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Warsztaty promocyjne, 

Archiwizacja – Platon U4  

 
Korzystanie z usługi powszechnej 
archiwizacji, ćwiczenia praktyczne 
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Laptop warsztatowy 

źródło: www.notebookcheck.pl 

Seria: HP G62 
 
Procesor: Intel Core i3-350M 2.26 GHz 
Dysk twardy: 320 GB (7200 obr./min) 
Pamięć: 4GB (dla OS 3,86GB) 
Wyświetlacz LED:  15,6”, 1366x768 pikseli 
Karta graficzna: Intel HD Graphics  
(ze współdzieloną pamięcią, zabiera 256MB) 
 

UWAGA !!! 
 
Każdy laptop „udaje całe środowisko KMD” z 
wszystkimi usługami i serwerami. Dlatego z uwagi 
na małą ilość pamięci RAM prosimy nie uruchamiać 
na laptopach żadnych innych programów niż będzie 
to wynikać z przebiegu warsztatów. 
 
W szczególności nie uruchamiamy przeglądarek 
internetowych. 
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Maszyny wirtualne - wprowadzenie 

• Do symulacji środowiska KMD na laptopach użyto maszyn wirtualnych. 

• Tzw. system gospodarza uruchamia zestaw maszyn wirtualnych (tzw. maszyn goszczących) 

• Każda maszyna wirtualna to symulacja oddzielnego komputera z własnym dyskiem, CPU, 
siecią, itd.. 

• Fizyczne zasoby komputera, na którym uruchamiamy maszyny wirtualne są odpowiednio 
witalizowane i współdzielone przez wszystkie maszyny. 

• Ostatecznie mamy skonfigurowane cztery maszyny wirtualne z czego w jednej chwili muszą 
być uruchomione zawsze trzy. 

• W naszym środowisku szkoleniowym „wąskim gardłem” jeśli chodzi o zasoby jest pamięć 
RAM (1,8GB na AN, UMS, 3xSN, MC, stacje klienckie). 

• Specjalnie dla celów szkolenia, na ile było to możliwe, stworzyliśmy konfigurację agregującą 
wiele typów węzłów w jednej maszynie wirtualnej. 
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Prośba organizacyjna 

UWAGA !!! 
 

Podczas warsztatów prosimy nie zmieniać ustawień konfiguracyjnych 
przygotowanych maszyn wirtualnych. 
 
W takcie warsztatów będziemy we 
wskazanym momencie uruchamiać 
i zatrzymywać wybrane maszyny. 
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Fedora 15 – odblokowanie ekranu 

 Przed rozpoczęciem pracy 
musimy odblokować ekrany. 

 Hasło do odblokowania ekranu: 

testbed 
 
 

testbed 
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Fedora 15 – pulpit 

 Widok pulpitu roboczego bezpośrednio po odblokowaniu ekranu. 
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Virtual Box – virtual machine manager 

CENTOS_UMS – Maszyna wirtulana z 
wewnętrzną infrastrtukturą KMD. Musi być 
uruchomiona przez całe warsztaty. 

 CENTOS_AN_SN – Maszyna wirtulana z 
wewnętrzną infrastrtukturą KMD. Musi być 
uruchomiona przez całe warsztaty. 

 
XPNEW – Maszyna wirtulana z systemem 
Windows XP. Na tej maszynie zainstalowane 
jest oprogramowanie kliencie KMD. Maszyna 
uruchamiana na czas ćwiczeń praktycznych z 
dostępu do usługi z poziomu systemu 
operacyjnego Windows. 

 
Fedora 15 – klient – Maszyna wirtulana z 
systemem Fedora 15 (Linux). Na tej maszynie 
zainstalowane jest oprogramowanie kliencie 
KMD. Maszyna uruchamiana na czas ćwiczeń 
praktycznych z dostępu do usługi z poziomu 
systemu operacyjnego Linux. 

 

• Maszyny wirtualne skonfigurowane na laptopie warsztatowym. 
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Virtual Box – Klawisz „Host” 

• UWAGA !!!! 
Podczas pracy z maszyną wirtualną nie używamy prawego klawisza Ctrl 
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Virtual Box – uruchomienie Windows 

• Uruchomienie maszyny wirtualnej z systemem Windows 
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Dostęp do usługi – parametry 

• Access Node: an.platon-u4.pl 
 

• Użytkownik: zenon 
nazwa użytkownika jest istotna przy metodach dostępowych używających 
kluczy a nie certyfikatów 
 

• Hasło: brak jawnego hasła 
Zamiast hasła używamy certyfikatów lub kluczy prywatnych 
 

• Profil: tryb asynchroniczny, 2 repliki 
 

• Lokalizacja plików z certyfikatami i kluczami będzie podawana na bieżąco w 
ramach ćwiczeń. 
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WinSCP 

• Strona domowa: http://winscp.net 

• Darmowy graficzny  
klient SFTP 

http://winscp.net/
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WinSCP - Uruchomienie 
• Przez ikonkę na pulpicie: 

• Przez menu start: 
Start  Wszystkie programy  WinSCP  WinSCP 
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WinSCP - Konfiguracja 

• Przystosowanie WinSCP do specyfiki środowiska 
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WinSCP - Konfiguracja 

• Wyłączenie tzw. wytrzymałości  
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WinSCP - Konfiguracja 

• Widok po zatwierdzeniu zmian w „Preferencje” 
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WinSCP – Konfiguracja UTF-8 

• Praca z polskimi literami jest możliwa po ustawieniu kodowania UTF-8 
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WinSCP - Sesja 

• Konfiguracja sesji 
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WinSCP - Sesja 

• Parametry sesji 
Nazwa hosta: an.platon-u4.pl 
Nazwa użytkownika: zenon 
Plik klucza prywatnego: C:\warsztaty\uzytkownicy\zenon\userkey.ppk 
Pozwól SCP na cofnię: NIE zaznaczony 
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WinSCP - Sesja 

• Zapisanie danych sesji 
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WinSCP - Logowanie 

• Lista sesji, logowanie 
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WinSCP - Logowanie 

• Akceptacja klucza serwera 
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WinSCP – Poruszanie się po drzewie 
katalogów. 

