ test kil ka krot nie przed prze pro wa dze niem w³aœci we go po mia ru, aby

wstêp nie za³ad o waæ bu fo ry.
· Prze pro wa dziæ te sty kil ka razy i spraw dziæ, czy nie daj¹ nie ocze ki wa nych wy ni -

ków.
· Za no to waæ szcze gó³owo wy ni ki ka ¿ de go te stu.
· Po rów naæ œred ni wy nik te stów z ocze ki wa nym re zul ta tem.
Wy zna czyw szy w ten spo sób ogól ne ramy eks pe ry men tu, mo¿emy zmie niaæ po je -
dyn cze pa ra me try i po now nie wy ko ny waæ po mia ry. Na ko ñcu roz dzia³u za mie œci -
liœ my ta be lê, do któ rej mo¿esz wpi sy waæ wy ni ki w³asnych te stów.

Co mo ¿na zmie niaæ?

W po szu ki wa niu do sko na³ego ser we ra Sam by mo¿esz wy pró bo waæ dos³ow nie ty -
si¹ce kom bi na cji ró¿ nych pa ra me trów. Je œli jed nak ad mi ni stro wa nie sys te mem nie
jest ca³ym two im ¿y ciem, mo¿esz ogra ni czyæ siê do mo dy fi ko wa nia opcji opi sa nych
w tym roz dzia le, po nie wa¿ ogól na prze pu sto woœæ za le ¿y g³ów nie od nich. Przed sta -
wio ne po ni¿ ej opcje s¹ uporz¹dko wa ne wed³ug wp³ywu na wy daj noœæ Sam by.

Po ziom re je stro wa nia

Tu taj spra wa jest oczy wi sta. Zwiê k sze nie po zio mu re je stro wa nia (opcje kon fi gu ra -
cyj ne log level lub de bug level) jest do sko na³¹ me tod¹ dia gno zo wa nia pro ble -
mów, ale nie pro ble mów z wy daj no œci¹! Jak wspo mnia no w roz dzia le 4, Udzia³y dys -
ko we, na po zio mie re je stro wa nia 3 i wy ¿ szych Sam ba pro du ku je ogrom ne ilo œci ko -
mu ni ka tów dia gno stycz nych, a za pi sy wa nie ich na dys ku lub w dzien ni ku sys te mo -
wym jest woln¹ ope ra cj¹. W na szych te stach smbc lient/ftp pod nie sie nie po zio mu
re je stro wa nia z 0 na 3 zmniej szy³o prêd koœæ nie zop ty ma li zo wa nej ope ra cji po bie ra -
nia pli ku z 645,3 do 622,2 KB/s, czy li o niespe³na 5 pro cent. Wy ¿ sze po zio my re je -
stro wa nia by³y jesz cze gor sze.
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Opcje gniazd

Na stêp nym po dej rza nym s¹ opcje kon fi gu ra cyj ne soc ket options. S¹ to w³aœci wie
opcje do stra ja nia sys te mu goszcz¹cego Sam bê, ale usta wia siê je dla ka ¿ de go po³¹cze -
nia z osob na i mog¹ byæ usta wia ne przez Sam bê w u¿y wa nych przez ni¹ gniaz dach za
po moc¹ opcji soc ket options = opcja w sek cji [glo bal] pli ku smb.conf. Nie
wszyst kie spoœród tych opcji s¹ obs³ugi wa ne w ka ¿dym sys te mie; szc ze gó³y znaj -
dziesz na stro nach podrêcz ni ka man dla funk cji set soc kopt(1) lub soc ket(5).
Naj wa ¿niej sze opcje to:
TCP_NODELAY

Opcja ta spra wia, ¿e ser wer wysy³a tyle pa kie tów, ile po trze ba do utrzy ma nia
zw³oki na ni skim po zio mie. U¿y wa siê jej w po³¹cze niach tel ne to wych, aby uzy -
skaæ krót ki czas od po wie dzi, a ta k¿e – choæ jest to nie co sprzecz ne z in tu icj¹ – aby
osi¹gn¹æ przy zwo it¹ prêd koœæ na wet przy nie wiel kich ¿¹da niach oraz przy
opóŸ nio nych po twier dze niach (co wy da je siê byæ cech¹ sto su TCP/IP Micro so -
ftu). Ju¿ sama ta opcja mo¿e przy spie szyæ ope ra cje o 30 do 50 pro cent. Tak na
mar gi ne sie, w Sam bie 2.0.4 TCP_NODELAY jest do my œln¹ war to œci¹ opcji soc ket 
options.

IPTOS_LOWDELAY
Jest to ko lej na opcja, któ ra zmniej sza zw³okê kosz tem prze pu sto wo œci, ale od -
dzia³uje na ru te ry i inne sys te my, a nie na ser wer. Opcje IPTOS s¹ no wo œci¹ i nie
s¹ obs³ugi wa ne przez wszyst kie sys te my ope ra cyj ne i ru te ry. Je œli sys tem je
obs³ugu je, ustaw IPTOS_LOWDELAY, gdy usta wiasz TCP_NODELAY.

SO_SNDBUF i SO_RCVBUF
Bu fo ry nadaw czy i od bior czy mo ¿na czê sto usta wiæ na wiel koœæ wiê ksz¹ ni¿ do -
my œl na dla sys te mu ope ra cyj ne go. Daje to nie znacz ne zwiê k sze nie prêd ko œci (do 
punk tu, w któ rym zy ski staj¹ siê nie zau wa ¿al ne).

SO_KEEPALIVE
Opcja ta za pocz¹tko wu je okre so we (co czte ry go dzi ny) spraw dza nie, czy klient
nie znikn¹³ z sie ci. Z wy gas³ymi po³¹cze nia mi le piej so bie jed nak ra dziæ za po -
moc¹ opcji Sam by ke epa live i dead time. Wszyst kie trzy roz wi¹za nia umo -
¿li wiaj¹ za mkniê cie nie ak tyw nych po³¹czeñ i zwró ce nie pa miê ci oraz wpi sów
z ta bli cy pro ce sów do puli sys te mu ope ra cyj ne go.

Ist niej¹ inne opcje gniazd, któ ry mi war to siê za in te re so waæ (na przyk³ad
SO_SNDLOWAT), ale nie s¹ one do stêp ne we wszyst kich sys te mach. Je œli za mie rzasz
zba daæ ich wp³yw na wy daj noœæ Sam by, po wi nie neœ prze czy taæ ksi¹¿kê TCP/IP Il lu -
stra ted.

read raw i wri te raw

Te opcje kon fi gu ra cyj ne maj¹ istot ny wp³yw na wy daj noœæ; umo ¿li wiaj¹ Sam bie za -
pi sy wa nie i od czy ty wa nie du ¿ych blo ków da nych z sie ci, do 64 KB w jed nym ¿¹da -
niu SMB. Wy ma gaj¹ ta k¿e naj wiê k szych struk tur pa kie tu SMB, SM Bre adraw i SMB -
w ri te raw, od któ rych bior¹ swo je na zwy. Za uwa¿, ¿e to nie to samo, co „su ro wy”
od czyt da nych (raw read) w Unik sie. Ter min unik so wy od no si siê zwy kle do od czy -
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ty wa nia dys ków z po mi niê ciem sys te mu pli ków, a wiêc ma ca³kiem inny sens ni¿
w Sam bie.
W przesz³oœci nie któ re pro gra my klienc kie od ma wia³y pra cy, je œli spró bo wa³eœ u¿yæ 
opcji read raw. O ile nam wia do mo, obec nie ¿a den klient nie cier pi na tê przy -
pad³oœæ. Opcje read raw i wri te raw maj¹ do my œln¹ war toœæ yes i nie po wi nie -
neœ ich zmie niaæ, chy ba ¿e od kry jesz w swo jej sie ci klien ta z tak¹ usterk¹.

Blo ko wa nie opor tu ni stycz ne

Blo ka dy opor tu ni stycz ne po zwa laj¹ klien tom na lo kal ne bu fo ro wa nie pli ków, co
zwiê k sza wy daj noœæ o pra wie 30 pro cent. Opcja ta jest obec nie do my œl nie w³¹czo na.
W przy pad ku pli ków prze zna czo nych tyl ko do od czy tu opcja fake oplocks
spe³nia tê sam¹ funk cjê, choæ w rze czy wi sto œci wca le nie bu fo ru je da nych. Je œli masz
pli ki, któ re nie mog¹ byæ bu fo ro wa ne, mo ¿na wy³¹czyæ blo ka dy opor tu ni stycz ne.
Pli ki baz da nych nig dy nie po win ny byæ bu fo ro wa ne, po dob nie jak pli ki, któ re s¹
uak tu al nia ne i w ser we rze, i w klien cie, a któ rych zmia ny po win ny byæ na tych miast
wi docz ne. Opcja veto oplock fi les umo ¿li wia poda nie li sty po je dyn czych pli -
ków lub wzor ców nazw pli ków, któ re nie po win ny byæ bu fo ro wa ne. Blo ka dy opor tu -
ni stycz ne mo ¿na wy³¹czaæ dla ka ¿ de go udzia³u z osob na, je œli masz du¿e gru py pli -
ków, których klien ty nie po win ny bu fo ro waæ. Wiê cej in for ma cji o blo ka dach opor tu -
ni stycz nych znaj dziesz w roz dzia le 5, Przegl¹da nie i za awan so wa ne udzia³y dys ko we.

Roz miar pa kie tu IP (MTU)

Sie ci zwy kle maj¹ górn¹ gra ni cê roz mia ru po je dyn czej trans mi sji lub pa kie tu. Nosi
ona na zwê mak sy mal ne go roz mia ru seg men tu (Ma xi mum Seg ment Size), a je œli
uwzglêd ni siê ta k¿e roz miar nag³ówka pa kie tu – mak sy mal nej jed nost ki trans mi sji
(Ma xi mum Trans port Unit, MTU). Jed nost ka MTU nie jest usta wia na przez Sam bê, ale 
Sam ba po win na u¿y waæ opcji max xmit (roz mia ru za pi su) wiê k szej od MTU, gdy¿
w prze ciw nym wy pad ku zmniej szy siê prze pu sto woœæ. Omó wio no to bli¿ ej w po -
ni¿ szej no cie. Jed nost ka MTU jest rów na 1500 baj tom w Et her ne cie i 4098 baj tom
w FDDI. Ogól nie rzecz bior¹c, zbyt ni ska war toœæ MTU zmniej sza prze pu sto woœæ,
a zbyt wy so ka po wo du je nag³e spad ki wy daj no œci spo wo do wa ne frag men ta cj¹ i re -
trans mi sja mi.

Je œli ko mu ni ka cja prze bie ga przez ru ter, nie któ re sys te my zak³adaj¹, ¿e ru ter dys po nu -
je ³¹czem sze re go wym (na przyk³ad T1) i usta wiaj¹ MTU na mniej wiê cej 536 baj tów.
Taki b³¹d, pope³nia ny na przyk³ad przez Win dows 95, po wo du je, ¿e po bli skie klien ty
dzia³aj¹ spraw nie, ale klien ty po dru giej stro nie ru te ra s¹ za uwa ¿al nie wol niej sze. Je œli
klient pope³nia od wrot ny b³¹d i u¿y wa du ¿ej war to œci MTU na ³¹czu wy ma gaj¹cym
ni¿ szej war to œci, pa kie ty zo stan¹ roz bi te na frag men ty. Po wo du je to nie znacz ne spo -
wol nie nie trans mi sji, a ka ¿dy b³¹d w sie ci wi¹¿e siê z re trans mi sj¹ wie lu frag men tów,
co znacz nie po gar sza wy daj noœæ Sam by. Na szczê œcie mo¿esz zmie niæ roz miar MTU
w Win dows, aby za po biec ta kim b³êdom. Wiê cej in for ma cji na ten te mat znaj dziesz
w do ku men cie „The Win dows 95 Ne twor king Frequ en tly Asked Qu estions (FAQ)”
pod ad re sem: http://www.stan ford.edu/~llurch/win 95n et bugs/faq.html, gdzie wy ja œnio no,
jak zmie niæ usta wie nia MTU i roz mia ru okna TCP w Win dows.
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Okno od bior cze TCP

Pro to kó³ TCP/IP roz bi ja dane na ma³e pa kie ty, któ re mo ¿na przes³aæ od jed ne go
kom pu te ra do dru gie go. Ka ¿dy wys³any pa kiet za wie ra sumê kon tro ln¹, dziê ki któ -
rej od bior ca mo¿e spraw dziæ, czy pod czas trans mi sji dane pa kie tu nie zo sta³y
przek³ama ne. Teo re tycz nie, po ode bra niu i zwe ry fi ko wa niu pa kie tu do nadaw cy
po win no zo staæ wys³ane po twier dze nie, któ re in for mu je, ¿e dane przy by³y nie na ru -
szo ne, i po zwa la na kon ty nu owa nie trans mi sji.
Aby przy spie szyæ prze sy³anie da nych, TCP ak cep tu je za kres pa kie tów (tak zwa ne
okno), któ re po zwa la nadaw cy na kon ty nu owa nie trans mi sji bez cze ka nia na po twier -
dze nie ka ¿ de go pa kie tu (po zgro ma dze niu kil ku po twier dzeñ mo ¿na je jed no cze œnie
odes³aæ do nadaw cy). In ny mi s³owy, okno od bior cze to licz ba baj tów, któ re nadaw ca
mo¿e wys³aæ, za nim bê dzie mu sia³ wstrzy maæ trans mi sjê i za cze kaæ na po twier dze nie
od od bior cy. Po dob nie jak MTU, licz ba ta jest au to ma tycz nie usta wia na w za le ¿no œci
od typu po³¹cze nia. Zbyt ma³e okno po wo du je nie po trzeb ne cze ka nie na po twier dze -
nia. Wie le sys te mów ope ra cyj nych usta wia umiar ko wa ne wiel ko œci bu fo ra dla po -
szcze gól nych gniazd, aby za po biec zmo no po li zo wa niu pa miê ci przez je den pro gram.
Roz mia ry bu fo rów okre œla siê w baj tach, na przyk³ad pisz¹c SO_SNDBUF=8192
w li nii opcji soc ket options. Tak wiêc przyk³ad o wa opcja kon fi gu ra cyj na soc -
ket options mo¿e wygl¹daæ na stê puj¹co:
soc ket options = SO_SNDBUF=8192

Zwy kle war to usta wiæ te opcje gniazd na war to œci wiê k sze od do my œl nych: 4098
w SunOS 4.1.3 i SVR4 oraz 8192 lub 16384 w AIX-ie, So la ri sie i BSD. Na pocz¹tek mo ¿na
wy próbowaæ war toœæ 16384, co su ge ru je test (nie Sam by) za miesz czo ny w ksi¹¿ce
Steven sa – daje ona 40-p roc en towy wzrost wy daj no œci. Bê dziesz mu sia³ po eks pe ry men -
to waæ, po nie wa¿ wy daj noœæ znów spad nie, kie dy usta wisz zbyt du¿y roz miar bu fo ra.
Ilu stru je to ry su nek B.1, przed sta wiaj¹cy wy ni ki te stu w sys te mie linuk so wym.

Ry su nek B.1. Roz miar bu fo ra SO_SNDBUF a wydajnoœæ
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Usta wia nie opcji gniazd SO_SNFBUF i SO_RCVBUF na war to œci mniej sze od do my œl -
nych nie jest god ne po le ce nia. Usta wie nie ich na wy ¿sz¹ war toœæ zwiê k sza wy daj -
noœæ, a¿ do pew nej gra ni cy, cha rak te ry stycz nej dla sie ci. Po prze kro cze niu tej gra ni -
cy wy daj noœæ sta bi li zu je siê na nie co ni¿ szym po zio mie.

max xmit

Opcj¹ Sam by bez po œred nio zwi¹zan¹ z MTU i roz mia rem okna jest max xmit. Usta -
wia ona mak sy maln¹ wiel koœæ blo ku da nych, któ ry Sam ba mo¿e za pi saæ w jed nej
ope ra cji. Cza sem wiel koœæ tê na zy wa siê roz mia rem za pi su (wri te size), choæ w Sam bie
nie ist nie je opcja kon fi gu ra cyj na o ta kiej na zwie.
Po nie wa¿ pro cen to wa czê œæ ka ¿ de go blo ku prze zna czo na na in for ma cje do dat ko we
ma le je wraz ze wzro stem wiel ko œci blo ku, opcjê max xmit usta wia siê zwy kle na
naj wiê ksz¹ mo ¿liw¹ war toœæ. Do my œl nie jest ona rów na li mi to wi pro to ko³u, czy li 64
ki lo baj tom. Naj mniej sza war toœæ, któ ra nie po wo du je znacz ne go spo wol nie nia, to
2048 baj tów. Je œli usta wi siê tê opcjê wy star czaj¹co ni sko, ogra ni czy ona mak sy mal -
ny roz miar pa kie tów mo ¿li wy do wy ne go cjo wa nia przez Sam bê. Mo¿esz u¿yæ jej do
za sy mu lo wa nia nie wiel kiej jed nost ki MTU, je œli chcesz prze te sto waæ za wod ne
po³¹cze nie sie cio we. Pod czas nor mal nej pra cy Sam by nie po wi nie neœ jed nak re du -
ko waæ MTU za po moc¹ tej opcji.

read size

Po nie wa¿ wiel koœæ za pi sy wa ne go blo ku da nych bywa na zy wa na roz mia rem za pi su
(wri te size), mo ¿na by siê spo dzie waæ, ¿e opcja read size okre œla mak sy maln¹ wiel -
koœæ blo ku da nych od czy ty wa nych z sie ci. Tak jed nak nie jest. W isto cie opcja ta
w³¹cza za pis z wy prze dze niem (wri te ahe ad). Ozna cza to, ¿e je œli Sam ba spó Ÿnia siê z od -
czy tem dys ku wzglê dem za pi sy wa nia da nych w sie ci (lub vice ver sa) o okre œlon¹ licz -
bê bajt ów, za cznie nak³adaæ za pi sy w sie ci na od czy ty dys ku (lub vice ver sa).
Opcja ta nie ma w Unik sie du ¿e go wp³ywu na wy daj noœæ, chy ba ¿e przy pi szesz jej
bar dzo nisk¹ war toœæ. Wte dy spo wo du je za uwa ¿al ne spo wol nie nie. Z tego wzglê du
ma ona do my œln¹ war toœæ 2048 i nie mo¿e byæ mniej sza ni¿ 1024.

read pre dic tion

Opcja ta jest nie tyl ko sprzecz na z in tu icj¹, ale ta k¿e prze sta rza³a. Umo ¿li wia Sam bie
od czy ty wa nie z wy prze dze niem pli ków, któ re zo sta³y otwo rzo ne w try bie tyl ko do
od czy tu. Opcja ta jest wy³¹czo na w Sam bie 2.0 (i póŸ nych wer sjach 1.9), po nie wa¿
prze szka dza w blo ko wa niu opor tu ni stycz nym.

Inne opcje Sam by
Po ni¿ sze opcje Sam by bêd¹ mia³y wp³yw na wy daj noœæ, je œli zo stan¹ usta wio ne nie -
pra wid³owo, po dob nie jak om ówi liœmy to w przy pad ku opcji de bug level. Wspo -
mi na my tu o nich, abyœ wie dzia³, cze go siê wy strze gaæ.
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hide fi les
Poda nie wzor ca okre œlaj¹cego pli ki, któ re po win ny byæ ukry te dla klie ntów Win dows, 
po wo du je, ¿e ka ¿dy plik pa suj¹cy do wzor ca zo sta nie prze ka za ny z usta wio nym do -
so wym atry bu tem ukry cia. Wy ma ga to ope ra cji do pa so wa nia wzor ca dla ka ¿ de go
pli ku w li sto wa nym ka ta lo gu, co za uwa ¿al nie spo wal nia dzia³anie ser we ra.

lpq ca che time
Je œli two je po le ce nie lpq (zwra caj¹ce za war toœæ ko lej ki wy dru ku) wy ko nu je siê
d³ugo, po wi nie neœ usta wiæ opcjê lpq ca che time na czas d³u¿ szy od rze czy wi -
ste go cza su wy ko na nia tego po le ce nia, ¿eby Sam ba nie uru cha mia³a no we go za -
py ta nia, gdy po przed nie jest jesz cze w toku. Do my œl na – i rozs¹dna – war toœæ tej
opcji to 10 se kund.

strict loc king
W³¹cze nie opcji strict loc king po wo du je, ¿e Sam ba spraw dza obec noœæ blo -
kad przy ka ¿dym do stê pie do pli ku, a nie tyl ko wte dy, gdy klient o to po pro si.
Opcja ta s³u¿y g³ównie jako za bez pie cze nie przed uster ka mi i mo¿e za po biec
uszko dze niu wspó³dzie lo nych plik ów przez b³êd nie dzia³aj¹ce apli ka cje DO S-a
i Win dows. Po wo du je jed nak spo wol nie nie i po win na byæ wy³¹czo na.

strict sync
W³¹cze nie opcji strict sync po wo du je, ¿e Sam ba za pi su je ka ¿dy pa kiet na
dys ku i cze ka na do ko ñcze nie za pi su, kie dy klient usta wi bit syn chro ni za cji
w pa kie cie. Eks plo ra tor Win dows 98 usta wia ten bit we wszyst kich trans mi to wa -
nych pa kie tach, wiêc je œli w³¹czysz tê opcjê, u¿yt kow ni cy Win dows 98 bêd¹ uwa -
¿ali ser we ry Sam by za nie zno œnie po wol ne.

sync al ways
Usta wie nie opcji sync al ways na yes spra wia, ¿e Sam ba wy mu sza fi zycz ne za -
pi sy wa nie da nych na dys ku. Ma to sens, je œli twój ser wer co chwi la ule ga awa rii,
ale pro wa dzi do dra stycz ne go spad ku wy daj no œci. Ser we ry SMB w celu za po bie -
ga nia skut kom awa rii ko rzy staj¹ z blo kad opor tu ni stycz nych i au to ma tycz ne go
od na wia nia po³¹czeñ, wiêc w nor mal nych oko licz no œciach usta wia nie tej opcji
nie jest ko niecz ne.

wide links
Wy³¹cze nie opcji wide links spra wia, ¿e Sam ba nie pod¹¿a za dowi¹za nia mi
sym bo licz ny mi znaj duj¹cymi siê w jed nym udzia le, a wska zuj¹cymi na pli ki
w in nym udzia le. Jest ona do my œl nie w³¹czo na, po nie wa¿ pod¹¿anie za
dowi¹za nia mi w Unik sie nie sta no wi za gro¿e nia bez pie cze ñstwa. Wy³¹cze nie jej
wy ma ga do dat ko we go prze twa rza nia ka ¿ de go otwar te go pli ku. Je œli wy³¹czysz
opcjê wide links, ko niecz nie w³¹cz ge twd ca che, aby bu fo ro waæ pewn¹ iloœæ 
wy ma ga nych da nych.
Ist nie je ta k¿e opcja fol low sym links, któr¹ mo ¿na wy³¹czyæ, aby za po biec
pod¹¿aniu za ja kim kol wiek dowi¹za niem sym bo licz nym. Ta opcja jed nak nie ma 
wp³ywu na wy daj noœæ.
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ge twd ca che
Ta opcja bu fo ru je œcie ¿kê do bie¿¹cego ka ta lo gu, za po bie gaj¹c jej cza soch³on ne -
mu wy szu ki wa niu w drze wie kata logów. Mo¿e po pra wiæ wy daj noœæ ser we ra
wy dru ku i przy da je siê, gdy wy³¹czo na jest opcja wide links.

Na sze za le ce nia

Oto plik smb.conf, kt óry za wie ra om ówi one do tej pory ulep sze nia wy daj no œci. Po
pra wej stro nie za miesz czo no ko men ta rze.
[glo bal]
    log level = 1            # Do my œl nie 0
    soc ket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
    read raw = yes           # Usta wie nie do my œl ne
    wri te raw = yes          # Usta wie nie do my œl ne
    oplocks = yes            # Usta wie nie do my œl ne
    max xmit = 65535         # Usta wie nie do my œl ne
    dead time = 15           # Do my œl nie 0
    ge twd ca che = yes
    lpq ca che = 30
[do bre miej sce]
    veto oplock fi les = ten/tam ten/in ny plik
[zle miej sce]
    oplocks = no

Ska lo wa nie ser we rów Sam by
Ska lo wa nie to spo sób na unik niê cie w¹skich gar de³, za nim bêd¹ mia³y oka zjê siê ob -
ja wiæ. Trze ba w tym celu wie dzieæ, ilu ¿¹dañ na se kun dê lub ilu ki lob ajtów na se -
kun dê bêd¹ wy ma gaæ klien ty, i upew niæ siê, ¿e wszyst kie sk³ad ni ki ser we ra mog¹
spe³niæ te wy ma ga nia.

W¹skie gard³a

Trzy za sad ni cze w¹skie gard³a, na kt óre po wi nie neœ zw ró ciæ uwa gê, to pro ce sor,
ope ra cje dys ko we i sieæ. W wiê k szo œci kom p ute rów pro ce sor nie sta no wi w¹skie go
gard³a. Po je dyn czy pro ce sor Sun SPARC 10 mo¿e za pocz¹tko waæ (i za ko ñczyæ) od
700 do 800 ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na se kun dê, co daje prze pu sto woœæ miê dzy 5 600
a 6 400 KB/s, kie dy roz miar blo ku da nych wy no si 8 KB (jest to czê sto u¿y wa ny roz -
miar bu fo ra). Po je dyn czy pro ce sor In tel Pen tium 133 wy ko nu je ich nie co mniej ze
wzglê du na wol niejsz¹ pa miêæ podrêczn¹ i in ter fejs ma gi stra li, a nie z po wo du bra -
ku mocy ob li cze nio wej. Spe cjal nie za pro jek to wa ne ser we ry Pen tium, na przyk³ad
niektóre mo de le Com paqa, mog¹ za pocz¹tko waæ 700 ope ra cji na pro ce sor, ko rzy -
staj¹c na wet z czte rech proc esorów.
Zbyt ma³a pa miêæ mo¿e na to miast sta no wiæ w¹skie gard³o; ka ¿dy pro ces Sam by zaj -
mu je od 600 do 800 KB w Linuksie na plat for mie In te la, a na wet wiê cej w przy pad ku
pro ce so rów RISC. Je œli pa miê ci fi zycz nej jest za ma³o, wzro œnie czê sto tli woœæ stro ni -
co wa nia do pa miê ci wir tu al nej i ucier pi wy daj noœæ. W sys te mie So la ris zmie rzo no,
¿e smbd zaj mu je 2,6 MB pa miê ci na pro gram i wspó³dzie lo ne bi blio te ki oraz 768 KB

Ska lo wa nie ser we rów Sam by 305



na ka ¿ de go pod³¹czo ne go klien ta. Pro ces nmbd zaj mu je 2,1 MB i do dat ko wo 496 KB
na swój (po je dyn czy) pro ces po moc ni czy.
Dys ki twar de zaw sze staj¹ siê w¹skim gard³em przy okre œlo nej licz bie ope ra cji we jœ -
cia-wy jœ cia na se kun dê. Na przyk³ad ka ¿dy dysk SCSI o prêd ko œci 7200 RPM mo¿e
prze pro wa dziæ 70 ope ra cji na se kun dê, co daje prze pu sto woœæ 560 KB/s; dysk
o prêd ko œci 4800 RPM mo¿e wy ko naæ do 50 ope ra cji, co daje prze pu sto woœæ 360
KB/s. Dys ki IDE prze pro wa dzaj¹ jesz cze mniej ope ra cji. Je œli dys ki s¹ nie za le ¿ne lub 
po³¹czo ne w pa skow¹ ma cierz RAID 1, ka ¿dy z nich bê dzie mia³ szczy tow¹ prze pu -
sto woœæ od 400 do 560 KB/s, a je œli do³o¿ysz na stêp ne dys ki, wy daj noœæ bê dzie li nio -
wo ros³a. Za uwa¿, ¿e od no si siê to tyl ko do ma cie rzy RAID 1. Po zio my RAID inne
ni¿ 1 (pa sko we) do daj¹ ubocz ny na rzut.
Sie ci Et her net (i inne) s¹ oczy wi stym w¹skim gard³em: Et her net 10 Mb/s (megabity
na se kun dê) ma prze pu sto woœæ oko³o 1100 KB/s (kilobaj ty na se kun dê) przy u¿y ciu
pa kie tów o roz mia rze 1500 baj tów. Fast Et her net 100 Mb/s sta je siê w¹skim gard³em
przy prze pu sto wo œci 6500 KB/s i ta kim sa mym roz mia rze pa kie tów. Gór na gra ni ca
prze pu sto wo œci dla FDDI (155 Mb/s) le¿y w oko li cach 6250 KB/s, ale sieæ ta po zo -
sta je spraw na na wet przy stu pro cen to wym obci¹¿e niu i trans mi tu je du¿o wiê k sze
pa kie ty (4 KB).
Sieæ ATM po win na dzia³aæ du¿o le piej, ale jest to jesz cze zbyt nowa tech no lo gia, aby
wy ko rzy sty wa³a ca³y swój po ten cja³. Obec nie mo¿e do star czaæ oko³o 7125 Mb/s
przy u¿y ciu pa kie tów o roz mia rze 9 KB.
Oczy wiœ cie, mog¹ ist nieæ inne w¹skie gard³a: nie za le ca siê do³¹cza nia wiê cej ni¿ jed -
ne go dys ku IDE do jed ne go kon tro le ra, po dob nie jak wiê cej ni¿ trzech dys ków 3600
SCSI-I do wol niej sze go kon tro le ra (typu nar row) i ni¿ trzech dys ków 7200 SCSI-II do 
szyb sze go kon tro le ra (typu wide). Ma cierz RAID 5 rów nie¿ jest doœæ wol na, po nie -
wa¿ wy ma ga dwa razy wiê cej za pi sów ni¿ nie za le ¿ne dys ki lub ma cierz RAID 1.
Po do da niu dru giej kar ty sie cio wej i dru gie go kon tro le ra dys ku war to przyj rzeæ siê
prze pu sto wo œci ma gi stra li, zw³asz cza je œli u¿y wasz ma gi stral ISA/EISA.

Eli mi no wa nie w¹skich gar de³

Na pod sta wie po wy ¿ szych in for ma cji mo¿emy wy pra co waæ mo del, kt óry po zwo li
nam usta liæ mak sy maln¹ wy daj noœæ kon kret ne go kom pu te ra. Przed sta wio ne tu
dane za czerp nê liœ my g³ów nie z ksi¹¿ki Bria na Won ga Con fi gu ra tion and Ca pa ci ty
Plan ning for So la ris Se rvers*, kt óra opi su je ser we ry fir my Sun, co do pew ne go stop nia
wi daæ w na szych przyk³ad ach.
S³owo ostrze ¿e nia: nie jest to pe³ny mo del. Nie po wi nie neœ zak³adaæ, ¿e dziê ki nie -
mu zdo³asz prze wi dzieæ wszyst kie w¹skie gard³a, a b³¹d w sza cun kach nie prze kro -
czy 10 pro cent. Mo del, któ ry prze wi dy wa³by wy daj noœæ, a nie tyl ko ostrze ga³ przed
w¹ski mi gard³ami, mu sia³by byæ du¿o bar dziej skom pli ko wa ny i za wie raæ regu³y
w ro dza ju „nie wiê cej ni¿ trzy dys ki SCSI na je den ³añcuch” (dobr¹ ksi¹¿k¹ o rze czy -
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wi stych mo de lach jest The Art of Com pu ter Sys tems Per for man ce Ana ly sis au tor stwa
Raja Ja ina*). Po tym ostrze ¿e niu przed sta wia my sys tem z ry sun ku B.2.

Ry su nek B.2. Przep³yw da nych w ser we rze Sam by i po ten cjal ne w¹skie gard³a

Przep³yw da nych jest doœæ oczy wi sty. Na przyk³ad pod czas od czy tu dane p³yn¹ od
dys ku, ko lej no przez ma gi stra lê, pro ce sor (lub obok nie go), wresz cie do kar ty sie cio -
wej. Na stêp nie s¹ dzie lo ne na pa kie ty i prze sy³ane przez sieæ. Prze œle dzi my dro gê
da nych przez sys tem i spraw dzi my, w ja kich w¹skich gard³ach mog¹ utkn¹æ. Choæ
trud no w to uwie rzyæ, doœæ ³atwo jest sporz¹dziæ zbiór ta bel z pa ra me tra mi po pu lar -
nych dy sk ów, pr oc eso rów i kart sie cio wych, wiêc tak w³aœnie post¹pimy.
We Ÿmy kon kret ny przyk³ad: linuk so wy kom pu ter Pen tium 133 MHz z jed nym dys -
kiem da nych o prêd ko œci ob ro to wej 7200 RPM, ma gi stral¹ PCI i kart¹ Et her ne tu 10
Mb/s. Jest to ca³kiem przy zwo ity ser wer. Za cznij my od ta be li B.2, któ ra opi su je dysk 
twar dy – pierw sze po ten cjal ne w¹skie gard³o sys te mu.

Ta be la B.2. Prze pu sto woœæ dys ku

RPM Ope ra cje we-wy na se kun dê             KB na se kun dê

7200 70                          560
4800 60                          480
3600 40                          320

Prze pu sto woœæ dys ku to licz ba kilo bajtów prze sy³anych przez dysk w ci¹gu jed nej se -
kun dy. Mo ¿na ob li czyæ j¹ na pod sta wie licz by ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na 8-k il oba jt o -
wych blo kach da nych, któr¹ dysk mo¿e prze pro wa dziæ w ci¹gu se kun dy, a na któr¹
za sad ni czy wp³yw ma prêd koœæ ob ro to wa dys ku i gê stoœæ za pi su. Na le ¿y za tem po -
sta wiæ py ta nie: ile da nych mo¿e prze jœæ pod g³owi ca mi dys ku w cza sie jed nej se kun -
dy? W przy pad ku po je dyncze go dys ku 7200 RPM przyk³ad o wy ser wer móg³by wy -
ko naæ 70 ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na se kun dê, daj¹c prze pu sto woœæ oko³o 560 KB/s.
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Dru gim po ten cjal nym w¹skim gard³em jest pro ce sor. W no wo cze snych kom pu te -
rach dane w rze czy wi sto œci nie przep³ywaj¹ przez pro ce sor, wiêc prze pu sto woœæ
bêdzie my mu sie li ob li czyæ w spo sób po œred ni.
Pro ce sor musi wy da waæ po le ce nia we jœ cia-wy jœ cia i obs³ugi waæ nad chodz¹ce prze -
rwa nia, a na stêp nie prze sy³aæ dane przez ma gi stra lê do kar ty sie cio wej. W wie lu
eks pe ry men tach stwier dzo no, ¿e naj wiê ksz¹ czê œæ cza su pro ce so ra poch³ania prze -
twa rza nie kodu sys te mu pli ków, wiêc mo¿emy zi gno ro waæ inne dzia³aj¹ce opro gra -
mo wa nie. Ob li czy my prze pu sto woœæ pro ce so ra, po pro stu mno¿¹c (zmie rzon¹) licz -
bê ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na se kun dê, któ re po tra fi prze two rzyæ pro ce sor, przez
ten sam œred ni roz miar ¿¹da nia (8 KB). Wy ni ki za miesz czo no w ta be li B.3.

Ta be la B.3. Prze pu sto woœæ pro ce so ra

Pro ce sor Ope ra cje we-wy na se kun dê KB na se kun dê

In tel Pen tium 133 700 5600
Dwa Pen tium 133 1200 9600
Sun SPARC II 660 5280
Sun SPARC 10 750 6000
Sun Ul tra 200 2650 21200

Poró wnajmy te raz prze pu sto woœæ dys ku i pro ce so ra: w przyk³ad o wym kom pu te rze 
mamy po je dyn czy dysk 7200 RPM, kt óry za pew nia prze pu sto woœæ 560 KB/s, oraz
pro ce sor zdol ny do za pocz¹tko wa nia 700 ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na se kun dê, co
daje prze pu sto woœæ 5600 KB/s. Jak mo ¿na by³o siê spo dzie waæ, w¹skim gard³em
naj wy ra Ÿniej jest dysk twar dy.
Ostat nie po ten cjal ne w¹skie gard³o to sieæ. Je œli prêd koœæ sie ci jest mniej sza ni¿ 100
Mb/s, w³aœnie ona mo¿e staæ siê w¹skim gard³em. Po wy ¿ej tej gra ni cy spo wol ni nas
ra czej kon struk cja kar ty sie cio wej. Ta be la B.4 po ka zu je œred ni¹ prze pu sto woœæ ró¿ -
nych ty pów sie ci. Choæ prêd koœæ sie ci kon wen cjo nal nie mie rzy siê w bi tach na se -
kun dê, w ta be li B.4 po da je my j¹ w kilobaj tach na se kun dê, aby u³atwiæ po rów na nie
z prze pu sto wo œci¹ dys ku i pro ce so ra (ta be le B.2 i B.3).

Ta be la B.4. Prze pu sto woœæ sie ci

Typ sie ci KB na se kun dê

ISDN 16
T1 197
Et her net 10m 1113
To ken ring 1500
FDDI 6250
Et her net 100m 6500a

ATM 155 7125a

 aTe licz by nie ba wem wzro sn¹. Kom pu te ry Cray, Sun Ul tra i DEC/Com paq Al pha osi¹gnê³y ju¿ lep sze wy ni ki.
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W oma wia nym przyk³adzie w¹skim gard³em jest dysk, który ogra ni cza prze pu sto -
woœæ do 560 KB/s. W ta be li B.4 wi daæ, ¿e stan dar do wy Et her net 10 Mb/s (1113
KB/s) jest znacz nie szyb szy ni¿ dysk, za tem win¹ za ogra ni cze nie wy daj no œci na le -
¿y obci¹¿yæ dysk (jest to zreszt¹ bar dzo czê sty przy pa dek). Wy star czy spoj rzeæ na
ta be le, aby prze wi dzieæ, ¿e ma³e ser we ry nie bêd¹ mia³y pro bl emów z pro ce so rem,
a du¿e ser we ry z wie lo ma pro ce so ra mi bêd¹ mu sia³y ucie kaæ siê do ma cie rzy pa sko -
wych i do dat ko wych kart sie cio wych, za nim za brak nie im mocy pro ce so ra. I tak
w³aœnie siê dzie je.

Przyk³ady prak tycz ne

Przyk³ad z ksi¹¿ki Won ga Con fi gu ra tion and Ca pa ci ty Plan ning for So la ris Se rvers
poka zu je, ¿e dwu pro ce so ro wy kom pu ter SPAR C sta tion 20/712 z czte re ma kar ta mi
Et her ne tu i sze œcio ma dys ka mi 2,1 GB bê dzie spê dza³ ca³y czas na cze ka niu, a¿ dys ki 
do starcz¹ na stêpn¹ por cjê da nych. Je œli na wet zape³nio no by go dys ka mi (Wong su -
ge ru je u¿y cie a¿ 34), jego prze pu sto woœæ nadal nie prze kro czy³aby gra ni cy 1200
KB/s ze wzglê du na kar ty Et her ne tu. Aby osi¹gn¹æ pe³n¹ wy daj noœæ kom pu te ra, na -
le ¿a³oby u¿yæ wie lu kart Et her ne tu, Fast Et her ne tu (100 Mb/s) lub FDDI.
Ci¹g za³o¿eñ pro wadz¹cych do tego wnio sku jest przed sta wio ny w ta be li B.5.

Ta be la B.5. Opty ma li zo wa nie ser we ra œred niej kla sy

Kom pu ter Prze pu sto woœæ Prze pu sto woœæ Prze pu sto woœæ Rze czy wi sta  
jed ne go dys ku sie ci prze pu sto woœæ
pro ce so ra

Dwu pro ce so ro wy 560 6000 1113 560
 SPARC 10, 1 dysk
Do dat ko we 5 dy sków 3360 6000 1113 1113
Do dat ko we 3 kar ty 3360 6000 4452 3360
Et her ne tu
Za sto so wa nie ma cie rzy 11200 6000 4452 4452
20 dy sków
U¿y cie dwó ch kart 11200 6000 13000 11200
Et her ne tu 100 Mb/s

Pocz¹tko wo w¹skim gard³em jest twar dy dysk o prze pu sto wo œci za le d wie 560
KB/s. Roz wi¹za niem jest do da nie ko lej nych piê ciu dys ków. Daje to wiê ksz¹ prze -
pu sto woœæ dysk ów ni¿ Et her ne tu, wiêc pro ble mem sta je siê Et her net. Kon ty nu uj¹c
roz bu do wê ser we ra na po ty ka my pro blem to z tej, to z tam tej stro ny. W¹skie gard³o
prze miesz cza siê wraz z do da wa niem dy sk ów, pr oc es orów i kart sie cio wych. Za -
sad ni czo, na sza stra te gia po le ga na do da wa niu sprzê tu w celu wy eli mi no wa nia ko -
lej nych w¹skich gar de³, a¿ do mo men tu, kie dy osi¹gnie my do ce low¹ wy daj noœæ
albo (nie ste ty) nie bêdzie my mo gli do daæ wiê cej ele mentów czy te¿ sko ñcz¹ siê nam
fun du sze.
Z na szych do œwiad czeñ wy ni ka, ¿e po wy ¿ sze ob li cze nia s¹ praw dzi we. Du¿y dwu -
pro ce so ro wy ser wer pli ko wy SPARC 10 ad mi ni stro wa ny przez jed ne go z au to rów
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po tra fi³ na sy ciæ da ny mi Et her net i oko³o jed nej trze ciej pie rœ cie nia FDDI. Dzia³a³ nie -
mal rów nie wy daj nie z jed nym pro ce so rem, choæ po za sto so wa niu szyb kie go sys te -
mu ope ra cyj ne go i do ko na niu grun tow nej opty ma li za cji.
Opi san¹ po wy ¿ej pro ce du rê mo ¿na za sto so waæ ta k¿e do in nych mo de li spe cjal nie
za pro jek to wa nych ser we rów. Te same regu³y od nosz¹ siê do kom pu te rów DE C sta -
tion 2100 oraz naj now szych kom pu te rów Alphy i Com paqa, star szych MIPS 3350
i no wych SGI O2. Ogól nie rzecz bior¹c, kom pu te ry wie lo pro ce so ro we dys po nuj¹
tak¹ prze pu sto wo œci¹ ma gi stra li i moc¹ pro ce so ra, ¿e przy œwiad cze niu us³ug pli ko -
wych nie za wod nie „za tkaj¹” siê na dys ko wych ope ra cjach we jœ cia-wy jœ cia. I ca³e
szczê œcie, zwa ¿yw szy na kosz ty!

Ile kli entów mo¿e obs³u¿yæ Sam ba?

Za le ¿y to g³ów nie od ilo œci da nych prze twa rza nych przez ka ¿ de go u¿yt kow ni ka.
Ma³y ser wer z trze ma dys ka mi SCSI-1, któ ry mo¿e prze sy³aæ oko³o 960 KB da nych
na se kun dê, obs³u¿y od 36 do 80 kl ien tów w zwyk³ym œro do wi sku biu ro wym, gdzie
u¿yt kow ni cy ty po wo od czy tuj¹ lub za pi suj¹ ar ku sze kal ku la cyj ne lub do ku men ty
tek sto we o po dob nych roz mia rach (36 kli ent ów x 2,3 tra nsf erów na se kun dê x 12 KB
da nych = 1 MB/s).
Je œli ten sam ser wer jest u¿y wa ny w œro do wi sku pro gra mi stycz nym, gdzie u¿yt -
kow ni cy pra cuj¹ w in ten syw nym cy klu edy cja-kom pi la cja-te sto wa nie, czê sto po ja -
wiaj¹ siê ¿¹da nia rzê du 1 MB/s, co ogra ni cza ser wer do 25 lub mniej klien tów. Kon -
ty nu uj¹c to ro zu mo wa nie, sys tem ob rób ki ob ra zu, w któ rym ka ¿dy klient wy ma ga
prze pu sto wo œci 10 MB/s, bê dzie dzia³a³ kiep sko, cho æby ser wer by³ bar dzo wy daj -
ny, je œli wszyst kie klien ty bêd¹ znaj do waæ siê w tym sa mym seg men cie Et her ne tu.
I tak da lej.
Je œli nie wiesz, ile da nych prze twa rza sta ty stycz ny u¿yt kow nik, mo¿esz wy ska lo -
waæ swój ser wer na pod sta wie ist niej¹cych kon fi gu ra cji ser we rów NFS, Ne twa re lub 
LAN Ma na ge ra. Po wi nie neœ upew niæ siê, ¿e nowe ser we ry maj¹ tyle samo dys ków
i kont ro lerów co te, któ re sko pio wa³eœ. Tech ni kê tê s³usznie okre œla siê ter mi nem
„strzel i módl siê”.
Je œli wiesz, ile klien tów mo¿e obs³u¿yæ ist niej¹cy ser wer, je steœ w znacz nie lep szej
sy tu acji. Mo¿esz usta liæ mak sy maln¹ wy daj noœæ ser we ra i na tej pod sta wie osza co -
waæ, ile da nych prze twa rzaj¹ klien ty. Je œli na przyk³ad udo stêp nia nie ka ta lo gów
ma cie rzy s tych w ser we rze z dwo ma dys ka mi IDE jest zbyt wol ne przy 30 klien tach,
a za do wa laj¹ce przy 25, mo¿esz œmia³o za³o¿yæ, ¿e w¹skim gard³em s¹ et her ne to we
(oko³o 375 KB), a nie dys ko we ope ra cje we jœ cia-wy jœ cia (do 640 KB). W ta kim przy -
pad ku ³atwo do jœæ do wnio sku, ¿e klien ty œred nio wy ma gaj¹ prze pu sto wo œci 15
KB/s (375/25).
Obs³uga no we go la bo ra to rium kom pu te ro we go z 75 klien ta mi bê dzie wy ma gaæ
prze pu sto wo œci 1125 KB/s, roz³o¿onej na kil ka (naj le piej trzy) sie ci Et her net, oraz
ser we ra z przy najm niej trze ma dys ka mi 7200 RPM i od po wied nio szyb kim pro ce so -
rem. Te wy ma ga nia spe³nia Pen tium 133 lub szyb szy kom pu ter z tak¹ ar chi tek tur¹
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ma gi stra li, któ ra po zwa la na pra cê wszyst kich ele men tów z pe³n¹ prêd ko œci¹ (na
przyk³ad PCI).
Zbu do wa ny na za mó wie nie ser wer PC albo wie lo pro ce so ro wa sta cja ro bo cza, taka
jak Sun Sparc, DEC/Com paq Al pha, SGI lub po dob na, bê dzie ³atwiej siê ska lo waæ,
po dob nie jak kon fi gu ra cja z Fast Et her ne tem i kon cen tra to rem prze³¹czaj¹cym, któ -
ry bê dzie ste ro wa³ kom pu te ra mi klienc ki mi w po szcze gól nych Et her ne tach o prêd -
ko œci 10 MB/s.

Zga du je my

Je œli zupe³nie nie masz po jê cia, ja kiej wy daj no œci po trze bu jesz, spró buj od gadn¹æ j¹
na pod sta wie do œwiad czeñ in nych u¿yt kow ni ków. Ka ¿dy kom pu ter klienc ki mo¿e
po trze bo waæ od 1 ope ra cji we jœ cia-wy jœ cia na se kun dê (zwyk³y PC lub Mac u¿y wa -
ny w dzia le sprze da ¿y lub ksiê go wo œci) do 4 (szyb kie sta cje ro bo cze u¿y waj¹ce du -
¿ych apli ka cji). Szyb ka sta cja ro bo cza z uru cho mio nym kom pi la to rem mo¿e œred nio
¿¹daæ trans mi sji od 3 do 4 MB/s, a sys tem ob rób ki ob ra zu na wet wiê cej.
Ja kie s¹ na sze za le ce nia? Pod patrz ko goœ, kto ma po dobn¹ kon fi gu ra cjê, i spró buj
oce niæ za po trze bo wa nie na prze pu sto woœæ na pod sta wie jej w¹skich gar de³ i g³oœno -
œci krzy ków jej u¿yt kow ni ków. Po le ca my ta k¿e ksi¹¿kê Bria na Won ga Con fi gu ra tion
and Ca pa ci ty Plan ning for So la ris Se rvers. Choæ w jego przyk³ad ach wy stê puj¹ g³ów nie
ser we ry Sun So la ris, w¹ski mi gard³ami s¹ tu przede wszyst kim dys ki i kar ty sie cio -
we, po dob nie jak u in nych czo³owych pro du cen tów. Jego ta be le dla ser we rów FTP
od po wia daj¹ doœæ œciœ le na szym po mia rom ser we rów Sam by i s¹ do brym punk tem
wy jœ cia do dal szych ba dañ.

For mu la rze po mia ro we

Ta be le B.6 i B.7 to pu ste for mu la rze, któ ry ch mo¿esz u¿yæ do za pi sy wa nia w³asnych
da nych. Mo¿esz wy zna czyæ w¹skie gard³o za po moc¹ ar ku sza kal ku la cyj ne go albo
rêcz nie, za po moc¹ ta be li B.8. Je œli Sam ba dzia³a tak do brze lub le piej ni¿ FTP,
a w nie k tó rych prze bie gach te sto wych nie wy stê puj¹ znacz¹ce od chy le nia od œred -
niej, ozna cza to, ¿e twój sys tem jest do brze skon fi gu ro wa ny. Je œli in ter fejs pê tli
zwrot nej nie jest du¿o szyb szy od in nych sp osobów ko mu ni ka cji, ozna cza to, ¿e
masz pro blem z opro gra mo wa niem TCP/IP. Je œli i FTP, i Sam ba s¹ po wol ne, praw -
do po dob nie masz pro blem z sie ci¹: mo¿e to byæ spo wo do wa ne b³êd nie dzia³aj¹c¹
kart¹ sie ciow¹, a ta k¿e przy pad ko wym usta wie niem kar ty Et her ne tu na tryb pó³du -
plek so wy, gdy nie jest ona pod³¹czo na do kon cen tra to ra pó³du plek so we go. Pa miê -
taj, ¿e prêd ko œci pro ce so ra i dys ku mie rzy siê zwy kle w baj tach na se kun dê, a prêd -
koœæ sie ci w bi tach.
W ta be lach umie œci liœ my ko lum ny za rów no dla baj tów, jak i bi tów. W ostat niej ko -
lum nie po rów nu je my wy ni ki z war to œci¹ 10 Mb/s, po nie wa¿ jest to prêd koœæ tra dy -
cyj ne go Et her ne tu.
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Ta be la B.6. In ter fejs ether ne to wy do tego sa me go ho sta: FTP

Test nr Roz miar w baj tach Czas (s) Baj ty/s Bity/s % 10 Mb/s

1
2
3
4
5
Œred nia:
Od chy le nie:

Ta be la B.7. In ter fejs et her ne to wy do tego sa me go ho sta: FTP

Test nr Roz miar w baj tach Czas (s) Baj ty/s Bity/s % 10 Mb/s

1
2
3
4
5
Œred nia:
Od chy le nie:

Ta be la B.8. Wy zna cza nie w¹skie go gard³a

Licz ba Prze pu sto- Licz ba Prze pu sto- Licz ba Prze pu sto- Prze pu sto-
pro ce- woœæ pro ce- dys ków woœæ dys ku sie ci woœæ sie ci woœæ
so rów so rów ca³ko wi ta

W ta be li B.8:
· Prze pu sto woœæ pro ce so ra: (KB/s z ta be li B.3) x (licz ba pro ce so rów)
· Prze pu sto woœæ dys ku: (KB/s z ta be li B.2) x (licz ba dys ków)
· Prze pu sto woœæ sie ci: (KB/s z ta be li B.4) x (licz ba sie ci)
· Prze pu sto woœæ ca³ko wi ta: mi ni mum (prze pu sto woœæ dys ku, pro ce so ra i sie ci).
Ty po wy test, w tym przy pad ku dla po le ce nia get FTP, wygl¹da tak jak w ta be li B.9:
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Ta be la B.9. In ter fejs et her ne to wy do tego sa me go ho sta: FTP

Test nr Roz miar Czas (sek.) Baj ty/sek Bity/sek % 10 Mb/s
w baj tach

1 1 812 898 2,3 761 580
2 2,3 767 820
3 2,4 747 420
4 2,3 760 020
5 2,3 772 700
Œred nia: 2,32 777 310 6 218 480 62
Od chy le nie: 0,04

Przyk³ad o wy test ser we ra Sparc, o któ rym by³a mowa wcze œniej, wygl¹da³by tak jak 
w ta be li B.10.

Ta be la B.10. Przyk³ad o wy ser wer Sparc 20

Licz ba Prze pu sto- Licz ba Prze pu sto- Licz ba Prze pu sto- Prze pu sto-
pro ce- woœæ pro ce- dys ków woœæ dys ku sie ci woœæ sie ci woœæ
so rów sora ca³ko wi ta

2 6000 1 560 1 10b ase2 1113 560
2 6000 6 3360 1 1113 1 113
2 6000 6 3360 4 10b ase2 4452 3 360
2 6000 20 11 200 4 4452 4 452
2 6000 20 11 200 2 13 000 11 200

100 base2
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C
Spis opcji
kon fi gu ra cyj nych
Sam by

Do da tek C: Spis opcji kon fi gu ra cyj nych Sam by

Po ni¿ ej znaj du je siê pe³ny spis opcji kon fi gu ra cyj nych Sam by. Je œli dana opcja mo¿e
byæ u¿y wana tyl ko w sek cji glo bal nej, przed jej nazw¹ wy stê pu je s³owo „[glo bal]”.
We wszyst kich wzmian ko wa nych li stach po szcze gól ne ele men ty na le ¿y od dzie laæ
spa cja mi, chy ba ¿e poda no in a czej. Na ko ñcu do dat ku znaj du je siê s³ow ni czek ter -
mi nów u¿y wa nych w spi sie opcji.

ad min users = li sta u¿ ytkowników

do zwo lo ne war to œci: li sta u¿yt kow ni ków war toœæ do my œl na: BRAK
Li sta u¿ ytkowników, kt órzy bêd¹ mie li przy wi le je ro ota pod czas ko rzy sta nia z udzia³ów
Sam by.

al low hosts = li sta ho stów

do zwo lo ne war to œci: do wol ne war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji hosts al low. Wy mie nia kom pu te ry, któ re mog¹ ³¹czyæ siê z udzia³em.

al ter na te per mis sions = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Prze sta rza³a. W Sam bie 2.0 nie ma ¿ad ne go zastosowania. Pli ki bêd¹ po ka zy wa ne
jako prze zna czo ne tyl ko do od czy tu, je œli w³aœci ciel nie mo¿e w nich pi saæ. W Sam -
bie 1.9 w³¹cze nie tej opcji po wo du je, ¿e ka ¿dy plik, któ re go u¿yt kow nik nie móg³ za -
pi saæ, by³ ozna cza ny do so wym atry bu tem „tyl ko do od czy tu”. To z ko lei wy ma ga³o
w³¹cze nia opcji de le te re adon ly.

[glo bal] an no un ce as = typ sys te mu

do zwo lo ne war to œci: NT, Win95, WfW war toœæ do my œl na: NT
Sam ba mo¿e og³aszaæ siê jako sys tem inny ni¿ Win dows NT. U¿y cie tej opcji nie jest
za le ca ne, gdy¿ prze szka dza ona w udo stêp nia niu list przegl¹da nia.



[glo bal] an no un ce ver sion = licz ba.licz ba

do zwo lo ne war to œci: do wol ne war toœæ do my œl na: 4.2
In stru uje Sam bê, aby og³asza³a siê jako star sza wer sja ser we ra SMB. U¿y cie tej opcji
nie jest za le ca ne.

[glo bal] auto se rvi ces = li sta udzia³ów

do zwo lo ne war to œci: do wol ne udzia³y war toœæ do my œl na: BRAK
Li sta udzia³ów, któ re zaw sze bêd¹ po ja wiaæ siê na li stach przegl¹da nia. Sy no nim
opcji pre lo ad.

ava ila ble = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na NO, za bra nia do stê pu do udzia³u. Nie ma wp³ywu na
przegl¹da nie.

[glo bal] bind in ter fa ces only = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, udzia³y i li sty przegl¹da nia bêd¹ udo stêp nia ne tyl ko
przez in ter fej sy wy mie nio ne na liœ cie in ter fej sów (patrz opcja in ter fa ces). No -
woœæ w Sam bie 1.9.18. Je œli usta wisz j¹ na YES, do daj 127.0.0.1 do li sty in ter fej sów,
aby po le ce nie sm b pas swd mog³o ³¹czyæ siê z lo kal nym kom pu te rem w celu zmia ny
has³a. Opcja ta s³u¿y tyl ko wy go dzie u¿yt kow ni ka; nie po pra wia bez pie cze ñstwa.

brow sa ble = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Po zwa la na og³asza nie udzia³ów za po œred nic twem list przegl¹da nia.

bloc king locks = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba uwzglêd nia ¿¹da nia blo ka dy za kre su baj tów z li -
mi tem cza so wym, pod czas któ re go ¿¹da nie jest ko lej ko wa ne i po dej mo wa ne s¹ ko -
lej ne pró by przy zna nia blo ka dy. No woœæ w Sam bie 2.0.

[glo bal] brow se list = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
W³¹cza lub wy³¹cza prze ka zy wa nie list przegl¹da nia przez ser wer. Nie zmie niaæ.
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[glo bal] case sen si tive = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba od naj du je pli ki o na zwach pi sa nych li te ra mi ta -
kiej wiel ko œci, jak zro bi³ to klient. Je œli jest usta wio na na NO, do pa so wy wa ne s¹ na -
zwy pi sa ne za rów no du ¿y mi, jak i ma³ymi li te ra mi. Nie na le ¿y zmie niaæ tej opcji.

[glo bal] case sig na mes = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Sy no nim opcji case sen si tive.

[glo bal] chan ge no ti fy ti me o ut = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba do dat nia war toœæ do my œl na: 60
Usta wia licz bê se kund miê dzy ko lej ny mi te sta mi, kie dy klient za¿¹da po wia da mia -
nia o zmia nach w ka ta lo gu. Wpro wa dzo na w Sam bie 2.0, aby zmniej szyæ obci¹¿e nie
te sta mi. Nie na le ¿y ob ni¿ aæ jej war to œci.

cha rac ter set = na zwa

do zwo lo ne war to œci: ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-5, KOI8-R   war toœæ do my œl na: 
BRAK

Je œli jest w³¹czo na, t³uma czy zna ki ze stron ko do wych DO S-a na ze sta wy zna ków:
za chod nio eu ro pej ski (ISO8859-1), wschod nio eu ro pej ski (ISO8859-2), ro syjsk¹ cy ry -
li cê (ISO8859-5) lub al ter na tyw ny ro syj ski (KOI8-R). Opcja client code page
musi byæ usta wio na na 850.

client code page = na zwa

do zwo lo ne war to œci: patrz ta be la 8.4. war toœæ do my œl na:
437 (MS-DOS Sta ny Zjed no czo ne)

Usta wia jaw nie stro nê ko dow¹ DO S-a, anu luj¹c po przed nie usta wie nia opcji va lid 
chars. Przyk³ad o we war to œci to 850 dla eu ro pej skiej stro ny ko do wej, 437 dla stan -
dar do wej stro ny ko do wej Sta nów Zjed no czo nych i 932 dla ja po ñskiej stro ny Shi ft-J IS.
Wpro wa dzo na w Sam bie 1.9.19.

co ding sys tem = kod

do zwo lo ne war to œci: euc, cap, hex, hexN, sjis, j8bb, j8bj, jis8, j8bh, j8@b, j8@j, j8@h, j7bb,
j7bj, jis7, j7bh, j7@b, j7@j, j7@h, jubb, jubj, ju net, jubh, ju@b, ju@j, ju@h

war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia sys tem ko do wa nia, przede wszyst kim dla al fa be tu Kanji. S³u¿y do okre œla -
nia nazw pli ków i po win na od po wia daæ u¿y wa nej stro nie ko do wej. Opcja client
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code page musi byæ usta wio na na 932 (ja po ñska stro na Shi ft-J IS). Wpro wa dzo na
w Sam bie 2.0.

com ment = tekst

do zwo lo ne war to œci: ³añcuch tek sto wy lub pu sty war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia ko men tarz wy œwie tla ny obok udzia³u w po le ce niu NET VIEW lub w szcze -
gó³owym wi do ku okna ka ta lo gu Win dows. Patrz ta k¿e opcja se rver string.

[glo bal] con fig file = œcie ¿ka i na zwa pli ku

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka i na zwa pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla plik kon fi gu ra cyj ny Sam by, któ ry na le ¿y od czy taæ za miast bie¿¹cego. U¿y -
wa na w celu zmia ny po³o¿e nia pli ku kon fi gu ra cyj ne go lub w celu wy bra nia pli ku
do sto so wa ne go do po trzeb nie któ rych kom pu te rów lub u¿yt kow ni ków.

copy = na zwa sek cji

do zwo lo ne war to œci: na zwa ist niej¹cej sek cji war toœæ do my œl na: BRAK
Ko piu je kon fi gu ra cjê uprzed nio na po tka ne go udzia³u w inne miej sce. U¿y wa na ze
zmien ny mi (%) w celu wy bra nia kon fi gu ra cji do sto so wa nych do po trzeb ró¿ nych
kom pu te rów, ar chi tek tur i u¿yt kow ni ków. Ko pio wa na sek cja musi wy stê po waæ
wcze œniej w pli ku kon fi gu ra cyj nym. Opcje ko pio wa ne maj¹ ni¿ szy prio ry tet ni¿ te,
któ re jaw nie poda no w do ce lo wej sek cji.

cre ate mask = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: bity praw do stê pu w po sta ci ós em kowej, od 0 do 0777 war toœæ
do my œl na

: 0744
Na zy wa na ró wn ie¿ cre ate mode. Okre œla naj wy ¿ sze do pusz czal ne pra wa do stê -
pu do nowo two rzo nych pli ków (na przyk³ad 0755). Patrz ta k¿e directo ry mask.
Je œli chcesz usta wiaæ kon kret ne pra wa do stê pu, u¿yj opcji for ce cre ate mask
i for ce directo ry mask. Opcja ta nie ma wp³ywu na ka ta lo gi od wer sji 1.9.17
Sam by, a w wer sji 2.0 zmie nio no jej war toœæ do my œln¹.

cre ate mode = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: bity praw do stê pu w po sta ci ós emk owej, od 0 do 0777 war toœæ
do my œl na:

 0744
Sy no nim opcji cre ate mask.
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[glo bal] de ad ti me = mi nu ty

do zwo lo ne war to œci: mi nu ty war toœæ do my œl na: 0
Czas w mi nu tach, po któ rym nie u¿y wa ne po³¹cze nie zo sta nie za ko ñczo ne. Zero
ozna cza brak li mi tu cza su. U¿y wa na po to, aby klien ty nie po trzeb nie nie zu ¿y wa³y
za so bów ser we ra. Je œli z niej sko rzy stasz, klien ty bêd¹ mu sia³y au to ma tycz nie od na -
wiaæ po³¹cze nie po okre œlo nym cza sie bra ku ak tyw no œci. Patrz ta k¿e ke epa live.

[glo bal] de bug level = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0
Usta wia po ziom re je stro wa nia. War to œci wiê k sze lub rów ne 3 znacz nie spo wal niaj¹
Sam bê. Sy no nim opcji log level. Za le ca na war toœæ: 1.

[glo bal] de bug ti me stamp = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Umiesz cza znacz nik cza so wy we wszyst kich ko mu ni ka tach za pi sy wa nych w dzien -
ni kach Sam by. Mo¿esz j¹ wy³¹czyæ, je œli nie jest przy dat na (na przyk³ad pod czas
dia gno zo wa nia uste rek). No woœæ w Sam bie 2.0.

[glo bal] de fault = name

do zwo lo ne war to œci: na zwa udzia³u war toœæ do my œl na: BRAK
Na zy wa na ta k¿e de fault se rvi ce.  Na zwa us³ugi (udzia³u), któ ra jest udo stêp -
nia na, je œli ktoœ za¿¹da po³¹cze nia z udzia³em, do któ re go nie ma upraw nieñ, albo
któ ry nie ist nie je. Od wer sji 1.9.14 œcie ¿ka jest usta wia na na pod sta wie na zwy okre -
œlo nej przez klien ta, przy czym wszyst kie zna ki „_” s¹ za mie nia ne na „/”, po zwa -
laj¹c na do stêp do do wol ne go ka ta lo gu ser we ra Sam by. Sta now czo od ra dza my u¿y -
wa nie tej opcji.

de fault case = wiel koœæ li ter

do zwo lo ne war to œci: LOWER, UPPER war toœæ do my œl na: LOWER
Usta wia wiel koœæ li ter w na zwach nowo two rzo nych pli ków. LOWER ozna cza mie -
szan¹ wiel koœæ li ter, UPPER ozna cza same du¿e li te ry.

[glo bal] de fault se rvi ce = na zwa udzia³u

do zwo lo ne war to œci: na zwa udzia³u war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji de fault.
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de le te re adon ly = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: NO, YES war toœæ do my œl na: NO
Umo ¿li wia usu wa nie pli ków prze zna czo nych tyl ko do od czy tu. Nie jest to do zwo lo -
ne w DO S-ie ani Win dows, ale nor mal ne w Unik sie, gdzie ist niej¹ od dziel ne pra wa
do stê pu do ka ta lo gów. Do u¿y cia z pro gra ma mi typu RCS lub w po³¹cze niu ze
starsz¹ opcj¹ al ter na te per mis sions.

de le te veto fi les = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: NO, YES war toœæ do my œl na: NO
Po zwa la na usu wa nie ka ta lo gów za wie raj¹cych pli ki lub pod ka ta lo gi, któ rych u¿yt -
kow nik nie wi dzi ze wzglê du na usta wie nie opcji veto fi les. Je œli jest usta wio na
na NO, ka ta log nie zo sta nie usu niê ty i nadal bê dzie za wie ra³ nie widoczne pli ki.

deny hosts = li sta ho stów

do zwo lo ne war to œci: li sta ho stów war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji hosts deny. Okre œla li stê kom pu te rów, któ re nie mog¹ nawi¹zy waæ 
po³¹czeñ z ser we rem ani ko rzy staæ z jego udzia³ów.

[glo bal] dfree com mand = po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki war toœæ do my œl na: ró ¿na
Po le ce nie wy ko ny wa ne przez ser wer, któ re zwra ca iloœæ wol nej prze strze ni dys ko -
wej. Opcja ta nie jest po trzeb na, je œli sys te mo we po le ce nie dfree dzia³a po praw nie.

directo ry = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji path. Ka ta log udo stêp nia ny przez udzia³ dys ko wy lub wy ko rzy sty -
wa ny przez udzia³ dru kar ki. W udzia le [ho mes] usta wia ny au to ma tycz nie na ka ta -
log ma cie rzy sty u¿yt kow ni ka, w in nych udzia³ach do my œl nie usta wia ny na /tmp.

directo ry mask = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: bity praw do stê pu w po sta ci ós emk owej, od 0 do 0777 war toœæ
do my œl na:

0755
Na zy wa na ró wn ie¿ directo ry mode. Okre œla naj wy ¿ sze do pusz czal ne pra wa do -
stê pu do nowo two rzo nych ka ta lo gów. Je œli chcesz usta wiaæ kon kret ne pra wa do stê -
pu, u¿yj opcji for ce cre ate mask i for ce directo ry mask.
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directo ry mode = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: bity praw do stê pu w po sta ci ós emk owej, od 0 do 0777 war toœæ
do my œl na: 

0755
Sy no nim opcji directo ry mask.

[glo bal] dns proxy = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES i opcja wins se rver jest usta wio na na yes, Sam ba wy -
szu ku je na zwy w DNS, je œli nie znaj dzie ich w WINS.

[glo bal] do ma in lo gons = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Po zwa la klien tom Win dows 95/98 lub NT na lo go wa nie siê w do me nie (typu NT).

[glo bal] do ma in ma ster = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Sam ba sta je siê g³ówn¹ przegl¹dark¹ do me ny i – je œli to mo ¿li we – gro ma dzi li sty
przegl¹da nia z ca³ej gru py ro bo czej lub do me ny.

dont de scend = li sta prze cin ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta œcie ¿ek od dzie lo nych prze cin ka mi war toœæ do my œl na: 
BRAK

Nie ze zwa la na prze jœ cie do okre œlo nych ka ta lo gów ani na przegl¹da nie ich za war -
to œci. Opcja ta u³atwia kon tro lo wa nie przegl¹da nia, ale nie zwiê k sza bez pie cze ñ -
stwa.

dos fi le ti mes = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Po zwa la u¿yt kow ni ko wi nie bêd¹cemu w³aœci cie lem pli ku na zmia nê cza su mo dy fi -
ka cji pli ku, je œli ma pra wo do za pi su w tym pli ku. Patrz ta k¿e opcja dos fi le ti me
re so lu tion.

dos fi le ti me re so lu tion = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Usta wia cza sy mo dy fi ka cji pli ków w Unik sie zgod nie ze stan dar da mi do so wy mi
(za okr¹glo ne do na stêp nej pa rzy stej se kun dy). Za le ca na w ra zie ko rzy sta nia z Vi su -
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al C++ lub do so we go pro gra mu make w celu unik niê cia nie po trzeb nej re kom pi la cji
pro gra mów. U¿y wa na w po³¹cze niu z opcj¹ dos fi le ti mes.

[glo bal] en crypt pas swords = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
W³¹cza szy fro wa nie hase³ me tod¹ Win dows NT. Wy ma ga u¿y cia pro gra mu sm b pas -
swd w ser we rze Sam by.

exec = po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji pre exec. Po le ce nie, któ re na le ¿y wy ko naæ tu¿ przed po³¹cze niem
u¿yt kow ni ka z udzia³em.

fake directo ry cre ate ti mes = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Obe jœ cie uster ki w pro gra mie nma ke Micro so ftu. Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba
bê dzie usta wiaæ ta kie cza sy utwo rze nia ka ta lo gów, aby pro gram nma ke nie re kom pi -
lo wa³ za ka ¿dym ra zem wszyst kich pli ków.

fake oplocks = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli klient za py ta, czy mo¿e za blo ko waæ plik i bu fo ro waæ go lo kal nie, Sam ba zaw -
sze wy ra zi zgo dê, ale w rze czy wi sto œci nie za³o¿y blo ka dy na plik. Obec nie sto so wa -
na dla dys ków prze zna czo nych tyl ko do od czy tu, po nie wa¿ Sam ba po tra fi ju¿
obs³ugi waæ praw dzi we blo ka dy opor tu ni stycz ne. Patrz ta k¿e opcje oplocks i veto 
oplock fi les.

fol low sym links = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba bê dzie pod¹¿a³a za dowi¹za nia mi sym bo licz ny -
mi w udzia³ach pli ko wych. Je œli chcesz ogra ni czyæ dowi¹za nia sym bo licz ne tyl ko do 
bie¿¹cego udzia³u dys ko we go, u¿yj opcji wide links.

for ce cre ate mask = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: licz ba ósem kowa od 0 do 0777 war toœæ do my œl na: 0
Okre œla bity, któ re bêd¹ su mo wa ne lo gicz nie z pra wa mi do stê pu do nowo two rzo -
nych pli ków. U¿y wa na w po³¹cze niu z opcj¹ cre ate mode.
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for ce cre ate mode = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: licz ba ósem kowa od 0 do 0777 war toœæ do my œl na: 0
Sy no nim opcji for ce cre ate mask.

for ce directo ry mask = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: licz ba ósem kowa od 0 do 0777 war toœæ do my œl na: 0
Okre œla bity, któ re bêd¹ su mo wa ne lo gicz nie z pra wa mi do stê pu do nowo two rzo -
nych ka ta lo gów, po wo duj¹c usta wie nie od po wied nich bi tów. U¿y wa na w po³¹cze -
niu z opcj¹ directo ry mode.

for ce directo ry mode = licz ba ósem kowa

do zwo lo ne war to œci: licz ba ósem kowa od 0 do 0777 war toœæ do my œl na: 0
Sy no nim opcji for ce directo ry mask.

for ce gro up = gru pa unik so wa

do zwo lo ne war to œci: gru pa war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia obo wi¹zuj¹c¹ na zwê gru py dla u¿yt kow ni ków ko rzy staj¹cych z udzia³u.
Za stê pu je zwyk³¹ gru pê u¿yt kow ni ka.

for ce user = na zwa

do zwo lo ne war to œci: na zwa u¿yt kow ni ka war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia obo wi¹zuj¹c¹ na zwê u¿yt kow ni ka ko rzy staj¹cego z udzia³u. Nie za le ca na.

fsty pe = ³añcuch

do zwo lo ne war to œci: NTFS, FAT, Sam ba war toœæ do my œl na: NTFS
Usta wia typ sys te mu pli ków zg³asza ny klien tom.

[glo bal] ge twd ca che = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Bu fo ru je bie¿¹cy ka ta log w celu zwiê k sze nia wy daj no œci. Za le ca na w ra zie ko rzy sta -
nia z opcji wide links.

gro up = gru pa

do zwo lo ne war to œci: gru pa unik so wa war toœæ do my œl na: BRAK
Prze sta rza³a for ma opcji for ce gro up.
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gu est ac co unt = u¿yt kow nik

do zwo lo ne war to œci: na zwa u¿yt kow ni ka war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla na zwê nie uprzy wi le jo wa ne go kon ta unik so we go, któ re bê dzie wy ko rzy sty -
wa ne pod czas dru ko wa nia i udo stêp nia nia udzia³ów ozna czo nych opcj¹ gu est ok.

gu est ok = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, do stêp do tego udzia³u nie wy ma ga poda nia has³a. Sy no -
nim opcji pu blic.

gu est only = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
U¿yt kow nik musi ko rzy staæ z udzia³u jako goœæ. Wy ma ga usta wie nia na yes opcji
gu est ok lub pu blic.

hide dot fi les = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Trak tu je wszyst kie pli ki za czy naj¹ce siê od krop ki tak, jak by mia³y usta wio ny do so -
wy atry but ukry cia.

hide fi les = li sta uko œni ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta wz orców od dzie lo nych zna ka mi „/” war toœæ do my œl na: 
BRAK

Li sta nazw pli ków i ka ta lo gów, dla któ rych na le ¿y usta wiaæ do so wy atry but ukry -
cia. Na zwy mog¹ za wie raæ sym bo le wie lo znacz ne ? lub * oraz zmien ne %. Patrz ta -
k¿e opcje hide dot fi les i veto fi les.

[glo bal] ho me dir map = na zwa mapy NIS

do zwo lo ne war to œci: na zwa mapy NIS war toœæ do my œl na: auto.home
U¿y wa na w po³¹cze niu z opcj¹ nis ho me dir w celu zlo ka li zo wa nia ma cie rzy ste go
ka ta lo gu u¿yt kow ni ka w us³udze Sun NIS (nie NIS+).

hosts al low = li sta ho stów

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw ho stów war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji al low hosts. Li sta kom pu te rów, któ re maj¹ do stêp do udzia³u lub
udzia³ów. Je œli jest pu sta (tak jest do my œl nie), z udzia³u mo¿e ko rzy staæ ka ¿dy kom -
pu ter, któ ry nie wid nie je na liœ cie hosts deny.
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hosts deny = li sta ho stów

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw ho stów war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji deny hosts. Li sta kom pu te rów, któ re nie mog¹ ³¹czyæ siê z udzia -
³em lub udzia³ami.

[glo bal] hosts equ iv = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Œcie ¿ka do pli ku za wie raj¹cego na zwy za ufa nych kom pu te rów, któ re mog¹ lo go -
waæ siê bez po da wa nia has³a. Sta now czo od ra dza my jej u¿y cie, po nie wa¿ u¿yt kow -
ni cy Win dows zaw sze mog¹ zmie niæ na zwê swo je go kom pu te ra, a w ta kiej kon fi gu -
ra cji jest to je dy ne za bez pie cze nie.

inc lu de = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Do³¹cza wska za ny plik do pli ku smb.conf w miej scu, w któ rym wpi sa no tê opcjê.
Opcja ta nie roz po zna je zmien nych %u (u¿yt kow nik), %P (ka ta log g³ówny bie¿¹cego
udzia³u) ani %S (na zwa bie¿¹cego udzia³u), po nie wa¿ w mo men cie wczy ty wa nia
pli ku zmien ne te nie s¹ jesz cze usta wio ne.

[glo bal] in ter fa ces = li sta in terfejsów

do zwo lo ne war to œci: ad re sy IP od dzie lo ne spa cja mi war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia in ter fej sy, przez któ re Sam ba bê dzie od po wia daæ na ¿¹da nia. Do my œl nie
jest to tyl ko pod sta wo wy in ter fejs kom pu te ra. Za le ca my u¿y cie tej opcji w kom pu te -
rach pod³¹czo nych do wie lu sie ci, po nie wa¿ za po bie ga ona b³êd nym przy pi sa niom
ad re sów i ma sek sie cio wych.

inva lid users = li sta u¿ ytkowników

do zwo lo ne war to œci: li sta u¿ ytkowników war toœæ do my œl na: BRAK
Li sta u¿yt kow ni ków, któ rzy nie mog¹ ko rzy staæ z udzia³u lub udzia³ów.

[glo bal] ke epa live = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba se kund war toœæ do my œl na: 0
Licz ba se kund miê dzy ko lej ny mi kon tro la mi awa rii klien ta. Do my œl na war toœæ 0
spra wia, ¿e kon tro le ta kie nie s¹ prze pro wa dza ne. Za le ca my jej u¿y cie, je œli chcesz
prze pro wa dzaæ kon tro lê czê œciej ni¿ co 4 go dzi ny. Rozs¹dn¹ war to œci¹ jest 3600 (10
mi nut). Mo ¿na te¿ kon tro lo waæ klien ty w inny spo sób – patrz opcja soc ket
options.
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[glo bal] ker nel oplocks = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: usta wia na au to ma tycz nie
Prze ry wa blo ka dê, kie dy unik so wy pro ces za mie rza sko rzy staæ z za blo ko wa ne go
pli ku, za po bie gaj¹c tym sa mym uszko dze niu pli ku. Usta wia na na YES w sys te mach
ope ra cyj nych, któ re to umo ¿li wiaj¹, w prze ciw nym wy pad ku usta wia na na NO. No -
woœæ w Sam bie 2.0, obs³ugi wa na w sys te mie SGI, a nie ba wem ta k¿e w Linuksie
i BSD. Nie na le ¿y jej zmie niaæ.

[glo bal] ldap fil ters = ró¿ ne war to œci [glo bal] ldap root = ró¿ ne war to œci [glo bal] ldap se rver = ró ¿ne war -
to œci [glo bal] ldap suf fix = ró¿ ne war to œci

do zwo lo ne war to œci: ró¿ ne war toœæ do my œl na: ró ¿na
Opcje za czy naj¹ce siê od s³owa ldap ste ruj¹ u¿y ciem roz pro szo ne go ka ta lo gu/bazy 
da nych Li ghtwe ight Directo ry Ac cess Pro to col (LDAP), za wie raj¹cego in for ma cje
o u¿yt kow ni kach i na zwach ho stów. Opcje te w Sam bie 2.0 s¹ eks pe ry men tal ne i za -
re zer wo wa ne do przysz³ego u¿y cia.

[glo bal] load prin ters = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na = YES
Umiesz cza na liœ cie przegl¹da nia wszyst kie dru kar ki wy mie nio ne w sys te mo wym
pli ku pa ra me trów dru ka rek. U¿y wa opcji kon fi gu ra cyj nych z sek cji [prin ters].

[glo bal] lo cal ma ster = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Sta je do wy bo rów na g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹. Patrz ta k¿e do ma in ma ster
i os level.

[glo bal] lm an no un ce = war toœæ

do zwo lo ne war to œci: AUTO, YES, NO war toœæ do my œl na: AUTO
Ge ne ru je rozg³osze nia SMB typu OS/2 z czê sto tli wo œci¹ okre œlon¹ opcj¹ lm in te -
rval. War toœæ YES lub NO w³¹cza lub wy³¹cza je bez wa run ko wo. Opcja AUTO
spra wia, ¿e ser wer Sam by cze ka na og³osze nie LAN Ma na ge ra od in ne go kom pu te -
ra, za nim sam je wy œ le. Opcja ta jest nie zbêd na, aby umo ¿li wiæ przegl¹da nie klien -
tom OS/2.

[glo bal] lm in te rval = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 60
Usta wia okres (w se kun dach) miê dzy og³osze nia mi SMB u¿y wa ny mi w OS/2.

326 Do da tek C: Spis opcji kon fi gu ra cyj nych Sam by



[glo bal] lock directo ry = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka war toœæ do my œl na: /usr/lo cal/sam ba/var/locks
Okre œla ka ta log, w któ rym bêd¹ prze cho wy wa ne pli ki blo kad. Ka ta log ten musi
umo ¿li wiaæ za pis Sam bie, a od czyt wszyst kim u¿yt kow ni kom.

loc king = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Sto su je blo ka dy pli ków. Je œli jest usta wio na na NO, Sam ba bê dzie ak cep to wa³a
¿¹da nia przy zna nia blo ka dy, ale w rze czy wi sto œci nie bê dzie blo ko wa³a za so bów, co 
za le ca siê tyl ko dla sys te mów pli ków prze zna czo nych tyl ko do od czy tu.

[glo bal] log file = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: ró ¿na
Okre œla na zwê i po³o¿e nie pli ku dzien ni ka. Roz po zna je wszyst kie zmien ne %.

[glo bal] log level = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0
Sy no nim opcji de bug level. Okre œla po ziom re je stro wa nia. War to œci 3 i wiê k sze
za uwa ¿al nie spo wal niaj¹ sys tem.

[glo bal] lo gon drive = sta cja

do zwo lo ne war to œci: do so wa na zwa sta cji war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia na zwê sta cji, w któ rej prze cho wy wa ny jest ka ta log lo go wa nia (tyl ko dla
klien tów Win dows NT).

[glo bal] lo gon home = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka war toœæ do my œl na: \\%N\%U
Okre œla ka ta log ma cie rzy sty u¿yt kow ni ka Win dows 95/98 lub NT Work sta tion. Po -
zwa la na u¿y cie po le ce nia NET USE H:/HOME z li nii zg³osze nia.

[glo bal] lo gon path = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka Win dows war toœæ do my œl na: \\%N\%U\pro fi le
Okre œla œcie ¿kê do ka ta lo gu pro fi li Win dows. Ka ta log ten za wie ra pli ki USER.MAN
i USER.DAT oraz fol de ry pul pi tu Win dows 95, menu Start, Oto cze nia sie cio we go
i pro gra mów.
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[glo bal] lo gon script = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia œcie ¿kê wzglê dem udzia³u [ne tlo gon] do skryp tu DO S-a/Win dows NT,
któ ry jest wy ko ny wa ny w klien cie pod czas lo go wa nia. Roz po zna je zmien ne %.

lp pau se com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie unik so we wraz z pe³n¹ œcie ¿k¹      war toœæ do my œl na:
 ró¿ na
Okre œla po le ce nie, któ re wstrzy mu je zle ce nie wy dru ku. Roz po zna je zmien ne %p
(na zwa dru kar ki) oraz %j (nu mer za da nia).

lpre su me com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie unik so we wraz z pe³n¹ œcie ¿k¹    war toœæ do my œl na: 
ró¿ na

Okre œla po le ce nie, któ re wzna wia zle ce nie wy dru ku. Roz po zna je zmien ne %p (na -
zwa dru kar ki) oraz %j (nu mer za da nia).

[glo bal] lpq ca che time = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: licz ba se kund war toœæ do my œl na: 10
Okre œla, jak d³ugo na le ¿y bu fo ro waæ sta tus ko lej ki wy dru ku uzy ska ny za po moc¹
po le ce nia lpq.

lpq com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie unik so we wraz z pe³n¹ œcie ¿k¹    war toœæ do my œl na:
 ró¿ na
Okre œla po le ce nie, któ re zwra ca sta tus dru kar ki. Zwy kle jest ini cjo wa na na war toœæ
do my œln¹ przez opcjê prin ting. Roz po zna je zmien ne %p (na zwa dru kar ki).

lprm com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie unik so we wraz z pe³n¹ œcie ¿k¹   war toœæ do my œl na:
 ró¿ na
Okre œla po le ce nie, któ re usu wa za da nie wy dru ku. Zwy kle jest ini cjo wa na na war -
toœæ do my œln¹ przez opcjê prin ting. Roz po zna je zmien ne %p (na zwa dru kar ki)
oraz %j (nu mer za da nia).
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ma chi ne pas sword ti me o ut = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: licz ba se kund war toœæ do my œl na: 604 800
Usta wia okres miê dzy zmia na mi has³a kom pu te ra w do me nie Win dows NT. War -
toœæ do my œl na to 1 ty dzieñ, czy li 604 800 se kund.

ma gic out put = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: skrypt.out
Okre œla plik wy jœ cio wy dla nieza le ca nej opcji ma gic scripts. Do my œl nie jest to
na zwa skryp tu z roz sze rze niem .out.

ma gic script = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia na zwê pli ku, któ ry zo sta nie wy ko na ny przez pow³okê po za mkniê ciu pli ku 
przez klien ta, dziê ki cze mu klien ty mog¹ uru cha miaæ po le ce nia w ser we rze.

man gle case = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Prze kszta³ca na zwê pli ku, je œli wy stê puj¹ w niej li te ry ró¿ nej wiel ko œci.

man gled map = li sta od wzo ro wañ

do zwo lo ne war to œci: li sta par „z na zwy – na na zwê” war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla na zwy, któ re po win ny byæ od wzo ro wy wa ne (na przyk³ad .html na .htm).

man gled na mes = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Na ka zu je Sam bie prze kszta³caæ na zwy zbyt d³ugie lub za wie raj¹ce nie do zwo lo ne
zna ki na do so wy for mat 8.3.

man gling char = znak

do zwo lo ne war to œci: znak war toœæ do my œl na: ~
Usta wia znak, któ ry Sam ba wy ko rzy stu je w prze kszta³ca nych na zwach.

[glo bal] man gled stack = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 50
Okre œla roz miar bu fo ra nie daw no prze kszta³co nych nazw pli ków.
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map alia sna me = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Wska zu je plik, któ ry za wie ra pary „gru pa unik so wa – gru pa NT”, po jed nej na jedn¹ 
li niê. Plik ten od wzo ro wu je alia sy Win dows NT na unik so we na zwy grup. Patrz ta -
k¿e opcje user na me map i map gro up na me. Wpro wa dzo na w Sam bie 2.0.

map ar chive = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba usta wia bit wy ko ny wal no œci dla w³aœci cie la
(0100) w unik so wym pli ku, je œli usta wio ny jest do so wy bit „ar chi wal ny”. Za le ca my
u¿y cie tej opcji; je œli z niej ko rzy stasz, ma ska cre ate mask musi za wie raæ bit 0100.

map hid den = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba usta wia bit wy ko ny wal no œci dla po zo sta³ych
u¿yt kow ni ków (0001) w unik so wym pli ku, je œli usta wio ny jest do so wy bit „ukry ty”. 
Je œli ko rzy stasz z tej opcji, ma ska cre ate mask musi za wie raæ bit 0001.

map gro up na me = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Wska zu je plik, któ ry za wie ra pary „gru pa unik so wa – gru pa NT”, po jed nej na jedn¹ 
li niê. Plik ten od wzo ro wu je na zwy grup Win dows NT na unik so we na zwy grup.
Patrz ta k¿e opcje user na me map i map alia sna me. Wpro wa dzo na w Sam bie 2.0.

map sys tem = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba usta wia bit wy ko ny wal no œci dla gru py (0010)
w unik so wym pli ku, je œli usta wio ny jest do so wy bit „sys te mo wy”. Je œli ko rzy stasz
z tej opcji, ma ska cre ate mask musi za wie raæ bit 0010.

max con nec tions = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0 (nie sko ñcze nie wie le)
Okre œla mak sy maln¹ licz bê po³¹czeñ z udzia³em dla ka ¿ de go kom pu te ra klienc kie go.

[glo bal] max disk size = licz ba

do zwo lo ne war to œci: roz miar w MB war toœæ do my œl na: 0 (bez zmian)
Usta wia mak sy mal ny roz miar dys ku, jaki na le ¿y zwra caæ klien tom. Nie któ re klien -
ty i apli ka cje b³êd nie in ter pre tuj¹ du¿e roz mia ry dys ku.
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[glo bal] max log size = licz ba

do zwo lo ne war to œci: roz miar w KB war toœæ do my œl na: 5000
Okre œla próg (w ki lo baj tach), po prze kro cze niu któ re go Sam ba utwo rzy nowy plik
dzien ni ka. Bie¿¹cy plik dzien ni ka otrzy ma roz sze rze nie .old, za stê puj¹c ist niej¹cy
plik o ta kiej na zwie.

[glo bal] max mux = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 50
Okre œla licz bê jed no cze snych ope ra cji, któ re mog¹ wy ko ny waæ klien ty Sam by. Nie
zmie niaæ.

[glo bal] max pac kets = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: N/D 
Sy no nim opcji pac ket size. Prze sta rza³a od wer sji 1.7 Sam by. Za miast niej na le ¿y
u¿yæ opcji max xmit.

[glo bal] max open fi les = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na:  10 000
Ogra ni cza licz bê plik ów, które pro ces Sam by bê dzie utrzy my wa³ w sta nie otwar tym.
Sam ba po zwa la na usta wie nie tej war to œci po ni¿ ej unik so we go li mi tu. Opcjê tê wpro -
wa dzo no w Sam bie 2.0 w celu obe jœ cia pew ne go pro ble mu. Nie na le ¿y jej zmie niaæ.

[glo bal] max ttl = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: czas w se kun dach war toœæ do my œl na: 14 400 (4 go dzi ny)
Usta wia czas, przez któ ry wy szu ka ne na zwy Net BIO S-o we s¹ prze cho wy wa ne w
bu fo rze. Nie na le ¿y zmie niaæ tej opcji.

[glo bal] max wins ttl = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: czas w se kun dach war toœæ do my œl na:  259 200 (3 dni)
Ogra ni cza czas wa ¿no œci na zwy Net BIO S-o wej w bu fo rze WINS pro ce su nmbd. Nie
na le ¿y zmie niaæ tej opcji.

[glo bal] max xmit = baj ty

do zwo lo ne war to œci: roz miar w baj tach war toœæ do my œl na: 65 535
Okre œla mak sy mal ny roz miar pak ietów, któ ry bê dzie ne go cjo wa ny przez Sam bê. Jest
to pa ra metr s³u¿¹cy do opty ma li zo wa nia wy daj no œci wol nych ³¹czy i ko ry go wa nia
uste rek w star szych klien tach. Od ra dza my u¿y wa nie war to œci mniej szych ni¿ 2048.
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[glo bal] messa ge com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla po le ce nie, któ re na le ¿y wy ko naæ w ser we rze po ode bra niu od klien ta ko mu -
ni ka tu Win Po pup. Po le ce nie musi ko ñczyæ siê zna kiem &, aby na tych miast zwra ca³o 
ste ro wa nie. Roz po zna je wszyst kie zmien ne, z wyj¹tkiem %u (u¿yt kow nik), oraz do -
dat ko we zmien ne: %s (na zwa pli ku z tre œci¹ ko mu ni ka tu), %t (kom pu ter do ce lo wy)
oraz %f (nadaw ca ko mu ni ka tu).

min print spa ce = ki lo baj ty

do zwo lo ne war to œci: prze strzeñ w KB war toœæ do my œl na: 0 (bez ogra ni czeñ)
Okre œla mi ni maln¹ iloœæ wol nej prze strze ni bu fo ro wej ko niecz nej do przy jê cia zle ce -
nia wy dru ku.

[glo bal] min wins ttl = se kun dy

do zwo lo ne war to œci: czas w se kun dach war toœæ do my œl na: 21 600 (6 go dzin)
Usta wia mi ni mal ny czas, przez któ ry wy szu ka ne na zwy Net BIO S-o we s¹ prze cho -
wy wa ne w bu fo rze. Nie na le ¿y zmie niaæ tej opcji.

name re solve or der = li sta

do zwo lo ne war to œci: li sta s³ów lmhosts, wins, hosts i bcast    war toœæ do my œl na:
 lmhosts wins hosts bcast
Okre œla ko lej noœæ wy szu ki wa nia pod czas prób od wzo ro wa nia na zwy na ad res IP.
Pa ra metr hosts po wo du je prze pro wa dze nie wy szu ki wa nia za po moc¹ zwyk³ych
me cha ni zmów ser we ra: /etc/hosts, DNS, NIS lub ich kom bi na cji. Wpro wa dzo na
w wer sji 1.9.18p4 Sam by.

[glo bal] net bios alia ses = li sta

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw Net BIO S-o wych war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla do dat ko we na zwy Net BIO S-o we, któ re ser wer Sam by bê dzie og³asza³ jako
w³asne.

net bios name = na zwa ho sta

do zwo lo ne war to œci: na zwa ho sta war toœæ do my œl na: ró ¿na
Okre œla na zwê Net BIO S-ow¹ u¿y wan¹ przez ser wer lub pod sta wow¹ na zwê ser we -
ra, je œli ist niej¹ alia sy Net BIO S-o we.
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[glo bal] ne twork sta tion user lo gin = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Gdy jest usta wio na na NO, klien ty nie bêd¹ prze pro wa dza³y pe³nego lo go wa nia, je -
œli opcja se cu ri ty jest usta wio na na se rver. Opcja ta (wpro wa dzo na w Sam bie
1.9.18p3) s³u¿y³a do tym cza so we go obe jœ cia uster ki w re la cjach za ufa nia miê dzy do -
me na mi NT. W Sam bie 1.9.18p10 wpro wa dzo no au to ma tyczn¹ ko rek cjê, wiêc pa ra -
metr ten mo ¿na usun¹æ.

[glo bal] nis ho me dir = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, na zwa ser we ra z ka ta lo giem ma cie rzy stym u¿yt kow ni -
ka zo sta nie wy szu ka na w ma pie NIS okre œlo nej opcj¹ ho me dir map i zwró co na
klien to wi. Klient skon tak tu je siê na stêp nie z tym ser we rem i spró bu je po³¹czyæ siê
z jego udzia³em. Dziê ki temu mo ¿na unikn¹æ mon to wa nia ka ta lo gu z kom pu te ra,
któ ry w rze czy wi sto œci nie ma po trzeb ne go dys ku. Kom pu ter z ka ta lo ga mi ma cie -
rzy sty mi musi byæ ser we rem SMB.

[glo bal] nt pipe support = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Umo ¿li wia wy³¹cze nie obs³ugi po to ków spe cy ficz nych dla Win dows NT. Opcja ta
jest wy ko rzy sty wa na pod czas roz wi ja nia Sam by oraz mie rze nia jej wy daj no œci
i w przysz³oœci mo¿e zo staæ usu niê ta. Nie na le ¿y jej zmie niaæ.

[glo bal] nt smb support = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, umo ¿li wia ko rzy sta nie z ko mu ni ka tów SMB spe cy ficz -
nych dla Win dows NT. Opcja ta jest wy ko rzy sty wa na pod czas roz wi ja nia Sam by
oraz mie rze nia jej wy daj no œci i w przysz³oœci mo¿e zo staæ usu niê ta. Nie na le ¿y jej
zmie niaæ.

[glo bal] null pas swords = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, umo ¿li wia do stêp do kont z pu sty mi has³ami. Sta now czo 
od ra dza my jej u¿y cie.
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ole loc king com pa ti bi li ty = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, za kre sy blo kad bêd¹ od wzo ro wy wa ne tak, aby unikn¹æ
b³êdów w unik so wych blo ka dach, kie dy Win dows u¿y wa blo kad po wy ¿ej 32 KB.
Nie na le ¿y zmie niaæ tej opcji. Wpro wa dzo na w wer sji 1.9.18p10 Sam by.

only gu est = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Sy no nim opcji gu est only. Wy mu sza lo go wa nie siê na kon cie go œcin nym.

only user = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Wy ma ga, aby u¿yt kow nik udzia³u znaj do wa³ siê na liœ cie user na me =.

oplocks = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, umo ¿li wia lo kal ne bu fo ro wa nie opor tu ni stycz nie za blo -
ko wa nych pli ków. Opcja ta jest za le ca na, po nie wa¿ zwiê k sza wy daj noœæ o pra wie
30%. Patrz ta k¿e opcje fake oplocks i veto oplock fi les.

[glo bal] os level = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0
Usta wia pierw sze ñstwo ser we ra w wy bo rach na g³ówn¹ przegl¹dar kê. U¿y wa na w
po³¹cze niu z opcja mi do ma in ma ster i lo cal ma ster. Mo¿esz usta wiæ war toœæ
wy ¿sz¹ ni¿ po ziom ry wa li zuj¹cego sys te mu ope ra cyj ne go, je œli chcesz, ¿eby Sam ba
wy gra³a wy bo ry. Win dows for Workgro ups i Win dows 95 u¿y waj¹ war to œci 1, Win -
dows NT Work sta tion – 17, a Win dows NT Se rver – 33.

[glo bal] pac ket size = baj ty

do zwo lo ne war to œci: licz ba bajt ów war toœæ do my œl na:  65 535
Prze sta rza³a. Sy no nim nie za le ca nej opcji max pac ket. Patrz max xmit.

[glo bal] pas swd chat de bug = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Re je stru je ca³¹ wy mia nê ko mu ni ka tów przy zmia nie has³a z po zio mem re je stro wa -
nia rów nym 100. U¿y wa na tyl ko do ce lów dia gno stycz nych. Wpro wa dzo na w Sam -
bie 1.9.18p5.
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[glo bal] pas swd chat = se kwen cja po le ceñ

do zwo lo ne war to œci: po le ce nia unik so we go ser we ra war toœæ do my œl na:
war toœæ wkom pi lo wa na

Okre œla po le ce nia s³u¿¹ce do zmia ny has³a w ser we rze. Roz po zna je zmien ne %o
(sta re has³o) oraz %n (nowe has³o) i po zwa la na sto so wa nie zna ków spe cjal nych: \r,
\n, \t i \s (spa cja).

[glo bal] pas swd pro gram = pro gram

do zwo lo ne war to œci: pro gram w unik so wym ser we rze war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla po le ce nie s³u¿¹ce do zmia ny has³a u¿yt kow ni ka. Po le ce nie to bê dzie wy ko -
na ne z przy wi le ja mi ro ota. Roz po zna je zmienn¹ %u (u¿yt kow nik).

[glo bal] pas sword level = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0
Okre œla licz bê du ¿ych li ter w per mu ta cjach u¿y wa nych pod czas do pa so wy wa nia has³a. 
U¿y wa na do obs³ugi klien tów, któ re usta wiaj¹ wszyst kie li te ry has³a na jed na kow¹
wiel koœæ, za nim prze œl¹ je do ser we ra Sam by. Po wo du je po na wia nie prób za lo go wa nia
z has³ami o ró¿ nej wiel ko œci li ter, co mo¿e do pro wa dziæ do za blo ko wa nia kon ta.

[glo bal] pas sword se rver = na zwy Net BIO S-o we

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw Net BIO S-o wych war toœæ do my œl na: BRAK
Li sta ser we rów SMB, któ re bêd¹ we ry fi ko waæ has³a. U¿y wa na z ser we rem hase³ NT
(pod sta wo wym lub za pa so wym kon tro le rem do me ny) i w po³¹cze niu z opcja mi
kon fi gu ra cyj ny mi se cu ri ty = se rver lub se cu ri ty = do ma in. Uwa ga: ser wer 
hase³ NT musi ze zwa laæ na lo go wa nie siê ser we ra Sam by.

pa nic ac tion = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: BRAK
z pe³n¹ œcie ¿k¹
Usta wia po le ce nie wy ko ny wa ne pod czas awa rii Sam by. Twór cy i te ste rzy Sam by
u¿y waj¹ po le ce nia /usr/bin/X11/xterm -d isplay :0 -e gdb /sam -
ba/bin/smbd %d.

path = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka war toœæ do my œl na: ró ¿na
Ka ta log udo stêp nia ny przez udzia³ dys ko wy lub wy ko rzy sty wa ny przez udzia³
dru kar ki. W udzia le [ho mes] usta wia ny au to ma tycz nie na ka ta log ma cie rzy sty
u¿yt kow ni ka, w in nych udzia³ach do my œl nie usta wia ny na /tmp. Roz po zna je zmien -
ne %u (u¿yt kow nik) oraz %m (kom pu ter).
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po stexec =  /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: BRAK
z pe³n¹ œcie ¿k¹

Okre œla po le ce nie, kt óre zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka, kie dy ten
od³¹czy siê do udzia³u. Patrz ta k¿e opcje pre exec, root pre exec i root po stexec.

post script = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Trak tu je dru kar kê jako post scrip tow¹ (aby unikn¹æ b³êdu Win dows), wsta wiaj¹c
zna ki %! w pierw szej li nii wy dru ku. Dzia³a tyl ko wte dy, gdy dru kar ka rze czy wiœ cie
obs³ugu je Post Script.

pre exec =  /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: BRAK 
z pe³n¹ œcie ¿k¹
Okre œla po le ce nie, kt óre zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi u¿yt kow ni ka, za nim ten
pod³¹czy siê od udzia³u. Patrz ta k¿e opcje po stexec, root pre exec i root po stexec.

[glo bal] pre fer red ma ster = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba bê dzie pre fe ro wan¹ przegl¹dark¹ g³ówn¹. W ta -
kim przy pad ku po w³¹cze niu siê do sie ci Sam ba za pocz¹tku je wy bo ry przegl¹dar ki.

pre lo ad = li sta udzia³ów

do zwo lo ne war to œci: li sta us³ug war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji auto se rvi ces. Okre œla li stê udzia³ów, któ re zaw sze bêd¹ po ja -
wiaæ siê na li stach przegl¹da nia.

pre se rve case = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, na zwy pli ków bêd¹ sk³adaæ siê z li ter o ta kiej wiel ko œci,
jak¹ poda³ klient. W prze ciw nym wy pad ku li te ry bêd¹ mia³y wiel koœæ okre œlon¹
opcj¹ de fault case. Patrz ta k¿e opcja short pre se rve case.
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print com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: ró¿ na
z pe³n¹ œcie ¿k¹
Okre œla po le ce nie, któ re prze sy³a bu fo ro wa ny plik do dru kar ki. Zwy kle ini cjo wa na
na war toœæ do my œln¹ za po moc¹ opcji prin ting. Opcja ta roz po zna je zmien ne %p
(na zwa dru kar ki), %s (plik bu fo ro wy) oraz %f (plik bu fo ro wy wraz ze œcie ¿k¹
wzglêdn¹). Po le ce nie bêd¹ce war to œci¹ tej opcji musi usu waæ plik bu fo ro wy.

print ok = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Sy no nim opcji prin ta ble.

prin ta ble = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Okre œla, ¿e dany udzia³ jest udzia³em dru kar ki. Wy ma ga na we wszyst kich
udzia³ach dru ka rek.

[glo bal] print cap name = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na:  /etc/print cap
Okre œla œcie ¿kê do pli ku z pa ra me tra mi dru ka rek, u¿y wa ne go przez udzia³ [prin -
ters]. War toœæ do my œl na zmie nia siê na /etc/qcon fig w Unik sie AIX i lp stat w Unik -
sie typu Sys tem V.

prin ter = na zwa

do zwo lo ne war to œci: na zwa dru kar ki war toœæ do my œl na: lp
Usta wia na zwê unik so wej dru kar ki.

prin ter driver = na zwa ste row ni ka dru kar ki

do zwo lo ne war to œci: na zwa ste row ni ka dru kar ki war toœæ do my œl na: BRAK
w po sta ci u¿y wa nej przez Win dows
Usta wia ³añcuch, któ ry jest prze ka zy wa ny klien to wi Win dows, kie dy ten pyta, ja -
kie go ste row ni ka na le ¿y u¿yæ w celu przy go to wa nia pli ku do wy dru ku. Wiel koœæ li -
ter w tym ³añcu chu jest istot na.

[glo bal] prin ter driver file = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na:  
sam ba/lib/prin ters.def

Okre œla po³o¿e nie pli ku msprint.def, u¿y wa ne go przez Win dows 95/98.
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prin ter driver lo ca tion = œcie ¿ka sie cio wa

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka sie cio wa Win dows war toœæ do my œl na:
\\ser wer\PRINTER$

Okre œla po³o¿e nie ste row ni ka dru kar ki. War to œci¹ tej opcji po wi nien byæ ka ta log
w udzia le, któ ry prze cho wu je pli ki ste row ni ków dru ka rek.

prin ter name = na zwa

do zwo lo ne war to œci: na zwa dru kar ki war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji prin ter.

prin ting = typ

do zwo lo ne war to œci: bsd, sysv, hpux, aix, qnx, plp, lprng war toœæ do my œl na: bsd
Okre œla typ dru ko wa nia, któ re go na le ¿y u¿yæ za miast wkom pi lo wa ne go typu. Po -
wo du je wstêp ne usta wie nie war to œci opcji print com mand, lpq com mand i lprm
com mand.

[glo bal] pro to col = pro to kó³

do zwo lo ne war to œci: NT1, LANMAN2, LANMAN1, war toœæ do my œl na: NT1
COREPLUS, CORE
Usta wia wer sjê pro to ko³u SMB na jedn¹ z do pusz czal nych war to œci. Sta now czo od -
ra dza my zmie nia nie tej opcji. Ist nie je tyl ko dla za pew nie nia wstecz nej zgod no œci
z nie któ ry mi star szy mi klien ta mi.

pu blic = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, do stêp do tego udzia³u nie wy ma ga poda nia has³a. Sy no -
nim opcji gu est ok.

qu eu epau se com mand = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie Unik sa war toœæ do my œl na: ró ¿na
Okre œla po le ce nie, któ re za trzy mu je prze twa rza nie ko lej ki wy dru ku. Zwy kle ini cjo -
wa na przez opcjê prin ting. Wpro wa dzo na w Sam bie 1.9.18p10.

qu eu ere su me com mand = /œcie ¿ka bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie Unik sa war toœæ do my œl na: ró ¿na
Okre œla po le ce nie, któ re wzna wia prze twa rza nie ko lej ki wy dru ku. Zwy kle ini cjo -
wa na przez opcjê prin ting. Wpro wa dzo na w Sam bie 1.9.18p10.
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read bmpx = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Prze sta rza³a. Nie zmie niaæ.

read list = li sta prze cin ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta u¿ ytkowników war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla li stê u¿yt kow ni ków, któ rzy do za pi sy wal ne go udzia³u maj¹ do stêp w try bie 
tyl ko do od czy tu.

read only = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Okre œla, ¿e udzia³ jest prze zna czo ny tyl ko do od czy tu. An to nim opcji wri ta ble
i wri te ok.

[glo bal] read pre dic tion = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Od czy tu je z wy prze dze niem dane z pli ków prze zna czo nych tyl ko do od czy tu. Prze -
sta rza³a, usu niê ta z Sam by 2.0.

[glo bal] read raw = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Umo ¿li wia wy ko ny wa nie szyb kich, stru mie nio wych od czy tów przez TCP przy wy -
ko rzy sta niu bu fo rów o roz mia rze 64 KB. Za le ca na.

[glo bal] read size = baj ty

do zwo lo ne war to œci: roz miar w baj tach war toœæ do my œl na: 2048
Usta wia opcjê bu fo ro wa nia dla ser we rów, w któ rych prêd koœæ dys ku nie od po wia -
da prêd ko œci sie ci. Wy ma ga eks pe ry men to wa nia. Nie na le ¿y jej zmie niaæ. Nie po -
win na prze kra czaæ 65 536.

[glo bal] re mo te an no un ce = li sta zdal na

do zwo lo ne war to œci: li sta zdal nych adre sów war toœæ do my œl na: BRAK
Do da je gru py ro bo cze do li sty, na kt órej ser wer Sam by bê dzie siê og³aszaæ. De fi -
niowana w po sta ci par: ad res IP/gru pa ro bo cza (na przyk³ad 192.168.220.215/PROSTA),
przy czym ró¿ne gru py s¹ od dzie lo ne spa cja mi. Umo ¿li wia sto so wa nie ukie run ko -
wa nych rozg³oszeñ. Ser wer bê dzie siê po ja wia³ na li stach przegl¹da nia tych grup ro -
bo czych. Nie wy ma ga u¿y cia WINS.
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[glo bal] re mo te brow se sync = li sta ad resów

do zwo lo ne war to œci: li sta ad resów IP war toœæ do my œl na: BRAK
W³¹cza syn chro ni za cjê list przegl¹da nia z in ny mi lo kal ny mi przegl¹dar ka mi (dzia³a 
tyl ko miê dzy ser we ra mi Sam by). Mo ¿na po daæ ad res kon kret ne go kom pu te ra albo
ad res rozg³osze nio wy (ukie run ko wa ny, to jest ###.###.###.255). W tym dru gim
przy pad ku Sam ba spró bu je wy szu kaæ g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹.

reva li da te = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, u¿yt kow ni cy musz¹ po now nie wpro wa dzaæ has³o na -
wet po po my œl nym wstêp nym za lo go wa niu siê w udzia le.

[glo bal] root = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka unik so wa war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji root directo ry.

[glo bal] root dir = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka unik so wa war toœæ do my œl na: BRAK
Sy no nim opcji root directo ry.

[glo bal] root directo ry = œcie ¿ka

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka unik so wa war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla ka ta log, któ ry za po moc¹ funk cji chro ot() zo sta nie zmie nio ny w ka ta log
g³ówny przed uru cho mie niem de mo nów. Unie mo ¿li wia to ja ki kol wiek do stêp do
ka ta lo gów spo za tego drze wa. Patrz ta k¿e opcja wide links.

root po stexec =  /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: BRAK
z pe³n¹ œcie ¿k¹
Okre œla po le ce nie, któ re zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota, kie dy u¿yt kow -
nik od³¹czy siê od udzia³u. Patrz ta k¿e opcje pre exec, po stexec i root pre exec. 
Wy ko ny wa ne po po le ce niu po stexec. U¿y waæ z za cho wa niem nie zbêd nej ostro -
¿no œci.
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root pre exec =  /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie pow³oki Unik sa wraz war toœæ do my œl na: BRAK 
z pe³n¹ œcie ¿k¹
Okre œla po le ce nie, któ re zo sta nie wy ko na ne z przy wi le ja mi ro ota, za nim u¿yt kow -
nik po³¹czy siê z udzia³em. Patrz ta k¿e opcje pre exec, po stexec i root po -
stexec. Wy ko ny wa ne przed po le ce niem pre exec. U¿y waæ z za cho wa niem nie -
zbêd nej ostro ¿no œci.

[glo bal] se cu ri ty = war toœæ

do zwo lo ne war to œci: sha re, user, se rver, do ma in war toœæ do my œl na:
sha re w Sam bie 1.0,

user w Sam bie 2.0
Okre œla me to dê za bez pie cza nia za so bów. Je œli se cu ri ty = sha re, us³ugi maj¹
wspól ne has³o, jed no dla wszyst kich u¿yt kow ni ków. Je œli se cu ri ty = user, u¿yt -
kow ni cy maj¹ (unik so we) kon ta i has³a. Je œli se cu ri ty = se rver, u¿yt kow ni cy
maj¹ kon ta i has³a, a uwie rzy tel nia ich inny kom pu ter. Je œli se cu ri ty = do ma in,
prze pro wa dza siê pe³ne uwie rzy tel nia nie do me no we. Patrz ta k¿e opcje pas sword
se rver i en cryp ted pas swords.

[glo bal] se rver string = tekst

do zwo lo ne war to œci: ³añcuch war toœæ do my œl na: Sam ba %v (w wer sji 2.0)
Usta wia na zwê, któ ra po ja wia siê obok ser we ra na li stach przegl¹da nia. Roz po zna je
zmienn¹ %v (nu mer wer sji Sam by) oraz %h (na zwa ho sta).

set directo ry = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Po zwa la klien tom DEC Pa thworks na u¿y wa nie po le ce nia set dir.

[glo bal] sha red file en tries = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 113
Prze sta rza³a, nie u¿y waæ.

sha red mem size = baj ty

do zwo lo ne war to œci: roz miar w baj tach war toœæ do my œl na: 102 400
Je œli Sam ba zo sta³a skom pi lo wa na z opcj¹ FAST_SHARE_MODES (ma po wa nie pli -
ków w pa miê ci), usta wia roz miar pa miê ci dzie lo nej. Nie na le ¿y zmie niaæ tej opcji.
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[glo bal] smb pas swd file = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: unik so wa œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na:
/usr/lo cal/sam ba/priva te/sm b pas swd

Za stê pu je wkom pi lo wan¹ œcie ¿kê do pli ku hase³, je œli opcja en cryp ted pas -
swords jest usta wio na na yes.

[glo bal] sm brun = /œcie ¿ka_bez wzglêd na/po le ce nie

do zwo lo ne war to œci: po le ce nie sm brun war toœæ do my œl na: war toœæ wkom pi lo wa na
Za stê pu je wkom pi lo wan¹ œcie ¿kê do pli ku bi nar ne go sm brun. Nie na le ¿y zmie niaæ
tej opcji.

sha re mo des = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba obs³ugu je u¿y wa ne w Win dows blo ka dy ca³ych
pli ków (w try bie od mo wy).

short pre se rve case = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, na zwy pli ków w for ma cie 8.3 bêd¹ sk³adaæ siê z li ter o ta -
kiej wiel ko œci, jak¹ poda³ klient. W prze ciw nym wy pad ku li te ry bêd¹ mia³y wiel koœæ 
okre œlon¹ opcj¹ de fault case. Patrz ta k¿e opcja pre se rve case.

[glo bal] soc ket ad dress = ad res IP

do zwo lo ne war to œci: ad res IP war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla ad res, pod któ rym na le ¿y cze kaæ na po³¹cze nia. Do my œl nie Sam ba cze ka na
po³¹cze nia pod wszyst ki mi ad re sa mi. U¿y wa na do obs³ugi wie lu wir tu al nych in ter -
fej sów w jed nym ser we rze. Sta now czo od ra dza my jej u¿y cie.

[glo bal] soc ket options = li sta opcji gniazd

do zwo lo ne war to œci: li sta war toœæ do my œl na: BRAK
Usta wia opcje gniazd spe cy ficz ne dla sys te mu ope ra cyj ne go. Opcja SO_KEEPALIVE
po wo du je, ¿e pro to kó³ TCP co czte ry go dzi ny spraw dza, czy klient jest wci¹¿ do -
stêp ny. Opcja TCP_NODELAY po wo du je wysy³anie na wet nie wiel kich pa kie -
tów w celu zmniej sze nia zw³oki. Te dwie opcje s¹ za le ca ne, je œli obs³ugu je je sys tem
ope ra cyj ny. Wiê cej in for ma cji znaj dziesz w do dat ku B, Opty ma li zo wa nie wy daj no œci
Sam by.
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[glo bal] sta tus = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, po³¹cze nia s¹ re je stro wa ne w pli ku (lub pa miê ci dzie lo -
nej) do stêp nym dla po le ce nia smb sta tus.

strict sync = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba bê dzie syn chro ni zo waæ bu fo ry z dys kiem za ka -
¿dym ra zem, kie dy klient przy œ le pa kiet z usta wio nym bi tem syn chro ni za cji. Je œli
jest usta wio na na NO, Sam ba za pi sze dane do pie ro po wype³nie niu bu fo rów. Do my -
œl nie usta wio na na NO, po nie wa¿ Eks plo ra tor Win dows 98 (b³êd nie) usta wia ten bit
we wszyst kich pa kie tach. Wpro wa dzo na w Sam bie 1.9.18p10.

strict loc king = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba spraw dza obec noœæ blo kad przy ka ¿dym do stê -
pie do pli ku, a nie tyl ko na ¿¹da nie lub pod czas otwie ra nia pli ku. Nie za le ca na.

[glo bal] strip dot = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Usu wa ko ñco we krop ki z nazw pli ku. Za miast niej na le ¿y u¿y waæ opcji man gled
map.

[glo bal] sys log = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 1
Usta wia po ziom ko mu ni ka tów Sam by wysy³anych do dzien ni ka sys te mo we go. Wy -
¿ sze po zio my s¹ bar dziej szcze gó³owe. Re je stro wa nie ko mu ni ka tów musi byæ ta k¿e
do zwo lo ne przez plik sys log.conf.

[glo bal] sys log only = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, ko mu ni ka ty s¹ re je stro wa ne tyl ko w dzien ni ku sys te mo -
wym, a nie w stan dar do wych pli kach dzien ni ka Sam by.
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sync al ways = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba wywo³uje funk cjê fsync(3) po ka ¿dym za pi sie. Nie 
na le ¿y jej sto so waæ, z wyj¹tkiem dia gno zo wa nia ser we ra.

[glo bal] time of f set = mi nu ty

do zwo lo ne war to œci: mi nu ty war toœæ do my œl na: 0
Usta wia licz bê mi nut, któ re na le ¿y do daæ do sys te mo wej stre fy cza so wej. U¿y wa na
z klien ta mi, któ re b³êd nie ob li czaj¹ czas let ni; nie za le ca na.

[glo bal] time se rver = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, pro ces nmbd bê dzie do star cza³ czas klien tom.

unix pas sword sync = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba bê dzie pr óbowa³a zmie niæ has³o unik so we, kie dy
u¿yt kow nik zmie ni swo je has³o SMB. S³u¿y do u³atwie nia syn chro ni za cji miê dzy
ba za mi da nych Unik sa i Micro so ftu. Do da na w wer sji 1.9.18p4 Sam by. Patrz ta k¿e
pas swd chat.

unix re al na me = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, udo stêp nia klien tom pole GECOS z pli ku /etc/pas swd jako 
na zwi sko u¿yt kow ni ka.

upda te en cryp ted = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Uak tu al nia plik hase³ Micro so ftu, kie dy u¿yt kow nik za lo gu je siê za po moc¹ nie za -
szy fro wa ne go has³a. U³atwia wpro wa dze nie za szy fro wa nych hase³ dla u¿yt kow ni -
ków Win dows 95/98 i NT. Wpro wa dzo na w wer sji 1.9.18p5 Sam by.

user = li sta prze cin ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw u¿yt kow ni ków war toœæ do my œl na: BRAK
od dzie lo nych prze cin ka mi
Sy no nim opcji user na me.
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user na me = li sta prze cin ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw u¿yt kow ni ków war toœæ do my œl na: BRAK
od dzie lo nych prze cin ka mi 
Okre œla li stê nazw u¿yt kow ni ków, na któ rych kon ta spró bu je za lo go waæ siê klient,
kie dy sto so wa ne s¹ za bez pie cze nia na po zio mie udzia³u. Jej sy no ni my to user i
users. Nie za le ca na. Za miast niej na le ¿y u¿y waæ w klien cie po le ce nia NET USE
\\ser wer\udzia³%u¿yt kow nik.

user na me level = licz ba

do zwo lo ne war to œci: licz ba war toœæ do my œl na: 0
Licz ba du ¿ych li ter w per mu ta cjach u¿y wa nych pod czas do pa so wy wa nia unik so -
wej na zwy u¿yt kow ni ka. Sto so wa na ze wzglê du na to, ¿e Win dows prze sy³a na zwy
u¿yt kow ni ka li te ra mi o ta kiej sa mej wiel ko œci. Nie za le ca na.

[glo bal] user na me map = œcie ¿ka do pli ku

do zwo lo ne war to œci: œcie ¿ka do pli ku war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla na zwê i po³o¿e nie pli ku za wie raj¹cego pary „na zwa u¿yt kow ni ka w Unik -
sie – na zwa w Win dows”. S³u¿y do od wzo ro wy wa nia nazw o ró¿ nej pi sow ni oraz
tych nazw u¿yt kow ni ka Win dows, któ re s¹ d³u¿ sze od oœmiu zna ków.

va lid chars = li sta

do zwo lo ne war to œci: li sta war to œci licz bo wych war toœæ do my œl na: BRAK
Prze sta rza³a, choæ jesz cze nie ca³kiem. Do da je zna ki na ro do we do ze sta wu zna ków.
Jej za da nia prze jê³a opcja client code page.

va lid users = li sta u¿ ytkowników

do zwo lo ne war to œci: li sta u¿ ytkowników war toœæ do my œl na: BRAK (ka ¿dy)
Li sta u¿yt kow ni ków, któ rzy mog¹ ko rzy staæ z udzia³u.

veto fi les = li sta uko œni ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw pli ków;  (ele men ty war toœæ do my œl na: BRAK
od dzie lo ne uko œni ka mi)
Li sta pli ków, któ re nie s¹ po ka zy wa ne klien to wi pod czas li sto wa nia za war to œci ka -
ta lo gu. Patrz ta k¿e opcja de le te veto fi les.
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veto oplock fi les = li sta uko œni ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw pli ków; ele men ty war toœæ do my œl na: BRAK
od dzie lo ne uko œni ka mi
Li sta pli ków, któ re nie mog¹ byæ blo ko wa ne opor tu ni stycz nie (i bu fo ro wa ne przez
klien ta). Patrz ta k¿e opcje oplocks i fake oplocks.

vo lu me = na zwa udzia³u

do zwo lo ne war to œci: ³añcuch war toœæ do my œl na: BRAK
Okre œla ety kie tê wo lu me nu dla udzia³u dys ko we go, zw³asz cza dla CD-RO M-u.

wide links = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba pod¹¿a za dowi¹za nia mi sym bo licz ny mi na
zewn¹trz bie¿¹cego udzia³u (lub udzia³ów). Patrz ta k¿e opcje root dir i fol low
sym links.

[glo bal] wins proxy = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, de mon nmbd bê dzie prze ka zy wa³ do ser we ra WINS za -
py ta nia o na zwê od star szych klien tów, któ re pos³uguj¹ siê rozg³osze nia mi. Ser wer
WINS znaj du je siê zwy kle w in nej pod sie ci.

[glo bal] wins se rver = host

do zwo lo ne war to œci: na zwa ho sta war toœæ do my œl na: BRAK
Po da je na zwê DNS lub ad res IP ser we ra WINS.

[glo bal] wins support = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: NO
Je œli jest usta wio na na YES, Sam ba bê dzie œwiad czy³a us³ugi WINS. Je œli wins
support = yes, opcja wins se rver nie mo¿e byæ usta wio na.

[glo bal] workgro up = na zwa

do zwo lo ne war to œci: na zwa gru py ro bo czej war toœæ do my œl na: wkom pi lo wa na
Usta wia na zwê gru py ro bo czej, któ rej ser wer udo stêp nia swo je za so by. Za stê pu je
wkom pi lo wan¹ na zwê. Za le ca my wy bra nie na zwy in nej ni¿ WORKGROUP.
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wri ta ble = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
An to nim opcji read only; sy no nim opcji wri te ok.

wri te list = li sta prze cin ko wa

do zwo lo ne war to œci: li sta nazw u¿yt kow ni ków war toœæ do my œl na: BRAK (ka ¿dy)
 (ele men ty od dzie lo ne prze cin ka mi)
Li sta u¿yt kow ni ków, któ rzy maj¹ do stêp w try bie do za pi su i od czy tu do udzia³u
prze zna czo ne go tyl ko do od czy tu. Patrz ta k¿e opcja read list.

wri te ok = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Sy no nim opcji wri ta ble.

[glo bal] wri te raw = war toœæ lo gicz na

do zwo lo ne war to œci: YES, NO war toœæ do my œl na: YES
Umo ¿li wia wy ko ny wa nie szyb kich, stru mie nio wych za pi sów przez TCP przy wy -
ko rzy sta niu bu fo rów o roz mia rze 64 KB. Za le ca na.

S³ow ni czek te rm inów u¿y wa nych w spi sie opcji
Li sta ad resów

Li sta ad resów IP (od dzie lo nych spa cja mi) w for ma cie ###.###.###.###.
Li sta ho stów

Li sta ho stów, kt órej ele men ty s¹ od dzie lo ne spa cja mi. Mo¿e za wie raæ ad re sy IP,
ma ski ad resów, na zwy do me no we oraz s³owa ALL i EXCEPT.

Li sta in terfejsów
Li sta in terfejsów (z ele men ta mi od dzie lo ny mi spa cja mi) w for ma cie ad res/ma -
ska sie cio wa albo ad res/licz ba bitów, na przyk³ad 192.168.2.10/255.255.255.0
albo 192.168.2.10/24.

Li sta od wzo ro wañ
Li sta (z ele men ta mi od dzie lo ny mi spa cja mi) ³añc uch ów u¿y wa nych do od wzo -
ro wy wa nia nazw pl ików, na przyk³ad (*.html *.htm).

Li sta prze cin ko wa
Li sta el ementów od dzie lo nych prze cin ka mi.

Li sta uko œni ko wa
Li sta nazw pli ków, któ rej ele men ty s¹ od dzie lo ne zna ka mi „/”, co po zwa la na
osa dza nie spa cji. Na przyk³ad /.*/fred flint sto ne/*.frk/.
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Li sta us³ug (udzia³ów)
Li sta (z ele men ta mi od dzie lo ny mi spa cja mi) nazw udzia³ów, bez nawiasów kwa -
dra to wych u¿y wa nych w nag³ówku sek cji.

Li sta u¿ ytkowników
Li sta (z ele men ta mi od dzie lo ny mi spa cja mi) nazw u¿y tko wników. W Sam bie 1.9
za pis @na zwa_gru py ozna cza wszyst kich cz³onków unik so wej gru py o poda nej
na zwie. W Sam bie 2.0 za pis @na zwa_gru py ozna cza wszyst kich cz³onków gru -
py sie cio wej NIS o poda nej na zwie, je œli taka gru pa ist nie je, a w prze ciw nym ra -
zie – wszyst kich cz³onków gru py unik so wej. Opró cz tego za pis +na zwa_gru py
ozna cza gru pê unik sow¹, &na zwa_gru py – gru pê sie ciow¹ NIS, a za pi sy &+ i +&
po wo duj¹ prze szu ka nie grup Unik sa i NIS w okre œlo nej ko lej no œci.

Li sta zdal na
Li sta (z ele men ta mi od dzie lo ny mi spa cja mi) par „rozg³osze nio wy ad res pod sie ci –
gru pa ro bo cza”. Na przyk³ad: 192.168.2.255/SERWERY 192.168.4.255/PERSONEL.

Po le ce nie
Po le ce nie unik so we z pe³n¹ œcie ¿k¹ i pa ra me tra mi.

Tekst
Jed na li nia tek stu.

Zmien ne pli ku kon fi gu ra cyj ne go
W ta be li C.1 wy mie nio ne s¹ zmien ne pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by.

Ta be la C.1. Zmien ne w porz¹dku al fa be tycz nym

%a Ar chi tek tu ra klien ta (Sam ba, WfWg, WinNT, Win95 lub UNKNOWN)
%d Bie¿¹cy iden ty fi ka tor pro ce su ser we ra
%f Na zwa pli ku bu fo ro we go wraz ze œcie ¿k¹ wzglêdn¹ (tyl ko dru ko wa nie)
%f U¿yt kow nik, który przys³a³ ko mu ni kat (tyl ko ko mu ni ka ty)
%G Na zwa pod sta wo wej gru py %U (¿¹da ne go kon ta u¿yt kow ni ka)
%g Na zwa pod sta wo wej gru py %u (rze czy wi ste go kon ta u¿yt kow ni ka)
%H Ka ta log ma cie rzy sty %u (rze czy wi ste go kon ta u¿yt kow ni ka)
%h Na zwa ho sta (in ter ne to wa) ser we ra Sam by
%I Ad res IP klien ta
%j Nu mer zle ce nia wy dru ku (tyl ko dru ko wa nie)
%L Na zwa Net BIO S-o wa ser we ra Sam by (wir tu al ne ser we ry maj¹ wie le nazw)
%M Na zwa ho sta (in ter ne to wa) klien ta
%m Na zwa Net BIO S-o wa klien ta
%n Nowe has³o (tyl ko zmia na has³a)
%N Na zwa ser we ra kat al ogów ma cie rzy s tych NIS (bez NIS to samo co %L)
%o Sta re has³o (tyl ko zmia na has³a)
%P Ka ta log g³ówny bie¿¹cego udzia³u (rze czy wi sty)
%p Ka ta log g³ówny bie¿¹cego udzia³u (w ma pie NIS)
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Na zwa Opis

%p Na zwa dru ko wa ne go pli ku (tyl ko dru ko wa nie)
%R U¿y wa ny po ziom pro to ko³u (CORE, COREPLUS, LANMAN1, 

LANMAN2 lub NT1)
%S Na zwa bie¿¹cego udzia³u
%s Na zwa pli ku, w któ rym jest tre œæ ko mu ni ka tu (tyl ko ko mu ni ka ty)
%s Na zwa pli ku bu fo ro we go dru kar ki (tyl ko dru ko wa nie)
%T Bie¿¹ca data i czas
%t Kom pu ter do ce lo wy (tyl ko ko mu ni ka ty)
%u Na zwa u¿yt kow ni ka bie¿¹cego udzia³u
%U ¯¹dana na zwa u¿yt kow ni ka bie¿¹cego udzia³u
%v Wer sja Sam by
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D
Spis dem onów 
i po le ceñ Sam by

Do da tek D: Spis de mo nów i po le ceñ Sam by

W tym do dat ku za miesz cza my spis opcji li nii po le ceñ i inne in for ma cje, któ re po -
mog¹ ci w u¿y wa niu pro gra mów wchodz¹cych w sk³ad dys try bu cji Sam by.

Pro gra my wchodz¹ce w sk³ad dys try bu cji Sam by
Po ni¿ ej za miesz cza my in for ma cje o opcjach li nii po le ceñ u¿y wa nych przez pro gra -
my Sam by.

smbd

Pro gram smbd udo stêp nia pli ki i dru kar ki, u¿y waj¹c jed ne go stru mie nia TCP/IP
i jed ne go de mo na na jed ne go klien ta. Jest ste ro wa ny przez do my œl ny plik kon fi gu ra -
cyj ny, ka ta log_sam by/lib/smb.conf, jed nak pierw sze ñstwo maj¹ opcje li nii po le ceñ.
Plik kon fi gu ra cyj ny jest au to ma tycz nie prze twa rza ny co mi nu tê. Je œli w miê dzy cza -
sie zo sta nie zmie nio ny, nowe opcje na tych miast wejd¹ w ¿y cie. Mo¿esz zmu siæ Sam -
bê do wcze œniej sze go prze³ad o wa nia pli ku kon fi gu ra cyj ne go, wysy³aj¹c sy gna³
SIGHUP do pro ce su smbd. Prze³ad o wa nie pli ku nie bê dzie jed nak mia³o wp³ywu na
ju¿ pod³¹czo ne klien ty. Aby za prze staæ u¿y wa nia tej „odzie dzi czo nej” kon fi gu ra cji,
klient mu si roz³¹czyæ siê i po³¹czyæ po now nie, albo sam ser wer musi zo staæ zre star -
to wa ny, co zmu si wszyst kie klien ty do po now ne go nawi¹za nia po³¹cze nia.

Inne sy gna³y

Aby za mkn¹æ pro ces smbd, wy œlij do nie go sy gna³ SIGTERM (-15), któ ry umo ¿li wi
mu ³agod ne za ko ñcze nie dzia³ania – w prze ci wie ñstwie do sy gna³u SIGKILL (-9).
Aby zwiê k szyæ po ziom re je stro wa nia pod czas dzia³ania smbd, wy œlij do pro gra mu
sy gna³ SIGUSR1. Aby zmniej szyæ po ziom re je stro wa nia, wy œlij sy gna³ SIGUSR2.

Opcje li nii po le ceñ

-D
Pro gram smbd jest uru cha mia ny jako de mon. Jest to za le ca ny sp os ób u¿y cia smbd
(i za ra zem do my œl ny). Mo ¿na ta k¿e uru cha miaæ smbd za po œred nic twem in etd.



-d po ziom_dia gno stycz ny
Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e przybieraæ on war toœæ od 0 do 10. Poda nie war to œci w li nii po le ce nia po wo -
du je zast¹pie nie war to œci okre œlo nej w pli ku smb.conf. Po ziom dia gno stycz ny 0
re je stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko mu ni ka ty, po ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, 
na to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie do ce l ów dia gno stycz nych i znacz -
nie spo wal niaj¹ dzia³anie de mo na smbd.

-h
Wy œwie tla in for ma cje o opcjach li nii po le ce nia pro gra mu smbd.

Opcje te sto we i dia gno stycz ne

-a
Je œli po dasz tê opcjê, ka ¿ de nowe po³¹cze nie z ser we rem Sam by bê dzie re je stro -
waæ ko mu ni ka ty o lo go wa niu na ko ñcu pli ku dzien ni ka. Jest to prze ci wie ñstwo
opcji -o i za ra zem usta wie nie do my œl ne.

-i za kres
Ta opcja usta wia Net BIO S-o wy iden ty fi ka tor za kre su. Tyl ko kom pu te ry o ta kim
iden ty fi ka to rze bêd¹ mog³y ko mu ni ko waæ siê z ser we rem. Iden ty fi ka tor za kre su
by³ po przed ni kiem grup ro bo czych; opcja ta jest obs³ugi wa na tyl ko dla za pew -
nie nia wstecz nej zgod no œci.

-l plik_dzien ni ka
Za pi su je ko mu ni ka ty dia gno stycz ne w pli ku in nym ni¿ wkom pi lo wa ny lub
okre œlo ny w smb.conf. Do my œl na na zwa pli ku dzien ni ka to czê sto /usr/lo cal/sam -
ba/var/log.smb, /usr/sam ba/var/log.smb lub /var/log/log.smb. Dwa pierw sze po³o¿e -
nia nie s¹ za le ca ne w Linuksie, w którym /usr czê sto jest sys te mem pli ków
prze zna czo nym tyl ko do od czy tu.

-O opcje_gniazd
Ta opcja li nii po le ce nia usta wia opcje gniazd TCP/IP, u¿y waj¹c tych sa mych pa -
rametrów, co opcja kon fi gu ra cyj na soc ket options. Czê sto wy ko rzy stu je siê
j¹ do opty ma li zo wa nia wy daj no œci i do te sto wa nia.

-o
Prze ci wie ñstwo opcji -a. Po wo du je nad pi sy wa nie pli ków dzien ni ka po ich
otwar ciu. Dziê ki tej opcji mo¿esz oszczê dziæ so bie ¿mud ne go wy szu ki wa nia
w³aœci wych wpis ów, kie dy prze pro wa dzasz se riê te stów i za ka ¿dym ra zem
spraw dzasz dzien ni ki.

-P
Ta opcja spra wia, ¿e smbd nie wysy³a ¿ad nych da nych do sie ci. Zwy kle jest u¿y -
wa na tyl ko przez programistów Sam by.

-p nu mer_por tu
Opcja ta okre œla nu mer por tu, z któ rego ser wer bê dzie od bie ra³ ¿¹da nia. Obec nie
wszyst kie klien ty Micro so ftu wysy³aj¹ ¿¹da nia tyl ko do por tu do my œl ne go: 139.
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-s plik_kon fi gu ra cyj ny
Okre œla po³o¿e nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. Do my œl ne po³o¿e nie tego pli -
ku to /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf, ale mo¿esz zmie niæ je z li nii po le ce nia, zwy kle
w ce lach dia gno stycz nych.

nmbd

Pro gram nmbd to de mon Net BIO S-o wych us³ug na zew ni czych i przegl¹da nia. Od -
po wia da na za py ta nia o na zwê, rozg³asza ne za po moc¹ pro to ko³u Net BIOS po nad
TCP/IP (NBT) przez klien ty SMB, a opcjo nal nie ta k¿e na ¿¹da nia Win dows In ter net
Name Se rvi ce (WINS). Oba te me cha ni zmy s¹ u¿y wa ne przez klien ty SMB do wy -
szu ki wa nia ad re su IP na pod sta wie na zwy kom pu te ra. Me cha nizm rozg³osze nio wy
ko rzy sta z rozg³oszeñ UDP/IP i ogra ni cza siê do lo kal nej pod sie ci, na to miast WINS
u¿y wa pro to ko³u TCP/IP, któ ry mo¿e byæ tra so wa ny. Je œli de mon nmbd dzia³a jako
ser wer WINS, wów czas prze cho wu je ak tu aln¹ bazê nazw i ad re sów w pli ku wins.dat
w ka ta lo gu ka ta log_sam by/var/locks.
Dzia³aj¹cy pro gram nmbd mo¿e ta k¿e od po wia daæ na ¿¹da nia pro to ko³u przegl¹da -
nia u¿y wa ne go przez Oto cze nie sie cio we Win dows. Przegl¹da nie opie ra siê na pro -
to ko le ³¹cz¹cym og³osze nia o ser we rach i œwiad czo nych przez nie us³ugach w ak -
tyw ny ka ta log us³ug. Pro to kó³ przegl¹da nia za pew nia wiêc dy na micz ny ka ta log
ser we rów oraz udo stêp nia nych przez nie dys ków i dru ka rek. Po dob nie jak w przy -
pad ku WINS, us³uga ta by³a pocz¹tko wo re ali zo wa na przez wysy³anie rozg³oszeñ
UDP/IP do lo kal nej pod sie ci. Obec nie, dziê ki g³ów nym przegl¹dar kom lo kal nym,
przegl¹da nie po le ga na nawi¹zy wa niu po³¹czeñ TCP/IP z ser we rem. Je œli de mon
nmbd dzia³a jako g³ówna przegl¹dar ka lo kal na, wów czas prze cho wu je bazê da nych
przegl¹da nia w pli ku brow se.dat w ka ta lo gu ka ta log_sam by/var/locks.

Sy gna³y

Po dob nie jak smbd, pro gram nmbd od po wia da na kil ka unik so wych sy gna³ów.
Wys³anie do nie go sy gna³u SIGHUP spo wo du je zrzu ce nie zna nych pro gra mo wi nazw
do pli ku na me list.de bug w ka ta lo gu ka ta log_sam by/locks, a bazy da nych przegl¹da nia
– do pli ku brow se.dat w tym sa mym ka ta lo gu. Aby za mkn¹æ pro ces nmbd, wy œlij do nie -
go sy gna³ SIGTERM (-15) za miast SIGKILL (-9), co po zwo li mu na ³agod ne za ko ñcze nie
pra cy. Mo¿esz zwiê k szyæ po ziom dia gno stycz ny pro gra mu nmbd, wysy³aj¹c do nie go
sy gna³ SIGUSR1, albo zmniej szyæ, wysy³aj¹c sy gna³ SIGUSR2.

Opcje li nii po le ce nia

-D
Pro gram nmbd jest uru cha mia ny jako de mon. Jest to za le ca ny sp os ób u¿y cia
nmbd. Mo ¿na ta k¿e uru cha miaæ nmbd za po œred nic twem in etd.

-d po ziom_dia gno stycz ny
Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e mieæ on war toœæ od 0 do 10. Poda nie war to œci w li nii po le ce nia po wo du je
zast¹pie nie war to œci okre œlo nej w pli ku smb.conf. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je -
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stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko mu ni ka ty, po ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, na -
to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie do ce l ów dia gno stycz nych i znacz nie
spo wal niaj¹ dzia³anie de mo na nmbd.

-h
Wy œwie tla in for ma cje o opcjach li nii po le ce nia pro gra mu nmbd (ta k¿e -?).

Opcje te sto we i dia gno stycz ne

-a
Je œli po dasz tê opcjê, ka ¿ de nowe po³¹cze nie z ser we rem Sam by bê dzie re je stro -
waæ ko mu ni ka ty o lo go wa niu na ko ñcu pli ku dzien ni ka. Jest to prze ci wie ñstwo
opcji -o i za ra zem usta wie nie do my œl ne.

-H plik_ho st ów
Ta opcja ³ad u je stan dar do wy plik host ów w celu od wzo ro wy wa nia nazw.

-i za kres
Ta opcja usta wia Net BIO S-o wy iden ty fi ka tor za kre su. Tyl ko kom pu te ry o ta kim
iden ty fi ka to rze bêd¹ mog³y ko mu ni ko waæ siê z ser we rem. Iden ty fi ka tor za kre su
by³ po przed ni kiem grup ro bo czych; opcja ta jest obs³ugi wa na tyl ko dla za pew -
nie nia wstecz nej zgod no œci.

-l plik_dzien ni ka
Za pi su je ko mu ni ka ty dia gno stycz ne w pli ku in nym ni¿ wkom pi lo wa ny lub
okre œlo ny w smb.conf. Do my œl na na zwa pli ku dzien ni ka to czê sto /usr/lo cal/sam -
ba/var/log.nmb, /usr/sam ba/var/log.nmb lub /var/log/log.nmb. Dwa pierw sze po³o¿e -
nia nie s¹ za le ca ne w Linuksie, w którym /usr czê sto jest sys te mem pli ków
prze zna czo nym tyl ko do od czy tu.

-n na zwa_Net BIO S-o wa
Ta opcja umo ¿li wia zmia nê na zwy, pod jak¹ bê dzie og³asza³ siê de mon. Poda nie
tej opcji w li nii po le ce nia spo wo du je zast¹pie nie war to œci okre œlo nej w pli ku kon -
fi gu ra cyj nym Sam by za po moc¹ opcji net bios name.

-O opcje_gniazd
Ta opcja li nii po le ce nia usta wia opcje gniazd TCP/IP, u¿y waj¹c tych sa mych pa -
rametrów, co opcja kon fi gu ra cyj na soc ket options. Czê sto wy ko rzy stu je siê
j¹ do opty ma li zo wa nia wy daj no œci i do te sto wa nia.

-o
Prze ci wie ñstwo opcji -a. Po wo du je nad pi sy wa nie pli ków dzien ni ka po ich
otwar ciu. Dziê ki tej opcji mo¿esz oszczê dziæ so bie ¿mud ne go wy szu ki wa nia
w³aœci wych wpis ów, kie dy prze pro wa dzasz se riê te stów i za ka ¿dym ra zem
spraw dzasz dzien ni ki.

-p nu mer_por tu
Opcja ta okre œla nu mer por tu UDP/IP, z któ rego ser wer bê dzie od bie ra³ ¿¹da nia.
Obec nie wszyst kie klien ty Micro so ftu wysy³aj¹ ¿¹da nia tyl ko do por tu do my œl -
ne go: 137.
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-s plik_kon fi gu ra cyj ny
Okre œla po³o¿e nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. Do my œl ne po³o¿e nie tego pli -
ku to /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf, ale mo¿esz zmie niæ je z li nii po le ce nia, zwy kle
w ce lach dia gno stycz nych.

-v
Ta opcja wy œwie tla wer sjê Sam by.

Plik star to wy Sam by

Sam ba jest zwy kle uru cha mia na z unik so wych plik ów rc pod czas star tu sys te mu.
W sys te mach ze zbio rem kata logów /etc/rcN.d mo ¿na to zro biæ, umiesz czaj¹c od po -
wied nio na zwa ny skrypt w ka ta lo gu /rc. Zwy kle skrypt uru cha miaj¹cy Sam bê nosi
na zwê S91s amba, a za trzy muj¹cy j¹ – K91s amba. W Linuksie skryp ty te s¹ za zwy czaj
prze cho wy wa ne w pod ka ta lo gu /etc/rc2.d, a w So la ri sie – w /etc/rc3.d. W kom pu te -
rach z pli kiem /etc/rc.lo cal mo¿esz do pi saæ do tego pli ku po ni¿ sze dwie li nie:
/usr/lo cal/sam ba/bin/smbd -D
/usr/lo cal/sam ba/bin/nmbd -D

Po ni¿ szy przyk³ad o wy skrypt obs³ugu je dwa do dat ko we po le ce nia, sta tus i re -
start, oprócz zwyk³ych po le ceñ start i stop u¿y wa nych w Unik sach typu Sys -
tem V:
#!/bin/sh
#
# /etc/rc2.d/S91s amba - zarz¹dza ser we rem SMB me tod¹ Sys temu V
#
OPCJE="-D"
#DIAGN=-d3
PS="ps ax"
KAT_SAMBY=/usr/lo cal/sam ba
case "$1" in
'st art')
    echo "Uru cha miam Sam bê"
    $KAT_SAMBY/bin/smbd $OPCJE $DIAGN
    $KAT_SAMBY/bin/nmbd $OPCJE $DIAGN
    ;;
'st op')
    echo "Za trzy mu jê Sam bê"
    $PS | awk '/usr.lo cal.sam ba.bin/ { print $1}' |\
    xargs kill
    ;;
'status')
    x='$PS | grep -v grep | grep '$KAT_SAMBY/bin''
    if [ ! "$x" ]; then
        echo "Nie dzia³a ¿a den pro ces Sam by"
    else
        echo "  PID TT STAT  CZAS POLECENIE"
        echo "$x"
    fi
    ;;
're start')
    /etc/rc2.d/S91s amba stop
    /etc/rc2.d/S91s amba start
    /etc/rc2.d/S91s amba sta tus
    ;;
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*)
    echo "$0: B³êdne po le ce nie. Wpisz: $0 start, stop, sta tus lub re start."
    ;;
esac
exit

Bê dziesz mu sia³ po daæ w³aœci we œcie ¿ki i opcje po le ce nia ps, aby do sto so waæ je do
swo je go sys te mu. Mo¿esz ta k¿e do³¹czyæ inne po le ce nia w za le ¿no œci od swo ich po -
trzeb, na przyk³ad na ka zuj¹ce Sam bie prze³ad o wa nie pli ku smb.conf lub zrzu ce nie
ta bel nmbd.

smbsh

Pro gram smbsh umo ¿li wia ko rzy sta nie ze zdal ne go udzia³u Win dows tak, jak by by³
to zwyk³y ka ta log unik so wy. Kie dy go uru cho misz, udo stêp ni do dat ko we drze wo
kata logów pod ka ta lo giem /smb. Pod ka ta lo ga mi /smb s¹ ser we ry, a pod ka ta lo ga mi
ser we rów s¹ pos zc ze gó lne udzia³y dys ko we i dru kar ki. Po le ce nia wy ko ny wa ne
przez smbsh trak tuj¹ sys tem pli ków /smb tak, jak by by³ to sys tem lo kal ny. Ozna cza
to, ¿e nie mu sisz do³¹czaæ obs³ugi smb mo unt do j¹dra i mon to waæ sys te mów pli ków
Win dows w taki spo sób, w jaki mon tu jesz sys te my pli ków NFS. Aby w³¹czyæ smbsh,
mu sisz skon fi gu ro waæ Sam bê z opcj¹ -- with-s mbwrappers.

Opcje

-d po ziom_dia gno stycz ny
Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e mieæ on war toœæ od 0 do 10. Poda nie war to œci w li nii po le ce nia po wo du je
zast¹pie nie war to œci okre œlo nej w pli ku smb.conf. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je -
stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko mu ni ka ty, po ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, na -
to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie do ce l ów dia gno stycz nych i znacz nie
spo wal niaj¹ dzia³anie pro gra mu smbsh.

-l plik_dzien ni ka
Okre œla na zwê u¿y wa ne go pli ku dzien ni ka.

-P przed ro stek
Okre œla ka ta log, w kt ór ym na le ¿y za mon to waæ sys tem pli ków SMB. Do my œl nie
jest to /smb.

-R ko lej noœæ od wzo ro wy wa nia
Okre œla ko lej noœæ ko rzy sta nia z us³ug na zew ni czych. Opcja ta przy po mi na opcjê
kon fi gu ra cyjn¹ re solve or der i mo¿e przyj mo waæ czte ry pa ra me try:
lmhosts, host, wins i bcast, w do wol nej ko lej no œci.

-U u¿yt kow nik
Umo ¿li wia sto so wa nie opcji u¿yt kow nik%has³o.

-W gru pa_ro bo cza
Okre œla na zwê gru py ro bo czej, do kt ór ej pod³¹czy siê klient.
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smbc lient

Pro gram smbc lient to „z³ota r¹czka” w pa kie cie Sam by. Pocz¹tko wo na pi sa ny jako na -
rzê dzie te sto we, z cza sem sta³ siê pe³nym klien tem unik so wym z in te rak tyw nym in ter -
fej sem przy po mi naj¹cym FTP. Niek tó re z jego opcji nadal s³u¿¹ do te sto wa nia i opty -
ma li zo wa nia ser we ra; umo ¿li wia te¿ ³atwe spraw dze nie, czy Sam ba dzia³a w ser we rze.
Pro gram smbc lient mo ¿na uznaæ za ca³y pa kiet pro gra mów:
· in te rak tyw ny pro gram do trans mi sji pli ków, po dob ny do FTP,
· in te rak tyw ny pro gram dru kuj¹cy,
· in te rak tyw ny pro gram ar chi wi zuj¹cy,
· pro gram do wysy³ania ko mu ni ka tów ste ro wa ny z li nii po le ceñ,
· pro gram ar chi wi za cyj ny ste ro wa ny z li nii po le ceñ (patrz te¿ pro gram smb tar),
· pro gram do wysy³ania za py tañ o us³ugi œwiad czo ne przez ser wer,
· pro gram dia gno stycz ny ste ro wa ny z li nii po le ceñ.

Og ól ne opcje li nii po le ceñ

Pro gram ma zwyk³y zbiór opcji po dob nych do smbd, któ re maj¹ za sto so wa nie za -
rów no pod czas u¿y cia in te rak tyw ne go, jak i ste ro wa nia z li nii po le ceñ. Oto sk³ad nia
po le ce nia:
smbc lient //na zwa_ser we ra/na zwa_udzia³u [has³o] [-opcje]

Oto wszyst kie opcje li nii po le ceñ:
-d po ziom_dia gno stycz ny

Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e mieæ on war toœæ od 0 do 10 lub A, co ozna cza wszyst kie ko mu ni ka ty. Poda -
nie war to œci w li nii po le ce nia po wo du je zast¹pie nie war to œci okre œlo nej w pli ku
smb.conf. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko mu ni ka ty, po -
ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, na to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie
do ce l ów dia gno stycz nych i znacz nie spo wal niaj¹ dzia³anie pro gra mu smbc lient.

-h
Wy œwie tla in for ma cje o u¿y ciu pro gra mu smbc lient z li nii po le ceñ.

-n na zwa_Net BIO S-o wa
Ta opcja umo ¿li wia zmia nê na zwy Net BIO S-o wej, pod jak¹ bê dzie og³asza³ siê
pro gram.

Dzia³anie pro gra mu smbc lient

Po wy da niu po le ce nia smbc lient //na zwa_ser we ra/udzia³ zo sta niesz po -
pro szo ny o wpi sa nie na zwy u¿yt kow ni ka i has³a. Je œli lo go wa nie prze bie gnie po my -
œl nie, pro gram po³¹czy siê z udzia³em i zo sta nie wy œwie tlo ne zg³osze nie nie mal ta -
kie jak w FTP (od wrot ny uko œnik w zg³osze niu zo sta nie zast¹pio ny nazw¹
bie¿¹cego ka ta lo gu, kie dy bê dziesz po ru sza³ siê po sys te mie pli ków):
smb:\>
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Z tej li nii zg³osze nia mo¿esz wy da waæ po le ce nia wy mie nio ne w ta be li D.1, po dob ne
do po le ceñ FTP. Ar gu men ty w na wia sach kwa dra to wych s¹ opcjo nal ne.

Ta be la D.1. Po le ce nia pro gra mu smbc lient

Po le ce nie Opis

? po le ce nie Wy œwie tla li stê po le ceñ lub po moc na te mat poda ne go po le ce nia
help [po le ce nie] Wy œwie tla li stê po le ceñ lub po moc na te mat poda ne go po le ce nia
! [po le ce nie] Je œli po dasz po le ce nie, zo sta nie ono wy ko na ne w lo kal nej
 pow³oce. Je œli nie, przej dziesz do lo kal nej pow³oki klien ta
dir [na zwa_pli ku] Wy œwie tla wszyst kie pli ki w bie¿¹cym ka ta lo gu, kt ór ych na zwa

od po wia da poda nej na zwie_pli ku, a w ra zie po mi niê cia
na zwy_pli ku wy œwie tla wszyst kie pli ki

ls [na zwa_pli ku] Wy œwie tla wszyst kie pli ki w bie¿¹cym ka ta lo gu, kt ór ych na zwa
od po wia da poda nej na zwie_pli ku, a w ra zie po mi niê cia
na zwy_pli ku wy œwie tla wszyst kie pli ki

cd [ka ta log] Je œli po dasz ka ta log, prze cho dzi do okre œlo ne go ka ta lo gu 
w zdal nym kom pu te rze. Je œli nie, wy œwie tla bie¿¹cy ka ta log 
w zdal nym kom pu te rze

lcd [ka ta log] Je œli po dasz ka ta log, prze cho dzi do okre œlo ne go ka ta lo gu 
w lo kal nym kom pu te rze. Je œli nie, wy œwie tla bie¿¹cy ka ta log 
w lo kal nym kom pu te rze

get zdal ny_plik Ko piu je zdal ny_plik do lo kal ne go kom pu te ra. Je œli po dasz
[lo kal ny_plik] na zwê lo kal ne go_pli ku, plik zo sta nie sko pio wa ny pod t¹
 nazw¹. Plik jest trak to wa ny jako bi nar ny; nie do ko nu je siê 

kon wer sji miê dzy zna ka mi no wej li nii a se kwen cja mi po wrót
ka ret ki/nowa li nia

put lo kal ny_plik Ko piu je lo kal ny_plik do zdal ne go kom pu te ra. 
[zdal ny_plik] Je œli po dasz na zwê zdal ne go_pli ku, plik zo sta nie 

sko pio wa ny pod t¹ nazw¹. Plik jest trak to wa ny jako bi nar ny;
nie do ko nu je siê kon wer sji miê dzy zna ka mi no wej li nii 
a se kwen cja mi po wrót ka ret ki/nowa li nia

mget wzo rzec Po bie ra ze zdal ne go kom pu te ra wszyst kie pli ki o na zwach 
pa suj¹cych do wzor ca

mput wzo rzec Umiesz cza w zdal nym kom pu te rze wszyst kie lo kal ne pli ki 
o na zwach pa suj¹cych do wzor ca

prompt W³¹cza lub wy³¹cza in te rak tyw ne po twier dza nie ope ra cji 
w po le ce niach mget i mput

lo wer ca se ON (lub OFF) Je œli opcja lo wer ca se jest w³¹czo na (ON), pro gram smbc lient 
bê dzie prze kszta³ca³ na zwy pl ików na ma³e li te ry pod czas 
ope ra cji mget lub get (ale nie mput i put)

del na zwa_pli ku Usu wa plik ze zdal ne go kom pu te ra
md ka ta log Two rzy ka ta log w zdal nym kom pu te rze
mkdir ka ta log Two rzy ka ta log w zdal nym kom pu te rze
rd ka ta log Usu wa ka ta log ze zdal ne go kom pu te ra
rmdir ka ta log Usu wa ka ta log ze zdal ne go kom pu te ra
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Po le ce nie Opis

set mo de na zwa_pli ku Usta wia do so we atry bu ty pli ków, u¿y waj¹c 
[+|-]rsha unik so wych praw do stê pu. Opcja r ozna cza plik 

tyl ko do od czy tu, s – sys te mo wy, h – ukry ty, a – ar chi wal ny
exit Ko ñczy dzia³anie pro gra mu smbc lient
quit Ko ñczy dzia³anie pro gra mu smbc lient

Ist niej¹ ta k¿e po le ce nia ma skuj¹ce i re ku ren cyj ne przy dat ne pod czas ko pio wa nia
wiê k szych ilo œci pli ków; opis ich u¿y cia znaj dziesz na stro nie podrêcz ni ka man dla
pro gra mu smbc lient. Nie licz¹c ma sek, re ku ren cji i bra ku trans mi sji w try bie ASCII,
smbc lient dzia³a dok³ad nie tak, jak FTP. Za uwa¿, ¿e ze wzglê du na bi nar ny tryb
trans mi sji, pli ki Win dows sko pio wa ne do Unik sa bêd¹ mia³y li nie ko ñcz¹ce siê zna -
ka mi po wro tu ka ret ki i no wej li nii (\r\n), a nie sa mym zna kiem no wej li nii (\n)
u¿y wa nym w Unik sie.

Po le ce nia wy dru ku

Pro gram smbc lient umo ¿li wia ta k¿e do stêp do dru ka rek, ³¹cz¹c siê z udzia³ami dru -
ka rek. Kie dy je steœ ju¿ po³¹czo ny, mo¿esz ste ro waæ wy dru kiem za po moc¹ po le ceñ
z ta be li D.2.

Ta be la D.2. Po le ce nia wy dru ku w pro gra mie smbc lient

Po le ce nie Opis

print na zwa_pli ku Dru ku je plik, ko piuj¹c go z kom pu te ra lo kal ne go do zdal ne go 
i tam zle caj¹c jego wy druk

print mo de text
| gra phi cs In for mu je ser wer, ¿e przes³ane dane s¹ czy stym tek stem (ASCII)

albo bi nar ny mi da ny mi gra ficz ny mi w for ma cie ak cep to wa nym
przez dru kar kê. U¿yt kow nik sam musi za d baæ, aby dru ko wa ny
plik by³ w³aœci we go typu

qu eue Wy œwie tla ko lej kê w udzia le dru kar ki, z któ rym siê po³¹czy³eœ,
po ka zuj¹c iden ty fi ka tor za da nia, na zwê, roz miar i sta tus 
zle ce nia wy dru ku

Wresz cie, aby wy dru ko waæ plik za po moc¹ pro gra mu smbc lient, u¿yj opcji -c:
cat dru ko wa ny_plik | smbc lient //ser wer/na zwa_dru kar ki -c "print -"

Po le ce nia ar chi wi zuj¹ce

Pro gram smbc lient mo¿e ar chi wi zo waæ pli ki prze cho wy wa ne w udzia³ach. Zwy kle
robi siê to z li nii po le ceñ za po moc¹ po le ce nia smb tar, ale mo ¿na ta k¿e u¿yæ po le ceñ
in te rak tyw nych wy mie nio nych w ta be li D.3.

Pro gra my wchodz¹ce w sk³ad dys try bu cji Sam by 359



Ta be la D.3. Po le ce nia ar chi wi zuj¹ce

Po le ce nie Opis

tar c|x[IXb gNa] Two rzy lub roz pa ko wu je ar chi wum tar, po dob nie jak
ope ran dy pro gram ste ro wa ny z li nii po le ceñ
blocksi ze roz miar Okre œla roz miar blo ku u¿y wa ny przez tar, w jed nost kach 

512- ba jtowych
tar mo de full |inc Spra wia, ¿e po le ce nie tar uzwglêd nia usta wie nie 
|re set|no re set do so we go bitu ar chi wal ne go. W try bie full (pe³nym, 

do my œl nym) po le ce nie tar ar chi wi zu je wszyst kie pli ki. W try bie
inc (przy ro sto wym) po le ce nie tar ko piu je tyl ko te pli ki, 
w któ rych usta wio ny jest bit ar chi wal ny. W try bie re set 
(ze ro wa nia) po le ce nie tar ze ru je bit ar chi wal ny we wszyst kich
ko pio wa nych pli kach (udzia³ musi byæ za pi sy wal ny), w  try bie
no re set bit ar chi wal ny nie zo sta nie wy ze ro wa ny mimo 
zar chi wi zo wa nia pli ku

Opcje li nii po le ceñ s³u¿¹ce do wysy³ania ko mu ni ka tów

-M Net BIO S-o wa_na zwa_kom pu te ra
Ta opcja umo ¿li wia wysy³anie kom uni katów pro to ko³u Win Po pup do in ne go
kom pu te ra. Po nawi¹za niu po³¹cze nia mo¿esz wpi saæ swój ko mu ni kat i za ko ñ -
czyæ go przez na ciœ niê cie [Ctrl+D]. Je œli w do ce lo wym kom pu te rze nie dzia³a
Win Po pup, otrzy masz ko mu ni kat o b³êdzie.

-U u¿yt kow nik
Ta opcja po zwa la na po œred nie okre œle nie nadaw cy ko mu ni ka tu.

Opcje li nii po le ceñ s³u¿¹ce do ar chi wi za cji pli ków

Do ar chi wi zo wa nia pli ków mo ¿na wy ko rzy staæ kom bi na cjê opcji -T (ar chi wi zo wa -
nie), -D (pocz¹tko wy ka ta log) oraz -c (po le ce nie). Le piej jed nak to zro biæ za po moc¹ 
pro gra mu smb tar, któ ry omó wi my nie ba wem. Nie za le ca my bez po œred nie go u¿y cia
pro gra mu smbc lient jako pro gra mu ar chi wi zuj¹cego.
-D ka ta log_pocz¹tko wy

Prze cho dzi do okre œlo ne go ka ta lo gu przed roz po czê ciem ope ra cji.
-c ³añcuch_po le ceñ

Prze ka zu je ³añcuch_po le ceñ do in ter pre te ra po le ceñ, kt óry trak tu je go jako li -
stê po le ceñ (od dzie lo nych œred ni ka mi) do wy ko na nia. Przy da je siê to do prze ka -
za nia po le ceñ, ta kich jak tar mo de inc, któ re spra wia, ¿e po le ce nie smbc lient 
-T sko piu je tyl ko pli ki z usta wio nym bi tem ar chi wal nym.

-T po le ce nie na zwa_pli ku
Uru cha mia ste row nik tar, zgod ny z pro gra mem gtar. Dwa naj wa ¿niej sze po le ce -
nia to: c (ut wó rz ar chi wum) i x (roz pa kuj pli ki), po któ rych mog¹ na stê po waæ po -
ni¿ sze opcje:

a Ze ru je bity ar chi wal ne po sko pio wa niu pli ków.
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b roz miar
Usta wia roz miar blo ku w jed nost kach 512- ba jtowych.

g Ar chi wi zu je tyl ko te pli ki, w któ rych usta wio ny jest bit ar chi wal ny.
I plik

Do³¹cza pli ki i ka ta lo gi (jest to dzia³anie do my œl ne). Nie wy ko nu je do pa so wañ
do wzor ca.

N na zwa_pli ku
Ar chi wi zu je tyl ko pli ki now sze od pli ku o poda nej na zwie.

q Nie wy œwie tla ko muni katów dia gno stycz nych.
X plik

Wy³¹cza pli ki.

Wysy³anie z li nii po le ceñ za py tañ o us³ugi 

Je œli uru cho misz pro gram smbc lient w na stê puj¹cy sp osób:
smbc lient -L na zwa_ser we ra

wy li stu je on udzia³y i inne us³ugi udo stêp nia ne przez ser wer. Jest to przy dat ne, je œli
nie masz smb wrappers. Bywa ta k¿e po moc ne jako na rzê dzie dia gno stycz ne.

Opcje te sto we i dia gno stycz ne

Pro gram smbc lient mo ¿na wywo³aæ w ró¿ nych try bach dzia³ania z na stê puj¹cymi
opcja mi dia gno stycz ny mi i te sto wy mi:
-B ad res_IP

Okre œla ad res rozg³osze nio wy.
-d po ziom_dia gno stycz ny

Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e mieæ on war toœæ od 0 do 10 lub A, co ozna cza wszyst kie opcje dia gno stycz -
ne. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko mu ni ka ty, po ziom 1 
to usta wie nie stan dar do we, na to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie do ce l ów
dia gno stycz nych i znacz nie spo wal niaj¹ dzia³anie pro gra mu.

-E
Wysy³a wszyst kie ko mu ni ka ty na stan dar do we wy jœ cie b³êdu, za miast na stan -
dar do we wy jœ cie.

-I ad res_IP
Okre œla ad res IP ser we ra, z któ rym na le ¿y siê po³¹czyæ.

-i za kres
Ta opcja usta wia Net BIO S-o wy iden ty fi ka tor za kre su. Tyl ko kom pu te ry o ta kim
iden ty fi ka to rze bêd¹ mog³y ko mu ni ko waæ siê z ser we rem. Iden ty fi ka tor za kre su
by³ po przed ni kiem grup ro bo czych; opcja ta jest obs³ugi wa na tyl ko dla za pew -
nie nia wstecz nej zgod no œci.

-l plik_dzien ni ka
Wysy³a ko mu ni ka ty do okre œlo ne go pli ku.
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-N
Nie wy œwie tla py ta nia o has³o. Je œli po dasz has³o w li nii po le ce nia lub u¿y jesz tej
opcji, klient nie za py ta o has³o.

-n na zwa_Net BIO S-o wa
Ta opcja umo ¿li wia zmia nê na zwy, pod jak¹ bê dzie og³asza³ siê pro gram.

-O opcje_gniazd
Ta opcja li nii po le ce nia usta wia opcje gniazd TCP/IP, u¿y waj¹c tych sa mych pa -
rametrów, co opcja kon fi gu ra cyj na soc ket options. Czê sto wy ko rzy stu je siê
j¹ do opty ma li zo wa nia wy daj no œci i do te sto wa nia.

-p nu mer_por tu
Opcja ta okre œla nu mer por tu, z któ rego klient bê dzie od bie ra³ ¿¹da nia.

-R ko lej noœæ_od wzo ro wy wa nia
Okre œla ko lej noœæ ko rzy sta nia z us³ug na zew ni czych. Opcja ta przy po mi na opcjê
kon fi gu ra cyjn¹ re solve or der i mo¿e przyj mo waæ czte ry pa ra me try:
lmhosts, host, wins i bcast, w do wol nej ko lej no œci.

-s plik_kon fi gu ra cyj ny
Okre œla po³o¿e nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. U¿y wa na w ce lach dia gno -
stycz nych.

-t kod_ter mi na lo wy
Usta wia kod ter mi na lo wy dla jêz yk ów azja tyc kich.

-U u¿yt kow nik
Usta wia na zwê u¿yt kow ni ka i opcjo nal nie has³o (na przyk³ad -U ja nek%taj ne).

-W gru pa_ro bo cza
Okre œla na zwê gru py ro bo czej, kt ór ej cz³on kiem jest klient.

Je œli chcesz prze te sto waæ któr¹œ z us³ug na zew ni czych, uru chom pro gram smbc lient
z opcj¹ -R i nazw¹ tej jed nej us³ugi. Pro gram smbc lient sko rzy sta wów czas tyl ko z tej
us³ugi, któr¹ poda³eœ w li nii po le ce nia.

smb sta tus

Pro gram smb sta tus li stu je bie¿¹ce po³¹cze nia z ser we rem Sam by. Jego wy ni ki dziel¹
siê na trzy sek cje. W pierw szej sek cji wy mie nia ne s¹ ró ¿ne udzia³y u¿y wa ne przez
kon kret nych u¿y tkow ników. W dru giej sek cji wy mie nia ne s¹ za blo ko wa ne pli ki we
wszyst kich udzia³ach Sam by. Wresz cie, w trze ciej sek cji wy œwie tla ne s¹ in for ma cje
o zu ¿y ciu pa miê ci. Na przyk³ad:
# smb sta tus
Sam ba ver sion 2.0.3
Se rvi ce      uid      gid      pid     ma chi ne
----------------------------------------------
siec         davecb   davecb   7470   fe niks   (192.168.220.101) Tue May 23 
wer          wer      wer      7589   chi me ra  (192.168.220.102) Tue May 23

Loc ked fi les:
Pid    De ny Mo de   R/W        Oplock           Name
--------------------------------------------------
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7589   DENY_NONE  RDONLY   EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/inet/com mon/
sys tem/help.bmp   Sun May 16 21:23:40 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY   NONE             /home/sam ba/word/of fi ce/find fast.exe
Sun May 16 20:51:08 1999
7589   DENY_WRITE RDONLY   EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/lfbmp70n.dll
Sun May 16 21:23:39 1999
7589   DENY_WRITE RDWR     EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/qu ic ken/inet/qda ta/
run ti me.dat   Sun May 16 21:23:40 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY   EXCLUSIVE+BATCH  /home/sam ba/word/of fi ce/osa.exe
Sun May 16 20:51:09 1999
7589   DENY_WRITE RDONLY   NONE             /home/sam ba/qu ic ken/qver sion.dll
Sun May 16 21:20:33 1999
7470   DENY_WRITE RDONLY   NONE             /home/sam ba/qu ic ken/qver sion.dll
Sun May 16 20:51:11 1999

Sha re mode me mo ry usa ge (by tes):
   1043432(99%) free + 4312(0%) used + 832(0%) over he ad = 1048576(100%) to tal

Opcje

-b
Po le ce nie wy œwie tla sk róco ne wy ni ki. Obej muj¹ one wer sjê Sam by oraz in for ma -
cje o u¿yt kow ni kach za lo go wa nych w ser we rze.

-d
Po le ce nie wy œwie tla sz czegó³owe wy ni ki, obej muj¹ce wszyst kie trzy sek cje z po -
wy ¿ sze go przyk³adu. Jest to opcja do my œl na.

-L
Wy œwie tla tyl ko bie¿¹ce blo ka dy pli ków. Od po wia da to dru giej sek cji w sz cz e -
gó³owych wy ni kach.

-p
Wy œwie tla tyl ko li stê id entyfikatorów pro ce su smbd. Czê sto u¿y wa na w skryp tach.

-S
Wy œwie tla tyl ko li stê po³¹czeñ z udzia³ami. Od po wia da to pierw szej sek cji w szc ze -
gó³owych wy ni kach.

-s plik_kon fi gu ra cyj ny
Okre œla plik kon fi gu ra cyj ny Sam by u¿y wa ny pod czas wy ko ny wa nia po le ce nia.

-u na zwa_u¿yt kow ni ka
Ogra ni cza wy ni ki pro gra mu smb sta tus do ak tyw no œci okre œlo ne go u¿yt kow ni ka.

smb tar

Pro gram smb tar to skrypt pow³oki, ko rzy staj¹cy z po le ce nia smbc lient, dziê ki któ re -
mu pod czas ar chi wi zo wa nia pl ików mo ¿na pos³u¿yæ siê bar dziej zro zu mia³ymi
opcja mi. Funk cjo nal nie jest od po wied ni kiem unik so we go po le ce nia tar.

Opcje

-a
Ze ru je bit ar chi wal ny.
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-b roz miar_blo ku
Roz miar blo ku. Do my œl nie 20.

-d ka ta log
Prze cho dzi do wska za ne go ka ta lo gu przed roz pa ko wa niem lub zar chi wi zo wa -
niem pli ków.

-i
Tryb przy ro sto wy; pli ki zo stan¹ sko pio wa ne tyl ko wte dy, gdy maj¹ usta wio ny
bit ar chi wal ny. Bity ar chi wal ne s¹ ze ro wa ne po od czy ta niu ka ¿ de go pli ku.

-l po ziom_re je stro wa nia
Okre œla po ziom re je stro wa nia.

-N na zwa_pli ku
Ko piu je tyl ko te pli ki, któ re s¹ now sze od cza su ostat niej mo dy fi ka cji pli ku
o poda nej na zwie. S³u¿y do wy ko ny wa nia przy ro sto wych ko pii za pa so wych.

-p has³o
Okre œla has³o do stê pu do udzia³u.

-r
Od twa rza pli ki w udzia³ach z pli ku tar.

-s ser wer
Okre œla na zwê ser we ra SMB/CIFS, w któ rym znaj du je siê udzia³.

-t ta œma
Urz¹dze nie ta œmo we lub plik. Do my œl nie jest to war toœæ zmien nej œro do wi sko -
wej $TAPE lub plik o na zwie tar.out, je œli zmien na $TAPE nie jest usta wio na.

-u u¿yt kow nik
Okre œla u¿yt kow ni ka udzia³u. Mo¿esz po daæ ta k¿e has³o, w for ma cie u¿yt kow -
nik%has³o.

-v
W³¹cza tryb szcz egó³owy.

-X plik
Na ka zu je wy³¹czyæ poda ne pli ki z ope ra cji ar chi wi zo wa nia lub od twa rza nia.

-x udzia³
Okre œla na zwê udzia³u, z którym na le ¿y siê po³¹czyæ. Do my œl na na zwa to bac kup,
po nie wa¿ ko pie za pa so we czê sto wy ko nu je siê z wy ko rzy sta niem udzia³u o ta kiej
na zwie.

Oto przyk³ad o we po le ce nie, kt óre ar chi wi zu je dane u¿yt kow ni ka zu zia:
# smb tar -s pe cet -x zu zia -u zu zia -p taj ne -t zu zia.tar

nm blo okup

Pro gram klienc ki nm blo okup spraw dza, czy us³ugi na zew ni cze Net BIO S-u po nad
UDP/IP po tra fi¹ od wzo ro wy waæ na zwy kom pu te rów NBT na ad re sy IP. Po le ce nie
nm blo okup rozg³asza za py ta nie o na zwê w lo kal nej pod sie ci i cze ka, a¿ kom pu -
ter o tej na zwie udzie li od po wie dzi. Po le ce nie to jest od po wied ni kiem pro gra mów
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ns lo okup(1) lub dig(1), prze zna czo nym dla sie ci Win dows. Mo¿e ono wy szu ki waæ
zarówno zwyk³e na zwy Net BIO S-o we, jak i te nie zwyk³e, typu __MSBROWSE__ ,
które s¹ u¿y wa ne przez me cha ni zmy na zew ni cze Win dows do œwiad cze nia
us³ug kata lo go wych. Je œli chcesz wys³aæ za py ta nie o okre œlo ny typ na zwy, do³¹cz
NetBIO S-o wy <typ> na ko ñcu na zwy.
Oto sk³ad nia po le ce nia:
nm blo okup [-opcje] na zwa

Oto obs³ugi wa ne opcje:
-A

In ter pre tu je na zwê jako ad res IP i wysy³a za py ta nie o sta tus wêz³a pod tym ad re sem.
-B ad res_rozg³osze nio wy

Wysy³a za py ta nie na okre œlo ny ad res_rozg³osze nio wy. Do my œl nie za py ta -
nie jest wysy³ane pod ad resem rozg³osze nio wym pod sta wo we go in ter fej su sie -
cio we go.

-d po ziom_dia gno stycz ny
Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia). Mo¿e
mieæ on war toœæ od 0 do 10. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je stru je tyl ko naj wa ¿niej sze ko -
mu ni ka ty, po ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, na to miast po zio my 3 i wy ¿ sze s³u¿¹
g³ów n ie do ce l ów dia gno stycz nych i znacz nie spo wal niaj¹ dzia³anie pro gra mu.

-h
Wy œwie tla in for ma cje o u¿y ciu opcji pro gra mu.

-i za kres
Ta opcja usta wia Net BIO S-o wy iden ty fi ka tor za kre su. Tyl ko kom pu te ry o ta kim
iden ty fi ka to rze bêd¹ mog³y ko mu ni ko waæ siê z ser we rem. Iden ty fi ka tor za kre su
by³ po przed ni kiem grup ro bo czych; opcja ta jest obs³ugi wa na tyl ko dla za pew -
nie nia wstecz nej zgod no œci.

-M
Znaj du je g³ówn¹ przegl¹dar kê lo kaln¹. Sto su je w tym celu rozg³osze nio we wy -
szu ki wa nie kom pu te ra, któ ry od po wie na spe cjaln¹ na zwê __MSBROWSE__ ,
a na stêp nie uzy sku je in for ma cje od tego kom pu te ra, za miast rozg³aszaæ samo za -
py ta nie.

-R
Usta wia w pa kie cie bit ze zwo le nia na re ku ren cjê. Spra wia on, ¿e kom pu ter
udzie laj¹cy od po wie dzi sp ró buje prze pro wa dziæ wy szu ki wa nie w WINS i zw róci
adres oraz inne in for ma cje prze cho wy wa ne przez ser wer WINS.

-r
U¿y wa por tu g³ówn ego o nu me rze 137 w kom pu te rach Win dows.

-S
Kie dy za py ta nie o na zwê zw róci ad res IP, wysy³a ta k¿e za py ta nie o sta tus wêz³a.
Za py ta nie to zwra ca wszyst kie typy zasobów, które s¹ zna ne kom pu te ro wi, wraz 
z ich licz bo wy mi atry bu ta mi. Na przyk³ad:
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% nm blo okup -d 4 -S FENIKS
re ce ived 6 na mes
        FENIKS           <00> - <GROUP> B <ACTIVE>
        FENIKS           <03> -         B <ACTIVE>
        FENIKS           <1d> -         B <ACTIVE>
        FENIKS           <1e> - <GROUP> B <ACTIVE>
        FENIKS           <20> -         B <ACTIVE>
        ..__MSBROWSE__..<01> - <GROUP> B <ACTIVE>

-s plik_kon fi gu ra cyj ny
Okre œla po³o¿e nie pli ku kon fi gu ra cyj ne go Sam by. Do my œl ne po³o¿e nie tego pli -
ku to /usr/lo cal/sam ba/lib/smb.conf, ale mo¿esz zmie niæ je z li nii po le ce nia, zwy kle
w ce lach dia gno stycz nych.

-T
Ta opcja s³u¿y do t³uma cze nia adr esów IP na wy szu ka ne na zwy.

-U ad res_bez po œred ni
Wysy³a za py ta nie bez po œred nio pod wska za nym ad resem. U¿y wa na w po³¹cze -
niu z opcj¹ -R do od py ty wa nia se rw er ów WINS.

Za uwa¿, ¿e po le ce nie nm blo okup nie umo ¿li wia poda nia na zwy gru py ro bo czej.
Mo¿esz omin¹æ tê prze szko dê, umiesz czaj¹c w pli ku opcjê workgro up = na -
zwa_gru py i wywo³uj¹c po le ce nie nm blo okup z opcj¹ -s plik_kon fi gu ra cyj ny.

sm b pas swd

Pro gram sm b pas swd ma dwie ró ¿ ne funk cje. Kie dy jest uru cha mia ny przez zwyk³ych 
u¿ytkowników, zmie nia ich za szy fro wa ne has³a. Kie dy jest uru cha mia ny przez ro -
ota, uak tu al nia plik za szy fro wa nych hase³. Kie dy zo sta nie uru cho mio ny przez
zwyk³ego u¿yt kow ni ka bez ¿ad nych opcji, ³¹czy siê z pod sta wo wym kon tro le rem
do me ny i zmie nia has³o u¿yt kow ni ka Win dows.
Pro gram od mó wi pra cy, je œli nie dzia³a de mon smbd, opcje hosts al low lub hosts 
deny unie mo ¿li wiaj¹ po³¹cze nie z lo kal nym ho stem (127.0.0.1) lub usta wio na jest
opcja en cryp ted pas swords = no.

Opcje do stêp ne dla zwyk³ego u¿yt kow ni ka

-D po ziom_dia gno stycz ny
Okre œla po ziom dia gno stycz ny (na zy wa ny ta k¿e po zio mem re je stro wa nia).
Mo¿e mieæ on war toœæ od 0 do 10. Po ziom dia gno stycz ny 0 re je stru je tyl ko naj wa -
¿niej sze ko mu ni ka ty, po ziom 1 to usta wie nie stan dar do we, na to miast po zio my 3
i wy ¿ sze s³u¿¹ g³ów n ie do ce l ów dia gno stycz nych i znacz nie spo wal niaj¹
dzia³anie pro gra mu.

-h
Wy œwie tla in for ma cje o u¿y ciu opcji pro gra mu.

-r na zwa_zdal ne go_kom pu te ra
Okre œla kom pu ter, w któ rym na le ¿y zmie niæ has³o. Zdal ny kom pu ter musi byæ
pod sta wo wym kon tro le rem do me ny (PDC).
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-R ko lej noœæ_od wzo ro wy wa nia
Okre œla ko lej noœæ ko rzy sta nia z us³ug na zew ni czych. Opcja ta przy po mi na opcjê
kon fi gu ra cyjn¹ re solve or der i mo¿e przyj mo waæ czte ry pa ra me try:
lmhosts, host, wins i bcast, w do wol nej ko lej no œci.

-U na zwa_u¿yt kow ni ka
U¿y wa na tyl ko w po³¹cze niu z opcj¹ -r, aby zmo dy fi ko waæ na zwê u¿yt kow ni -
ka, która w sys te mie zdal nym ma inn¹ pi sow niê.

Opcje do stêp ne tyl ko dla ro ota

-a na zwa_u¿yt kow ni ka
Do da je u¿yt kow ni ka do pli ku za szy fro wa nych hase³.

-d na zwa_u¿yt kow ni ka
Wy³¹cza kon to u¿yt kow ni ka w pli ku za szy fro wa nych hase³.

-e na zwa_u¿yt kow ni ka
W³¹cza kon to u¿yt kow ni ka w pli ku za szy fro wa nych hase³.

-m na zwa_kom pu te ra
Zmie nia has³o kon ta kom pu te ra. Kon ta kom puterów s¹ u¿y wa ne do uwie rzy tel -
nia nia komp ute rów ³¹cz¹cych siê z pod sta wo wym lub za pa so wym kon tro le rem
do me ny.

-j na zwa_do me ny
Do da je ser wer Sam by do do me ny Win dows NT.

-n
Usta wia pu ste has³o u¿yt kow ni ka.

-s na zwa_u¿yt kow ni ka
Spra wia, ¿e pro gram sm b pas swd nie wy œwie tla ¿ad nych kom unikatów i od czy tu -
je sta re i nowe has³a ze stan dar do we go we jœ cia, a nie z urz¹dze nia /dev/tty. Jest to
przy dat ne w skryp tach.

test parm

Pro gram test parm spraw dza, czy plik smb.conf jest we w nêtrz nie sp ó jny i czy nie wy -
stê puj¹ w nim oczy wi ste b³êdy. Oto sk³ad nia polecenia:
test parm [opcje] na zwa_pli ku_kon fi gu ra cyj ne go [na zwa_ho sta ad res_IP]

Je œli nie po dasz na zwy pli ku kon fi gu ra cyj ne go, po le ce nie spraw dzi do my œl ny plik
ka ta log_sam by/lib/smb.conf. Je œli po dasz na zwê ho sta i ad res IP, po le ce nie prze -
pro wa dzi do dat ko wy test, aby spraw dziæ, czy okre œlo ny kom pu ter bê dzie móg³
³¹czyæ siê z ser we rem Sam by. Je œli po dasz na zwê ho sta, po wi nie neœ po daæ ta k¿e jego 
ad res IP.

Opcje

-h
Wy œwie tla in for ma cje o u¿y ciu opcji pro gra mu.
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-L na zwa_ser we ra
Usta wia zmienn¹ %L pli ku kon fi gu ra cyj ne go na podan¹ na zwê ser we ra.

-s
Ta opcja spra wia, ¿e pro gram test parm nie pro si u¿yt kow ni ka o na ciœ niê cie kla wi -
sza [En ter] przed wy œwie tle niem li sty opcji kon fi gu ra cyj nych ser we ra.

test prns

Pro gram test prns wy szu ku je podan¹ na zwê dru kar ki w sys te mo wym pli ku z pa ra -
me tra mi dru ka rek (print cap). Oto sk³ad nia pro gra mu:
test prns na zwa_dru kar ki [na zwa_pli ku_par ametrów]

Je œli nie po dasz na zwy pli ku z pa ra me tra mi dru ka rek, Sam ba spró bu je u¿yæ na zwy
okre œlo nej w pli ku smb.conf. Je œli i tam nie poda no na zwy tego pli ku, Sam ba spró bu je 
u¿yæ pli ku /etc/print cap. Je œli to siê nie uda, pro gram wy œwie tli ko mu ni kat o b³êdzie.

rpcc lient

Jest to nowy klient, który bada in ter fej sy RPC (re mo te pro ce du re call – zdal ne
wywo³anie pro ce du ry) ser we ra SMB. Po dob nie jak pro gram smbc lient, pro gram
rpcclient po wsta³ jako na rzê dzie te sto we na po trze by pr ogra mistów Sam by i praw -
do po dob nie nie prêd ko znaj dzie inne za sto so wa nie. Jego sk³ad nia to:
rpcc lient //ser wer/udzia³

Opcje li nii po le ce nia s¹ tu ta kie same, jak w pro gra mie smbc lient z Sam by 2.0, a ope ra -
cje, któ re mo¿esz wy pró bo waæ, s¹ wy mie nio ne w ta be li D.4.

Ta be la D.4. Po le ce nia pro gra mu rpcc lient

Po le ce nie Opis

re ge num na zwa_klu cza Li sto wa nie Re je stru (klu cze, war to œci)
regde le tek ey na zwa_klu cza Usu wa klucz Re je stru
regcre atek ey na zwa_klu cza Two rzy klucz Re je stru
[war toœæ klu cza]

re gqu ery key na zwa_klu cza Spraw dza klucz Re je stru
regde le teval na zwa_war to œci Usu wa war toœæ z Re je stru
regcre ateval na zwa_war to œci Two rzy war toœæ Re je stru
typ_war to œci war toœæ

re gget sec na zwa_klu cza Po bie ra za bez pie cze nia z Re je stru
regtest sec na zwa_klu cza Te stu je za bez pie cze nia w Re je strze
ntlo gin [na zwa_u¿yt kow ni ka] Te stu je lo go wa nie w do me nie NT
[has³o]

wksin fo In for ma cje o sta cji ro bo czej
srvin fo In for ma cje o ser we rze
srv sessions Li stu je se sje z ser we rem
srvs ha res Li stu je udzia³y w ser we rze
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Po le ce nie Opis

srv con nec tions Li stu je po³¹cze nia z ser we rem
srv fi les Li stu je pli ki w ser we rze
lsaqu ery In for ma cje o za³o¿e niach sys te mo wych 

(cz³onek do me ny lub ser wer)
lo okup sids Okre œla na zwy na pod sta wie ide nty fikatorów SID
nt pas Zmie nia has³o w ba zie da nych SAM

tcpdump

Pro gram tcpdump, kla sycz ne na rzê dzie ad mi ni stra to ra sys te mu, wy œwie tla wszyst -
kie nag³ówki pakiet ów prze chodz¹cych przez in ter fejs sie cio wy, któ re pa suj¹ do
poda ne go wy ra ¿e nia. Wer sja do³¹czo na do dys try bu cji Sam by jest roz sze rzo na
o obs³ugê pro to ko³u SMB. Wy ra ¿e nie mo¿e byæ wy ra ¿e niem lo gicz nym za wie -
raj¹cym ³¹czni ki „and”, „or” i „not”, choæ cza sem bywa bar dzo pro ste. Na przyk³ad
wy ra ¿e nie host gar da wy bra³oby wszyst kie pa kie ty wysy³ane lub od bie ra ne od
ho sta gar da.  Wy ra ¿e nie sk³ada siê zwy kle z jed ne go lub kil ku s³ów klu czo wych:
· host na zwa,
· net nu mer_sie ci,
· port nu mer,
· src na zwa,
· dst na zwa.
Naj czê œciej u¿y wa ne s³owa to src (Ÿród³o), dst (cel) i port. Na przyk³ad w tej
ksi¹¿ce u¿y liœ my po le ce nia:
tcpdump port not tel net

Prze chwy tu je ono wszyst kie pa kie ty z wyj¹tkiem tel ne tu; by liœ my za lo go wa ni przez 
tel net i chcie liœ my ogl¹daæ tyl ko pa kie ty SMB.
Po ni¿ szy przyk³ad prze chwy tu je tyl ko ruch miê dzy ser we rem a kom pu te ra mi zu -
zia lub ja cek:
tcpdump host ser wer and \(zu zia or ja cek \)

Za le ca my u¿y cie opcji -s 1500, abyœ móg³ prze chwy ciæ ca³e ko mu ni ka ty SMB, a nie 
tyl ko in for ma cje z nag³ówka.

Opcje

Po le ce nie tcpdump ma wie le opcji i roz po zna je wie le typ ów wy ra ¿eñ. Sz cz egó³owy
opis za awan so wa nych opcji znaj dziesz na stro nie podrêcz ni ka man. Po ni¿ ej przed -
sta wia my naj czê œciej u¿y wa ne opcje:
-c licz ba

Po wo du je za ko ñcze nie pra cy pro gra mu po ode bra niu okre œlo nej licz by paki etów.
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-F plik
Od czy tu je wy ra ¿e nie z poda ne go pli ku i igno ru je wy ra ¿e nia okre œlo ne w li nii
po le ce nia.

-i in ter fejs
Wy mu sza mo ni to ro wa nie okre œlo ne go in ter fej su.

-r plik
Od czy tu je pa kie ty z okre œlo ne go pli ku (prze chwy co ne opcj¹ -w).

-s d³ugoœæ
Za pi su je okre œlon¹ licz bê bajt ów z ka ¿ de go pa kie tu (za miast do my œl nych 68 ba jt ów).

-w plik
Za pi su je pa kie ty w okre œlo nym pli ku.
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E
Po bie ra nie Sam by 
za po moc¹ sys te mu CVS

Ten do da tek oma wia po bie ra nie naj now szej wer sji Ÿród³owej Sam by za po moc¹ sys -
te mu CVS (Con cur rent Ver sion Sys tem). Sys tem CVS to bezp³atne na rzê dzie do
zarz¹dza nia wer sja mi pro gra mu, na pi sa ne przez Cyc lic So ftwa re i roz po wszech nia -
ne na za sa dach Po wszech nej Li cen cji Pu blicz nej GNU. Naj nowsz¹ wer sjê CVS
mo¿esz po braæ pod ad re sem http://www.cyc lic.com.
CVS dzia³a w opar ciu o sys tem GNU RCS (Revi sion Con trol Sys tem). RCS wcho dzi
w sk³ad wie lu dys try bu cji Unik sa. Je œli jed nak chcesz po braæ naj nowsz¹ wer sjê RCS,
znaj dziesz j¹ pod ad re sem http://ftp.gnu.org/gnu/rcs/.
Jedn¹ z naj wiê k szych za let CVS jest obs³uga zdal ne go lo go wa nia. Ozna cza to, ¿e
u¿yt kow ni cy In ter ne tu z ca³ego œwia ta mog¹ po bie raæ i uak tu al niaæ pli ki Ÿród³owe
ka ¿ de go pro jek tu, któ ry ko rzy sta z re po zy to rium CVS. Tak w³aœnie jest w przy pad -
ku Sam by. Kie dy za in sta lu jesz w swo im sys te mie RCS i CVS, mu sisz naj pierw za lo -
go waæ siê w ser we rze pli ków Ÿród³owych Sam by za po moc¹ na stê puj¹cego po le ce -
nia:
cvs -d :pse rver:cvs@cvs.sam ba.org:/cv sro ot lo gin

In for mu je ono sys tem CVS, ¿e chcesz po³¹czyæ siê z ser we rem CVS o ad re sie cvs.sam -
ba.org. Kie dy siê po³¹czysz, mo¿esz po braæ naj now sze drze wo pli ków Ÿród³owych
za po moc¹ na stê puj¹cego po le ce nia:
cvs -d :pse rver:cvs@cvs.sam ba.org:/cv sro ot co sam ba

Spo wo du je ono po bra nie ca³ej dys try bu cji Sam by (plik po pli ku) do ka ta lo gu o na -
zwie /sam ba, któ ry zo sta nie utwo rzo ny na two im dys ku twar dym. Ka ta log ten bê -
dzie mia³ tak¹ sam¹ struk tu rê, jak Ÿród³owa dys try bu cja Sam by omó wio na w roz -
dzia le 2, In sta lo wa nie Sam by w Unik sie. Za wie ra ona pli ki Ÿród³owe i nag³ów ko we,
do ku men ta cjê i przyk³ad o we pli ki kon fi gu ra cyj ne, któ re u³atwi¹ ci start. Kie dy po -
bie ra nie do bie gnie ko ñca, zaj rzyj do in struk cji z roz dzia³u 2, aby skon fi gu ro waæ
i skom pi lo waæ Sam bê w swo im ser we rze.



F
Przyk³ad o wy plik 
kon fi gu ra cyj ny

Do da tek F: Przyk³ad o wy plik kon fi gu ra cyj ny

W tym do dat ku za miesz cza my rze czy wi sty plik smb.conf, aby po ka zaæ, ile sp oœ ród
do stêp nych opcji jest wy ko rzy sty wa nych w prak ty ce. Jest to nie co zmo dy fi ko wa na
wer sja pli ku, któ rego u¿y wa liœ my w fir mie z piê cio ma ser we ra mi linuk so wy mi, piê -
cio ma klien ta mi Win dows for Workgro ups i piê cio ma klien ta mi Win dows NT
Work sta tion:
# smb.conf -- Ser wer pli ków dla sie ci przy klad.COM 
[glo bals]
    workgro up = 1EG_BSC
    in ter fa ces = 10.10.1.14/24

Udo stêp nia my us³ugi tyl ko przez je den z in terfejsów ser we ra. Opcja in ter fa ces
okre œla jego ad res i ma skê sie ciow¹, przy czym /24 ozna cza to samo, co
255.255.255.0.
    com ment = Sam ba wer sja %v
    pre exec = csh -c 'ec ho /usr/sam ba/bin/smbc lient \
                     -M %m -I %I' &

U¿y wa my po le ce nia pre exec w celu za re je stro wa nia in for ma cji o po³¹cze niach
wed³ug na zwy kom pu te ra (%m) oraz ad re su IP (%I).
    # po le ce nie smb sta tus bê dzie wy œwie tlaæ in for ma cje o bie¿¹cym sta tu sie  
    Sam by
    sta tus = yes
    brow se able = yes
    prin ting = bsd

    # na zwa kon ta, któ re bê dzie u¿y wa ne pod czas do stê pu do udzia³ów
    # ozna czo nych opcj¹ 'gue st ok = yes'
    gu est ac co unt = sam ba

Do my œl nym kon tem go œcin nym by³o no bo dy, o iden ty fi ka to rze -1, co w jed nym
z na szych ko mputerów po wo do wa³o po ja wia nie siê ko mu nik atów „your se rver is
be ing un frien dly”, wiêc utwo rzy liœ my spe cjal ne kon to go œcin ne Sam by na po trze by
przegl¹da nia i dru ko wa nia.
    # kon to su pe ru ¿yt kow ni ka - uprzy wi le jo wa ny do stêp do udzia³ów,
    # bez ¿ad nych ogra ni czeñ
    # OSTRZE¯ENIE: u¿y waæ tej opcji ostro ¿nie, po nie wa¿ su pe ru ¿yt kow nik



    # bê dzie móg³ zmie niaæ pli ki nie za le ¿nie od ich praw do stê pu
    ad min users = root

    # u¿yt kow ni cy NIE maj¹cy do stê pu do ¯ADNYCH us³ug
    inva lid users = @whe el, mail, da emon, adt

De mo ny nie mog¹ u¿y waæ Sam by, tyl ko lu dzie. Opcja inva lid users za my ka
lukê w bez pie cze ñstwie – unie mo ¿li wia in tru zom w³ama nie siê pod przy krywk¹
pro ce su de mo na.
    # ho sty, kt óre MOG¥ lub kt óre NIE MOG¥ ko rzy staæ z us³ug
    hosts al low = 10.10.1.
    hosts deny = 10.10.1.6

    # po³o¿e nie pli ków blo ka dy
    lock directo ry = /var/lock/sam ba/locks

    # pli ki dzi enników dia gno stycz nych
    # %m: od dziel ny plik dla ka ¿ dej na zwy Net BIO S-o wej (ka ¿ de go kom pu te ra)
    log file = /var/log/sam ba/log.%m

    # Do dzien ni ka sys te mo we go wysy³amy ko mu ni ka ty o prio ry te tach 0, 1 i 2
    sys log = 2

    # Je œli do ser we ra zo sta nie wys³any ko mu ni kat Win Po pup, kie ru je my go do
    # u¿yt kow ni ka za po moc¹ pocz ty e-ma il

    messa ge com mand = /bin/mail -s 'ko munikat od #% z kom pu te ra %m' \
                           pkel ly < %s; rm %s

# -----------------------------------------------------
# [glo bals] Opty ma li zo wa nie wy daj no œci
# -----------------------------------------------------

    # bu fo ro wa nie re du ku je czas wy ko na nia wywo³añ ge twd()
    ge twd ca che = yes

    soc ket options = TCP_NODELAY

    # ser wer ma spraw dzaæ, czy klient jest obec ny i ak tyw ny,
    # z podan¹ po ni¿ ej czê sto tli wo œci¹
    keep alive = 60

    # licz ba mi nut, po kt órej bez czyn ne po³¹cze nie zo sta nie
    # uzna ne za prze rwa ne
    dead time = 30

    read pre dic tion = yes
    sha re mo des = yes
    max xmit = 17384
    read size = 512

Opcje sha re mo des, max xmit i read size s¹ za le ¿ne od kom pu te ra (patrz do da -
tek B, Opty ma li zo wa nie wy daj no œci Sam by).
    # ser wer obs³ugu je blo ka dy pli ków
    loc king = yes

    # do so we atry bu ty plik ów bêd¹ od wzo ro wy wa ne na unik so we bity
    # praw do wy ko na nia pli ku
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    map hid den = yes
    map ar chive = yes
    map sys tem = yes

Trzy opcje map bêd¹ dzia³a³y tyl ko w udzia³ach, w których tryb two rze nia pli ków
uwzglêd nia bity praw do wy ko na nia (0111). Na sze udzia³y ho mes i prin ters nie
bêd¹ ich ho no ro waæ, ale udzia³ [www] owszem.
# -----------------------------------------------------
# [glo bals] Bez pie cze ñstwo i lo go wa nia do me no we
# -----------------------------------------------------

    # w po³¹cze niach spraw dza ne s¹ iden ty fi ka to ry u¿yt kow ni ka
    # i gru py, a nie has³a do stê pu do udzia³u
    se cu ri ty = user

    # zmien na lo gicz na, kt óra okre œla, czy has³a bêd¹ szy fro wa ne
    en crypt pas swords = yes
    pas swd chat = "*New pas sword:*" %n\r "*New pas sword (aga in):*" %n\r \
    "*Pas sword chan ged*"
    pas swd pro gram = /usr/bin/pas swd %u

    # Sam ba zaw sze bê dzie g³ówn¹ przegl¹dark¹ lo kaln¹
    do ma in ma ster = yes
    pre fer red ma ster = yes
    os level = 34

    # Aby lo go wa nia do me no we dzia³a³y po praw nie, Sam ba pra cu je
    # jako pod sta wo wy kon tro ler do me ny
    do ma in lo gons = yes

    # Skryp ty lo go wa nia, kt óre bêd¹ po bie ra ne z ser we ra i wy ko ny wa ne
    # w kom pu te rze u¿yt kow ni ka (%U) przy ka ¿dym lo go wa niu. Skryp ty te
    # usta wiaj¹ czas, ³¹cz¹ z udzia³ami, wy ko nuj¹ te sty an ty wi ru so we itp.
    lo gon script = skryp ty\%U.bat

[ne tlo gon]
    com ment = "Us³ugi lo go wa nia do me no we go"
    path = /u/ne tlo gon
    wri ta ble = yes
    cre ate mode = 444
    gu est ok = no
    vo lu me = "Siec"

Ten udzia³, omówiony w roz dzia le 6, U¿yt kow ni cy, bez pie cze ñstwo i do me ny, jest wy -
ma ga ny do bez pro ble mo wej pra cy Sam by w do me nie Win dows NT.
# -----------------------------------------------------
# [ho mes] Ka ta lo gi ma cie rzy ste u¿ ytk own ików
# -----------------------------------------------------
[ho mes]
    com ment = "Ka ta log ma cie rzy sty u¿yt kow ni ka %u"
    path = /u/uzyt kow ni cy/%u

Plik hase³ w ser we rze Sam by okre œla ka ta log ma cie rzy sty ka ¿ de go u¿yt kow ni ka
jako /home/na zwa_kom pu te ra/oso ba, co NFS prze kszta³ca na rze czy wist¹ lo ka li -
za cjê fi zyczn¹ w ka ta lo gu /u/uzyt kow ni cy. Opcja path w udzia le [ho mes] in for mu je 
Sam bê o rze czy wi stym (a nie wi dzia nym przez NFS) po³o¿e niu kat alogów.
    gu est ok = no
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    read only = no
    cre ate mode = 644
    wri ta ble = yes
    brow se able = no

# -----------------------------------------------------
# [prin ters] Dru kar ki sys te mo we
# -----------------------------------------------------
[prin ters]
    com ment = "Dru kar ki"
    path = /var/spo ol/lpd/sam ba
    print cap name = /etc/print cap
    prin ta ble = yes
    pu blic = no
    wri ta ble = no

    lpq com mand = /usr/bin/lpq -P%p
    lprm com mand = /usr/bin/lprm -P%p %j
    lp pau se com mand = /usr/sbin/lpc stop %p
    lpre su me com mand = /usr/sbin/lpc start %p

    cre ate mode = 0700

    brow se able = no
    load prin ters = yes

# -----------------------------------------------------
# In dy wi du al ne udzia³y: [pro gra my] [dane] [www]
# -----------------------------------------------------
[pro gra my]
    com ment = "Wspó³dzie lo ne pro gra my %T"
    vo lu me = "pro gra my"

Tekst „Wspó³dzie lo ne pro gra my” po ja wia siê w Oto cze niu sie cio wym, a pro gra my
to na zwa wo lu me nu, kt óry po da je my po to, aby pro gra my in sta la cyj ne roz po zna³y
ety kie tê CD-RO M-u, z które go – jak s¹dz¹ – s¹ uru cha mia ne.
    path = /u/pro gra my
    pu blic = yes
    wri te able = no
    prin ta ble = no
    cre ate mode = 664

[cdrom]
    com ment = "Unik so wy CD-ROM"
    path = /u/cdrom
    pu blic = no
    wri ta ble = no
    prin ta ble = no
    vo lu me = "cdrom"

[dane]
    com ment = "Ka ta lo gi da nych %T"
    path = /u/dane
    pu blic = no
    cre ate mode = 770
    wri te able = yes
    vo lu me = "dane"
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[nt4]
    com ment = "Ser wer NT4"
    path = /u/sys te my/nt4
    pu blic = yes
    cre ate mode = 770
    wri te able = yes
    vo lu me = "ser wer_nt4"

[www]
    com ment = "Sys tem WWW"
    path = /usr/www/http
    pu blic = yes
    cre ate mode = 775
    wri te able = yes
    vo lu me = "sys tem_www"

Udzia³ [www] to ka ta log unik so we go ser we ra, za wie raj¹cy stro ny WWW. Sam ba
udo stêp nia ten ka ta log kom pu te rom PC, aby pra cow ni cy dzia³u gra ficz ne go mo gli
uak tu al niaæ stro ny WWW.
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O au to rach
O au to rach

Ro bert Ecks te in zaj mu je siê nie mal wszyst kim, co ma zwi¹zek z kom pu te ra mi, za -
czy naj¹c od ren der in gu i han dlu elek tro nicz ne go, a ko ñcz¹c na kon stru owa niu kom -
pila tor ów i lo gi ce roz my tej. Jego przy ja cie le zgod nie twierdz¹, ¿e Ro bert spê dza
zbyt wie le cza su przed ekra nem kom pu te ra. W wy daw nic twie O' Rei lly Ro bert pra -
cu je g³ówn ie nad ksi¹¿ka mi po œwiê co ny mi Javie (w szczególnoœci Java Swing). Jest
ta k¿e od po wie dzial ny za tytu³y XML Poc ket Re fe ren ce oraz Web ma ster in a Nu tshell,
2nd Edi tion. W wol nym cza sie zda rza³o mu siê pu bli ko waæ w Sie ci spra woz da nia
z po pu lar nych kon fe ren cji. Pi sze ta k¿e ar ty ku³y dla ma ga zy nu „Java World”. Po sia -
da tytu³y li cen cja ta z za kre su in for ma ty ki i ko mu ni ka cji, uzy ska ne na Uni wer sy te cie
Tri ni ty. Kie dyœ pra co wa³ w fir mie ubez pie cze nio wej, a przez ostat nie czte ry lata zaj -
mo wa³ siê opro gra mo wa niem dla te le fo nii ko mó rk owej Mo to ro li.  Obec nie miesz ka
w Au stin w Tek sa sie z nie daw no po œlu bion¹ ¿on¹, Mi chel le.
David Col lier-Brown jest kon sul tan tem do spraw in te gra cji sy st emów. Obec nie pra -
cu je w gru pie opt ymalizatorów i in¿ ynierów w od dzia le Sun Opcom w To ron to.
W wol nym cza sie nie zmor do wa nie czy ta, pod li cza wy ni ki ze spo³u ba se bal lo we go
swo jej ¿ony, a latem ¿e glu je w oko li cach miej skie go por tu.
Pe ter Kel ly pra cu je na w³asn¹ rêkê jako kon sul tant sys te mo wy w To ron to, spe cja li -
zuj¹c siê w In ter ne cie i bez pie cze ñstwie sie ci. Obec nie zda je ostatnie eg za mi ny po -
trzeb ne do uzy ska nia dy plo mu MCSE, ale kie dy tyl ko mo¿e, woli pra co waæ
w Linuksie. Kie dy nie pra cu je, lubi graæ w gol fa oraz czy taæ o bez pie cze ñstwie, sie -
ciach i Ca lvi nie & Hob be sie.



In for ma cje li cen cyj ne
In for ma cje li cen cyj ne

Ksi¹¿ka Sam ba (Using Sam ba) mo¿e byæ swo bod nie re pro du ko wa na i roz po wszech -
nia na w do wol nej po sta ci i na do wol nym no œni ku fi zycz nym lub elek tro nicz nym,
pod wa run kiem, ¿e zo stan¹ spe³nio ne wa run ki tej li cen cji, a re pro duk cja bê dzie za -
wie raæ tê li cen cjê lub od nie sie nie do niej. W przy pad ku pe³nej re pro duk cji ksi¹¿ki
od nie sie nie to po win no mieæ na stê puj¹c¹ tre œæ:
Co py ri ght (c) 1999 O' Re il ly & As so cia tes. Ta ksi¹¿ka, Using Sam ba, first edi tion, zo -
sta³a na pi sa na przez Ro ber ta Ecks te ina, Davi da Col lie ra-Brow na i Pe te ra Ke ll y'ego,
a wy da na przez O'Reilly & As so cia tes. Mo ¿na j¹ roz po wszech niaæ tyl ko na wa run -
kach i za sa dach okre œlo nych w li cen cji, któ ra obec nie jest do stêp na pod ad re sem
http://www.ore il ly.com/ca ta log/sam ba/li cen se in fo.html.
W przy pad ku wy ko rzy sta nia us tê pów z tej ksi¹¿ki od nie sie nie po win no mieæ na stê -
puj¹c¹ tre œæ:
Co py ri ght (c) 1999 O' Re il ly & As so cia tes. Ni niej szy ma te ria³ po cho dzi z ksi¹¿ki
Using Sam ba, first edi tion, na pi sa nej przez Ro ber ta Ecks te ina, Davi da Col lie ra-Brow -
na i Pe te ra Ke ll y'ego oraz wy da nej przez O'Reilly & As so cia tes. Mo ¿na go roz po -
wszech niaæ tyl ko na wa run kach i za sa dach okre œlo nych w li cen cji, któ ra obec nie jest
do stêp na pod ad re sem http://www.ore il ly.com/ca ta log/sam ba/li cen se in fo.html.
T³uma cze nia musz¹ za wie raæ po dob ne od nie sie nia w jê zy ku przek³adu. Przyk³ad o we 
od nie sie nie dla t³uma cze nia mo¿e mieæ na stê puj¹c¹ tre œæ:
Co py ri ght (c) 1999 [po sia dacz praw do t³uma cze nia]. Jest to t³uma cze nie ksi¹¿ki
Using Sam ba, first edi tion, na pi sa nej przez Ro ber ta Ecks te ina, Davi da Col lie ra-Brow -
na i Pe te ra Ke ll y'ego oraz wy da nej przez O'Reilly & As so cia tes. Mo ¿na je roz po -
wszech niaæ tyl ko na wa run kach i za sa dach okre œlo nych w li cen cji, któ ra obec nie jest
do stêp na pod ad re sem http://www.ore il ly.com/ca ta log/sam ba/li cen se in fo.html.
Do zwo lo na jest za rów no ko mer cyj na, jak i nie ko mer cyj na re dy stry bu cja tej ksi¹¿ki,
jed na k¿e pod pew ny mi wa run ka mi:
1. Wszyst kie ko pie do wol nej wer sji tej ksi¹¿ki, w tym dzie³a po chod ne, po win ny za wie -

raæ do brze wi doczn¹ notê z na zwi ska mi au tor ów ory gi na³u oraz in for ma cjê o pier -
wot nym opu bli ko wa niu ksi¹¿ki przez wy daw nic two O' Rei lly & As so cia tes. Ka ¿da
pu bli ka cja w po sta ci fi zycz nej (pa pie ro wej) ksi¹¿ki po win na mieæ na ze w nêtrz nej
ok³adce na zwi ska au tor ów oraz na zwê wy daw nic twa O' Rei lly & As so cia tes.

2. O wszel kich zmia nach na le ¿y in for mo waæ w poda ny ni¿ ej spo sób.
3. T³uma czeñ nie mo ¿na roz po wszech niaæ w po sta ci dru ko wa nej bez uprzed nie go

ze zwo le nia od O' Rei lly & As so cia tes. Do ka ¿ de go t³uma cze nia, czy to do ko na ne -
go przez O'Reilly & As so cia tes, czy te¿ przez inne stro ny, maj¹ za sto so wa nie te
same wa run ki, co do wer sji ory gi nal nej.

WERSJE ZMODYFIKOWANE. Wer sje zmo dy fi ko wa ne musz¹ za wie raæ wi doczn¹
notê, opi suj¹c¹ do ko na ne zmia ny, oraz ad res URL albo inn¹ in for ma cjê nie zbêdn¹
do uzy ska nia ory gi nal ne go dzie³a. O'R ei lly & As so cia tes oraz ze spó³ pr og ram istów



Sam by nie po nosz¹ od po wie dzial no œci za po praw noœæ mo dy fi ka cji nie do³¹czo nych
do pier wot nie roz po wszech nia nej wer sji. Na zwisk pier wot nych auto rów i nazw
„O'Re illy & As so cia tes" oraz „ze spó³ Sam by" nie mo ¿na wy ko rzy sty waæ jako gwa -
ran cji ja ko œci wy ni ko we go dzie³a, o ile wcze œniej nie uzy ska siê od po wied nie go ze -
zwo le nia. Ka ¿dy, kto roz po wszech nia wer sjê tej ksi¹¿ki ze zmia na mi w te kœ cie, ry -
sun kach lub do wol nym in nym ele men cie musi udo stêp niæ zmo dy fi ko wan¹ wer sjê
w stan dar do wym for ma cie Ÿród³owym wy daw nic twu O' Rei lly i ze spo³owi Sam by,
na ta kich sa mych wa run kach, na ja kich udo stêp nia na jest wer sja oryginalna.
Zwyk³e po³¹cze nie tego dzie³a (lub jego czê œci) z in ny mi dzie³ami lub pro gra ma mi na
tym sa mym no œni ku nie po wo du je ob jê cia in nych dzie³ ni niejsz¹ li cen cj¹. Po³¹czo ne
dzie³o musi za wie raæ tê li cen cjê oraz notê in for muj¹c¹ o do³¹cze niu ma te ria³u.
Wy daw nic two O' Rei lly za cho wu je wszyst kie pra wa au tor skie, do póki nie za prze -
sta nie dru ko wa nia tej ksi¹¿ki. Ksi¹¿ka ta bê dzie jed nak ak tu ali zo wa na przez zespó³
Sam by. Wszyst kie zmia ny do ko na ne przez wy daw nic two zo stan¹ prze ka za ne ze -
spo³owi Sam by i vice ver sa.
T£UMACZENIA. W przy pad ku t³uma czeñ wy daw nic two O' Rei lly zde cy du je, kie -
dy uak tu al niæ i po now nie wy daæ dru ko wan¹ wer sjê. Je œli wy daw nic two za nie cha
dru ko wa nia t³uma czeñ na d³u¿ej ni¿ sze œæ mie siê cy, pra wa au tor skie i inne pra wa
prze chodz¹ na rzecz ze spo³u Sam by.
ROZ£¥CZNOŒÆ. Je œli do wol na czê œæ tej li cen cji nie bê dzie mia³a za sto so wa nia ze
wzglê du na obo wi¹zuj¹ce pra wo, po zo sta³e czê œci po zo staj¹ w mocy.
BRAK GWARANCJI. To dzie³o jest udo stêp nia ne „tak, jak jest", bez jakiejkolwiek gwa -
ran cji, jaw nej czy do my œl nej, ³¹cznie, choæ nie tyl ko, z do my œl ny mi gwa ran cja mi przy -
dat no œci han dlo wej, przy dat no œci do kon kret nych za sto so wañ i nie na ru szal no œci.
ZALECANA PRAKTYKA. Nie za le ¿nie od wym og ów tej li cen cji, pro si my red ys -
trybutorów o spe³nie nie po ni¿ szych za le ceñ:
1. Je œli wy da jesz to dzie³o dru kiem lub na CD-RO M-ie, po wia dom o tym au tor ów

za po moc¹ e-ma ila co naj mniej trzy dzie œci dni przed pla no wa nym za mro¿e niem
ma nu skryp tu lub no œni ka, aby au to rzy mie li czas na do star cze nie zak tu ali zo wa -
nych dok um ent ów. W po wia do mie niu wspo mnij o mo dy fi ka cjach, kt ór ym pod -
da no do ku ment.

2. Wszyst kie istot ne mo dy fi ka cje (ta k¿e te po le gaj¹ce na usu niê ciu tek stu) po win ny
byæ czy tel nie ozna czo ne w sa mym do ku men cie lub opi sa ne w za³¹czni ku do do -
ku men tu.

3. Choæ li cen cja tego nie na ka zu je, uwa ¿amy za sto sow ne za ofe ro wa nie bezp³at -
nej ko pii dru ko wa nej lub elek tro nicz nej wer sji tego dzie³a pier wot nym au to -
rom i tw ór com opro gra mo wa nia.

4. T³uma cze nia po win ny za wie raæ tê li cen cjê w jê zy ku przek³adu.

382 In for ma cje li cen cyj ne



*

# (hash), ko men tarz w smb.conf, 
80

% (znak pro cen tu), 80
\ (od wrot ny uko œnik)

w udzia³ach, 5
znak kon ty nu acji, 79

\\ (dwa od wrot ne uko œni ki), w
udzia³ach 5

* (gwiazd ka)
na zwy Net BIO S-o we, 12
wy³¹cza nie kon ta, 160
zmia na has³a, 168

. (krop ka)
ukry wa nie pli ków, 120
w na zwach Net BIO S-o wych, 12
w pli kach unik so wych, 126

..__MSBROWSE__., 111
/ (uko œnik), we wzor cach, 121
; (œred nik), ko men tarz w

smb.conf, 80
? (znak za py ta nia), 126
 @ (znak at), w na zwach grup,

153-154
_ (znak pod kre œle nia), 109
__MSBROWSE__, 15
~ (tyl da), znak prze kszta³ca nia,

138
<> (na wia sy ostrok¹tne), typ za -

so bu, 13

A

ad min users, opcja, 152
Ad res IP, kar ta, 53; 64
Ad res WINS, kar ta, 66
ad re sy rozg³osze nio we, 276
ad re sy, roz wi¹zy wa nie pro ble -

mów, 275
al go ryt my szy fro wa nia hase³, 163
alia sy Net BIO S-o we, 99

al low hosts, opcja, 96
an no un ce as, opcja, 115
an no un ce ver sion, 116
ap pli ca tion pro gram ming in ter -

fa ce (API), 8
atry bu ty pli ków w Win dows, 127
auto se rvi ces, opcja, 116

B

bac kup do ma in con tro l ler
(BDC), 18

.BAT, pli ki, 182
bind in ter fa ces only, opcja, 98
bloc king locks, opcja, 143
blo ka dy, 139

fa³szy we, 144
na po zio mie j¹dra, 141; 144
opor tu ni stycz ne, 139
w try bie od mo wy, 139; 142
w Unik sie i w Win dows, 141
wstrzy muj¹ce, 143

brow se list, opcja, 116
brow se able, opcja, 116

C

Ca³a sieæ, iko na, 4
case sen si tive, opcja, 137
Cer ti fi ca tion Au tho ri ty (CA), 281
cer ty fi ka ty SSL, 281
chan ge no ti fy ti me o ut, opcja,

227
cha rac ter set, opcja, 224
client code page, opcja, 223
.CMD, pli ki, 182
co ding sys tem, opcja, 224
com ment, opcja, 92
Com mon In ter net File Sys tem

(CIFS), 2
con fig file, opcja, 85
con fi gu re, skrypt, 35

copy, opcja, 86
cre ate mask, opcja, 131

D

da ta gra my, 15
de ad ti me, opcja, 230
de bug ti me stamp, opcja, 105
de fault case, opcja, 137
de fault se rvi ce, opcja, 117
de fault, opcja, 117
de le te re adon ly, opcja, 132
de le te veto fi les, opcja, 126
de mo ny Sam by

spraw dza nie dowi¹zañ do
por tów, 253

spraw dza nie za po moc¹ tel ne -
tu, 254

te sto wa nie za po moc¹ po le ce -
nia test parm, 45, 254

uru cha mia nie, 43
wy szu ki wa nie za po moc¹ po -

le ce nia ps, 252
deny hosts, opcja, 97
dfree com mand, opcja, 230
dia gno zo wa nie uste rek

drze wo b³êdów, 245
pli ki dzien ni ka, 239
po le ce nie tra ce, 243
po zio my re je stro wa nia, 240
pro ble my z de mo na mi ser we -

ra, 252
pro ble my z na zwa mi Net BIO -

S-o wy mi, 277
pro ble my z po³¹cze nia mi

SMB, 256
pro ble my z przegl¹da niem, 263
pro gram tcpdump, 244
te sto wa nie po³¹czeñ za po -

moc¹ Eks plo ra to ra Win -
dows, 261

te sto wa nie TCP, 251
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te sto wa nie za po moc¹ ping,
246; 251

w³¹cza nie i wy³¹cza nie re je -
stro wa nia, 242

directo ry mask, opcja, 132
directo ry, opcja, 91
dns proxy, opcja, 216
DNS, kar ta, 65
do ku men ta cja Sam by, 278
do ma in gro up map, opcja, 180
do ma in lo gons, opcja, 176; 180
do ma in ma ster, opcja, 118
Do ma in Name Sys tem (DNS), 65
do ma in user map, opcja, 181
do me ny Win dows, 17

do da wa nie ser we ra Sam by,
162

kon fi gu ro wa nie Sam by jako
kon tro le ra, 175

kon ta za ufa nia, 176
do my œl ne us³ugi, 108
dont de scend, opcja, 125
dos fi le ti me re so lu tion, opcja,

221
dos fi le ti mes, opcja, 220
do stêp do ser we ra, 94
dowi¹za nia do pli ków, 122
dru ko wa nie

au to ma tycz na kon fi gu ra cja
ste row ni ków, 199-202

kon fi gu ro wa nie klien tów Win -
dows, 197

me cha ni zmy wy dru ku, 192
mi ni mal na kon fi gu ra cja, 193
mi ni mal na prze strzeñ dys ko -

wa, 211
na dru kar kach Win dows, 202

w BSD, 204
w Sys tem V, 204

po le ce nia wy dru ku, 192
te sto wa nie wy dru ku, 196
wstrzy my wa nie i wzna wia nie

ko lej ko wa nia, 212
wysy³anie zle ceñ wy dru ku, 191
zmien ne, 192

drze wo b³êdów, 245
jak ko rzy staæ z, 246

E

en crypt pas swords, opcja, 171
/etc/in etd.conf, plik kon fi gu ra -

cyj ny, 45
/etc/print cap, plik, 211

/etc/re solv.conf, plik kon fi gu ra -
cyj ny, 54

/etc/se rvi ces, plik kon fi gu ra cyj -
ny, 44

F

fake directo ry cre ate ti mes,
opcja, 221

fake oplocks, opcja, 144
fol low sym links, opcja, 125
for ce cre ate mode, opcja, 132
for ce directo ry mode, opcja, 132
for ce gro up, opcja, 132
for ce user, opcja, 132
for mat 8.3, 134
fsty pe, opcja, 230

G

ge twd ca che, opcja, 125
glo bal ne, opcje kon fi gu ra cyj ne,

82
[glo bals], sek cja smb.conf, 82
g³ówna przegl¹dar ka do me ny,

22; 112; 118
g³ówna przegl¹dar ka lo kal na,

19; 109
gniaz da sie cio we, opcje, 300
gro up, opcja, 132
gru pa ro bo cza, 14

a do me na, 17
obej muj¹ca wie le pod sie ci, 22
obej muj¹ca wie le pod sie ci, 112

gu est ac co unt, opcja, 153
gu est ok, opcja, 92
gu est only, opcja, 153

H

has³a, 163
al go ryt my szy fro wa nia, 163
de bu go wa nie skryp tu zmia ny

has³a, 172
rów no wa ¿ne jaw ne mu tek sto -

wi, 164
suma mie sza na, 166
syn chro ni zo wa nie, 167
szy fro wa nie, 39; 59; 69
u¿yt kow ni ka Win dows, 47
wy³¹cza nie szy fro wa nia w

klien tach, 164
za szy fro wa ne i nie za szy fro -

wa ne, 159; 163

zmia na has³a Win dows, 49
zmia na za po moc¹ skryp tu

chat, 168
zmia na za szy fro wa nych, 167

Has³a, aplet Pa ne lu ste ro wa nia,
47

hide dot fi les, opcja, 126
hide fi les, opcja, 125
ho me dir map, opcja, 189
[ho mes], sek cja smb.conf, 83
hosts al low, opcja, 96
hosts deny, opcja, 97
hosts equ iv, opcja, 174
HOSTS, plik ho stów w Win -

dows, 56; 67
hosts.al low, plik, 94
hosts.deny, plik, 94
hosts.equ iv, plik, 174

I

iden ty fi ka tor drze wa, 70; 74
inc lu de, opcja, 86
in etd, de mon in ter ne to wy, 44
in sta lo wa nie Sam by

do dat ko we opcje kom pi la cji, 34
do ku men ta cja, 31
kom pi lo wa nie, 36
ko ñco we czyn no œci, 38
opcje kom pi la cji, 32-34
pa kie ty bi nar ne i Yród³owe, 30
po bie ra nie dys try bu cji, 29
wy ma ga ny kom pi la tor, 31

in ter fa ces, opcja, 98
In ter net En gi ne er ing Task For ce 

(IETF), 9
inva lid users, opcja, 152

K

ka ta lo gi ma cie rzy ste, 149
keep alive, opcja, 231
ker nel oplocks, opcja, 144
klien ty Win dows 95/98

do da wa nie obs³ugi TCP/IP, 51
kon fi gu ro wa nie, 47
kon fi gu ro wa nie lo go wa nia

do me no we go, 177
kon fi gu ro wa nie wy dru ku, 197
usta wia nie na zwy, 57

klien ty Win dows NT
in sta lo wa nie obs³ugi TCP/IP, 61
in sta lo wa nie us³ugi sta cji ro -

bo czej, 62
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kon fi gu ro wa nie, 59
kon fi gu ro wa nie lo go wa nia

do me no we go, 178
kon fi gu ro wa nie TCP/IP, 63
kon fi gu ro wa nie wy dru ku, 197
nada wa nie na zwy, 60

ko men ta rze, w pli ku smb.conf,
80

ko mu ni ka ty SMB, 70
Kon fi gu ra cja DNS, kar ta, 54
Kon fi gu ra cja WINS, kar ta, 55
kon fi gu ro wa nie

klien tów Win dows 95/98, 47
klien tów Win dows NT, 59
lo go wa nia do me no we go w

Win dows 95/98, 177
lo go wa nia do me no we go w

Win dows NT, 178
Sam by do obs³ugi SSL, 286
Sam by jako kon tro le ra do me -

ny, 175; 177
Sam by jako ser we ra WINS,

214
ser we ra Sam by, 87
TCP/IP w Win dows, 50
udzia³ów dys ko wych, 90

kon ta
go œcia, 92
okre œla nie kon ta go œcia, 153
u¿yt kow ni ków i grup, 147
znacz ni ki kon ta w Win dows,

166
za ufa nia, 176

kon tro la do stê pu, 150
kon tro ler do me ny, 17

pod sta wo wy i za pa so wy, 18
Sam ba jako pod sta wo wy, 175

ko pie za pa so we, two rze nie, 234; 
237

ko pio wa nie sek cji smb.conf, 86
kre ator do da wa nia dru kar ki, 197

L

LAN Ma na ger
wysy³anie og³oszeñ, 117

ldd, pro gram, 31
Ligthwe ight Directo ry Ac cess

Pro to col (LDAP), 170
li sta  przegl¹da nia, 109
li sta przegl¹da nia, 19

³ad o wa nie dru ka rek, 211
roz po wszech nia nie, 22
syn chro ni zo wa nie, 114; 119

udo stêp nia nie w in nych pod -
sie ciach, 119

wstêp ne ³ad o wa nie za so bów,
116

wy³¹cza nie, 116
lm an no un ce, opcja, 117
lm in te rval, opcja, 118
LMHOSTS, plik, 213
load prin ters, opcja, 211
lo cal gro up map, opcja, 181
lo cal ma ster, opcja, 117
lock directo ry, opcja, 145
loc king, opcja, 143
log file, opcja, 104
log level, opcja, 104
lo gon drive, opcja, 187
lo gon home, opcja, 187
lo gon path, opcja, 186
lo gon script, opcja, 186
lo go wa nia do me no we, 26
lo go wa nie

lo go wa nia do me no we, 177
skryp ty lo go wa nia, 182
pro ble my przy bra ku za lo go -

wa nia, 269
lp pau se com mand, opcja, 209
lpq ca che time, opcja, 209
lpq com mand, opcja, 209
lpre su me com mand, opcja, 209
lprm com mand, opcja, 209
LPRNG (LPR New Ge ne ra tion), 

210

M

ma chi ne pas sword ti me o ut,
opcja, 227

ma gic out put, opcja, 222
ma gic script, opcja, 222
ma gicz ne skryp ty, 221
make_prin ter def, skrypt, 200
man gle case, opcja, 138
man gled map, opcja, 139
man gled na mes, opcja, 138
man gled stack, opcja, 139
man gling char, opcja, 138
map ar chive, opcja, 133
map hid den, opcja, 133
map sys tem, opcja, 133
ma ska sie cio wa, 275
ma ski two rze nia pli ków, 129

wy mu sza nie praw do stê pu, 129
max con nec tions, opcja, 153
max disk size, opcja, 231

max log size, opcja, 104
max mux, opcja, 231
max open fi les, opcja, 231
max ttl, opcja, 217
max wins ttl, opcja, 217
max xmit, opcja, 231
Ma xi mum Seg ment Size (MSS), 

301
Ma xi mum Trans port Unit

(MTU), 301
messa ge com mand, opcja, 226
min print spa ce, opcja, 211
min wins ttl, opcja, 217

N

name re solve or der, opcja, 217
net use, po le ce nie Win dows,

259
NET VIEW, po le ce nie Win -

dows, 267
net bios alia ses, opcja, 99
Net BIOS Exten ded User In ter fa -

ce (Net BEUI), 8
Net BIOS Name Se rver (NBNS),

9; 23
net bios name, opcja, 88
Net BIOS over TCP/IP (NBT), 9
[ne tlo gon], udzia³ dys ko wy,

176, 182
net stat, po le ce nie, 253
Ne twork Ba sic In put/Out put

Sys tem (Net BIOS), 8
da ta gra my i se sje, 15
na zwy, 12
na zwy kom pu te rów, 9
ser wer NBNS, 9-11
typy wêz³ów, 11
typy za so bów, 13
wspó³pra ca z TCP/IP, 9

Ne twork In for ma tion Se rvi ce
(NIS), 189

nis ho me dir, opcja, 189
nmbd, de mon, 25
nm blo okup, pro gram, 265
nt pipe support, opcja, 232
nt smb support, opcja, 232
null pas sword, opcja, 173

O

Ob ject Lin king and Em bed ding 
(OLE), 232

obro na na zwy ho sta, 10
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od wzo ro wy wa nie atry bu tów
pli ków, 128

ole loc king com pa ti bi li ty, 232
only user, opcja, 158
Open So ur ce So ftwa re (OSS), 2
oplocks, opcja, 144
opty ma li zo wa nie wy daj no œci, 297

blo ka dy opor tu ni stycz ne, 301
okna od bior cze TCP, 302
po miar wy daj no œci, 299
przyk³ady prak tycz ne, 309
roz miar pa kie tu IP, 301
ska lo wa nie, 305
w¹skie gard³a, 305
zmie nia ne opcje, 299

os level, opcja, 118
Oto cze nie sie cio we (Win dows), 4

P

pa nic ac tion, opcja, 232
pas swd chat de bug, opcja, 172
pas swd chat, opcja, 172
pas swd pro gram, opcja, 172
pas sword level, opcja, 173
pas sword se rver, opcja, 160
path, opcja, 91
ping, po le ce nie

te sto wa nie opro gra mo wa nia
sie cio we go, 246

te sto wa nie po³¹czeñ, 248
te sto wa nie sprzê tu sie cio we -

go, 247
te sto wa nie us³ug na zew ni -

czych, 247
pli ki

de fi ni cji dru kar ki, 200
dowi¹za nia do, 122
for mat 8.3, 134; 138
mak sy mal na licz ba otwar tych, 

231
ma ski two rze nia pli ków, 129
od wzo ro wy wa nie atry bu tów,

128
pra wa do stê pu w DO S-ie i

Unik sie, 126
prze kszta³ca nie nazw, 134
re pre zen to wa nie i usta la nie

nazw, 135
ukry wa nie pli ków, 120
usu wa nie pli ków tyl ko do od -

czy tu, 132
usu wa nie za we to wa nych, 126
we to wa nie pli ków, 121

wiel koœæ li ter w na zwie, 136
z kropk¹, 120

pli ki dzien ni ka
mak sy mal ny roz miar, 104
okre œla nie po³o¿e nia, 104
re je stro wa nie cza su, 105

PLP (Pu blic Line Prin ter), 210
plu gga ble au then ti ca tion mo du -

les (PAM), 170
pod sta wo wy ser wer WINS, 24
pod trzy my wa nie po³¹cze nia, 231
po stexec, opcja, 189
post script, opcja, 209
po wia da mia nie o zmia nie, 227
powi¹za nia, 67
Powi¹za nia, kar ta, 56
po zio my re je stro wa nia, 102-104; 

240
po zio my za bez pie czeñ, 155
pra wa do stê pu do pli ków,

126-129
pre exec, opcja, 188
pre fe ro wa na przegl¹dar ka

g³ówna, 111; 118
pre fer red ma ster, opcja, 118
pre lo ad, opcja, 116
pre se rve case, opcja, 137
pri ma ry do ma in con tro l ler

(PDC), 18
print com mand, opcja, 209
prin ta ble, opcja, 207
print cap name, opcja, 211
print cap, opcja, 211
prin ter driver file, opcja, 208
prin ter driver lo ca tion, opcja,

208
prin ter driver, opcja, 208
prin ter name, opcja, 207
prin ter, opcja, 207
[PRINTER$], udzia³, 201
[prin ters], sek cja smb.conf, 84
[prin ters], udzia³, 195
prin ting, opcja, 206
pro fi le u¿yt kow ni ka, 183-185
przegl¹da nie, 19; 107

po zio my, 19
pre fe ro wa na przegl¹dar ka,

111
roz wi¹zy wa nie pro ble mów z,

263-269
wy bo ry, 21
wy bo ry, 109
za po bie ga nie przegl¹da niu,

107

przegl¹dar ka za pa so wa, 20
prze kszta³ca nie nazw pli ków,

134
prze rwa nie blo ka dy, 140
pu blic, opcja, 92

Q

qu eu epau se com mand, 212
qu eu re su me com mand, opcja,

212

R

read list, opcja, 153
read only, opcja, 93
re je stro wa nie nazw, 9
re je stro wa nie zda rzeñ, 100
re mo te an no un ce, opcja, 119
re mo te brow se sync, opcja, 119
re mo te pro ce du re call (RPC),

161
re pre zen to wa nie nazw pli ków,

135
reva li da te, opcja, 159; 181
.rhosts, plik, 174
root po stexec, opcja, 189
root pre exec, opcja, 188
ró¿ ni ce w sys te mach pli ków,

119

S

Sam ba
do ku men ta cja, 278
drze wo b³êdów, 245
funk cje pe³nio ne w sie ci, 24
gru py dy ku syj ne, 278
gru py wysy³kowe, 279
in sta lo wa nie w Unik sie, 29-38
in te gra cja z Win dows NT, 161
in ter na cjo na li za cja, 222
jako pod sta wo wy kon tro ler

do me ny, 175
jako ser wer WINS, 214
kom pi lo wa nie, 36
na rzê dzia te sto we, 243
nowe opcje w wer sji 2.0, 227
no wo œci w wer sji 2.0, 26-28
obs³uga do men NT, 26
obs³ugs SSL, 281
od wzo ro wy wa nie nazw, 212
opcje kom pi la cji, 32-34
opcje kon fi gu ra cji hase³, 170
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opcje kon fi gu ra cji SSL, 291
opcje kon tro li do stê pu, 152
opcje po moc ne dla pro gra mi -

stów, 219
opcje praw do stê pu do pli -

ków, 130
opcje przegl¹da nia, 114
opcje prze kszta³ca nia nazw

pli ków, 136
opcje sie cio we, 94
opcje sys te mu pli ków, 123
opty ma li zo wa nie wy daj no œci,

297
pli ki dzien ni ka, 239
po bie ra nie, 26
po cho dze nie na zwy, 2
pod sta wo wy plik kon fi gu ra -

cyj ny, 39
pro gra my w dys try bu cji, 25
prze kszta³ca nie nazw pli ków,

134
sta tus, 8
te sto wa nie de mo nów, 45
uru cha mia nie de mo nów, 43
wspó³pra ca z NIS, 189
wspó³pra ca z ser we rem WINS, 

213
wy daj noœæ, 27
za da nia de mo nów, 25
za sto so wa nia, 3
zgod noœæ z Win dows NT, 17; 27
zmien ne, 80

Sam ba Web Ad mi ni stra tion
Tool (SWAT), 26
ko rzy sta nie z pro gra mu, 40
uzu pe³nia nie pli ków kon fi gu -

ra cyj nych, 38
Sam ba, ser we ry wir tu al ne, 99
Se cu re Soc kets Lay er (SSL), 281

cer ty fi ka ty, 281
ser wis cer ty fi ka cyj ny, 281

se cu ri ty ac co unt ma na ger
(SAM), 18

se cu ri ty au then ti ca tion mo du le
(SAM), 161

se rver string, opcja, 89
se sje, 15
set directo ry, opcja, 232
sha re mo des, opcja, 142
short pre se rve case, opcja, 138
ska lo wa nie ser we ra Sam by, 305
skryp ty lo go wa nia, 182
skryp ty po³¹cze nio we, 187
smb pas swd file, opcja, 174

smb.conf
ko men ta rze, 80
kon ty nu owa nie li nii, 79
przyk³ad o wy plik, 77
sek cja [glo bals], 82
sek cja [ho mes], 83
sek cja [prin ters], 84
sek cje spe cjal ne, 82
struk tu ra pli ku, 78
te sto wa nie za po moc¹ test -

parm, 42
two rze nie w pro gra mie

SWAT, 40
wiel koœæ li ter, 79
zmien ne, 80

SMB/CIFS, pro to kó³, 69
for mat ko mu ni ka tu SMB, 70
for mat po le ceñ SMB, 71
klien ty i ser we ry, 72
nawi¹zy wa nie po³¹cze nia z

za so bem, 76
ne go cjo wa nie dia lek tu, 74
od mia ny, 71
pa ra me try se sji i lo go wa nia, 75
przyk³ad o we po³¹cze nie, 73

SMB/CIFS, sieæ, 8
smbc lient, pro gram, 45
smbd, de mon, 25
sm b pas swd, plik, 163

do da wa nie wpi sów, 166
struk tu ra, 165

sm b pas swd, pro gram, 59; 167
sm brun, opcja, 233
smb sta tus, pro gram, 7
smb tar, pro gram, 234
smb wrapper, bi blio te ka, 28
soc ket ad dress, opcja, 99
ssl CA cert Dir, opcja, 293
ssl CA cert Fi le, opcja, 293
ssl ci phers, opcja, 295
ssl client cert, opcja, 294
ssl client key, opcja, 294
ssl com pa ti bi li ty, opcja, 295
ssl hosts re si gn, opcja, 293
ssl hosts, opcja, 292
SSL Proxy, pro gram, 282

kon fi gu ro wa nie, 290
ssl requ ire client cert, opcja, 294
ssl requ ire se rver cert, opcja, 295
ssl se rver key, opcja, 293; 294
ssl ver sion, opcja, 295
ssl, opcja, 292
SSLe ay, bi blio te ka, 282

in sta lo wa nie, 283

kon fi gu ro wa nie, 285
stat ca che size, opcja, 228
stat ca che, opcja, 228
sta tus Sam by, 8
sta tus, opcja, 233
stos prze kszta³co nych nazw, 139
strict loc king, opcja, 143
strict sync, opcja, 233
strip dot, opcja, 233
stro ny ko do we, 223
sync al ways, opcja, 233
sys log only, opcja, 105; 106
sys log, opcja, 105
sys log, re je stra tor sys te mo wy,

102
kon wer sja prio ry te tów, 105

œcie ¿ki do udzia³ów, 91

T

tcpdump, pro gram, 244
test parm, pro gram, 42
test prns, pro gram, 196
time of f set, opcja, 220
time se rver, opcja, 220
ti me stamp logs, opcja, 105
tra ce, po le ce nie, 243
Trid gell, An drew, 2
try by udzia³ów, 142

U

udzia³y
kon tro la do stê pu, 150
go œcin ne, 153

udzia³y dys ko we
[ne tlo gon], 176
go œcin ny do stêp, 92
kon fi gu ro wa nie, 90
na zwa wo lu me nu, 93
tyl ko do od czy tu, 94
us³uga do my œl na, 108

ukry wa nie pli ków, 120
ukry wa nie za war to œci ka ta lo -

gów, 121
Uni form Re so ur ce Lo ca tor

(URL), 5
Univer sal Na ming Conven tion

(UNC), 5
unix pas sword sync, opcja, 171
unix re al na me, opcja, 124
upda te en cryp ted, opcja, 172;

173
use rhosts, opcja, 174
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user na me level, opcja, 155
user na me map, opcja, 154
user na me, opcja, 159
us³ugi na zew ni cze

iden ty fi ko wa nie dzia³aj¹cych
us³ug, 270

ko lej noœæ ko rzy sta nia z, 214
roz wi¹zy wa nie pro ble mów z,

269; 275
te sto wa nie za po moc¹ ping,

247
w Net BIO Sie, 9

usta la nie nazw pli ków, 135
uwie rzy tel nia nie

po zio my za bez pie czeñ, 155
u¿yt kow ni cy

nie upraw nie ni do ko rzy sta nia
z udzia³ów, 150

go œcin ni, 151
na zwy w Unik sie i w Win -

dows, 154
pro fi le obo wi¹zko we, 185
pro fi le prze chod nie, 183
t³uma cze nie nazw unik so -

wych na na zwy Win dows,
181

udzia³ [ho mes], 149

upraw nie ni do ko rzy sta nia z
udzia³ów, 147

uwie rzy tel nia nie, 155

V

va lid chars, opcja, 225
va lid users, opcja, 152
veto fi les, opcja, 126
veto oplock fi les, opcja, 145
vo lu me, opcja, 93

W

war to œci opcji, 84
w¹skie gard³a, 305

eli mi no wa nie, 306
we to wa nie pli ków, 121
wêz³y Net BIO S-o we, 11
wide links, opcja, 125
wiel koœæ li ter

do my œl na, 137
w na zwach pli ków, 136
w na zwach u¿yt kow ni ków,

155
wiel koœæ li ter, w pli ku

smb.conf, 79

Win dows In ter net Name Se rvi -
ce (WINS), 23; 212

Win Po pup, 225
wins proxy, opcja, 216
wins se rver, opcja, 216
wins support, opcja, 216
wir tu al ne, ser we ry, 99
wo lu me nu, na zwa, 93
workgro up, opcja, 89
wri te list, opcja, 153
wri te able, opcja, 93
wy bo ry przegl¹da rek, 21; 110

wy³ania nie zwy ciêz cy, 110

Z

za bez pie cze nia
na po zio mie ser we ra, 160
na po zio mie udzia³u, 156
na po zio mie u¿yt kow ni ka, 159

zdal ne wywo³ania pro ce du ry, 161
Zmia ny iden ty fi ka cji, okno dia -

lo go we, 60
zmien ne

w pli ku smb.conf, 80
zwi¹zane z dru ko wa niem, 193
zwi¹zane z Win Po pup, 227
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