• Aktualna ścieżka 
• Przejście o jeden poziom  

wyżej 
• Przejście na najwyższy  

poziom („root” directory) 
• Przejście do katalogu  

domowego 
• Odświeżenie widoku 

Lokalna przestrzeń składowania Zdalna przestrzeń składowania 
(w PLATON-U4) 

aktualnie zaznaczony plik 
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WinSCP – Poruszanie się po drzewie 
katalogów. 

Zmiana bieżącego dysku 
w lokalnym systemie 
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WinSCP – Przestrzeń danych 
• Prawy panel odpowiada przestrzeni na dane w usłudze PLATON-U4 

• Wszystkie nasze dane 
będą dostępne pod tzw. 
katalogiem domowym 
/home/kmd/insttest 
 

• insttest to nazwa 
przydzielona podczas 
zakładania profilu dla 
klienta 

• W tym przypadku jest to 
skrót od „instalacja 
testowa” 

• Wszyscy użytkownicy 
fizyczni działający w 
imieniu usługobiorcy 
współdzielą ten sam 
katalog domowy. 
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Użycie klawisza Insert 

 W kolejnym kroku będzie potrzebny przycisk Insert 

 Klawisz ins (insert) wymaga jednoczesnego użycia klawisza Fn. 

UWAGA !!! 
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WinSCP – Wgrywanie danych 
• W lewym panelu przechodzimy do katalogu C:\warsztaty\pliki\oryginal 
• Zaznaczamy wszystkie widoczne pliki 
• Wciskamy F5  

(polecenie kopiowania) 
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WinSCP – Wgrywanie danych 

• Potwierdzenie ścieżki docelowej 
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WinSCP – Wgrywanie danych 

• Proces kopiowania danych 

UWAGA: Prędkości bardzo się różnią między różnymi klientami. W przypadku 
WinSCP należy korzystać z najnowszej wersji. 



Slajd 29 

WinSCP – Wgrywanie danych 

• Widok wgranych plików w przestrzeni PLATON-U4 
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WinSCP – Pobieranie 
• Prawy panel: /home/kmd/insttest 
• Lewy panel: c:\warsztaty\pliki\odtworzony 
• W prawym panelu zaznaczamy pliki PCSS_v.3.8_MPEG1_VCD_PAL.mpg i film.mpg i wciskamy F5 
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WinSCP – Pobieranie 

• Potwierdzenie ścieżki docelowej. 
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WinSCP – Pobieranie 

• Proces kopiowania 
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WinSCP – Pobieranie 

• Widok pobranych plików w lokalnym systemie 
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WinSCP – Weryfikacja 
• Sprawdzimy spójność pobranego pliku poprzez jego otwarcie w Windows Player. 
• Po przez skrót na pulpicie otwieramy Eksplorator Windows 
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WinSCP – Weryfikacja 
• Przechodzimy do Mój Komputer\Dysk lokalny (C:)\warsztaty\pliki\odtworzony  

• Klikamy dwa razy na 
plik z filmikiem. 



Slajd 36 

WinSCP – Weryfikacja 

• Widok odtwarzanego filmiku przegranego z przestrzeni PLATON-U4. 
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WinSCP – Usuwanie danych 
• Prawy panel: /home/kmd/insttest 
• Zaznaczamy plik winscp435setup.exe i wciskamy F8 
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WinSCP – Usuwanie danych 

• Potwierdzenie zamiaru usunięcia pliku. 
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WinSCP – Usuwanie danych 

• Widok przestrzeni składowania po usunięciu pliku 
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WinSCP – Metadane 

• Metadane to dane opisujące plik a nie stanowiące zawartości tego pliku. 

• Przykładowe metadane: 
• Atrybuty własności 
• Atrybuty praw dostępu 
• Czas ostatniego dostępu i modyfikacji pliku 
• Rozmiar pliku 
• Liczba replik 
• Położenie replik 
• Historia operacji na pliku 
• Notatki 

Na niebiesko zaznaczono metadane standardowo prezentowane przez system plików .  

Na czerwono zaznaczono metadane do których dostęp jest wyłącznie przez dedykowany,  
wirtualny system plików. 
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WinSCP – Metadane 
• Struktura systemu plików z metadanymi w relacji do systemu plików z danymi 

właściwymi. 

DANE META-DANE 
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WinSCP – Metadane 

• W prawym panelu przechodzimy do /home/kmd_md/insttest 
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WinSCP – Metadane 
• Informacja o wykorzystanych zasobach 
• Zaznaczamy plik accounting i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 
• Historia operacji na katalogu domowym 
• Zaznaczamy plik history i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 

• Do ustalenia rozmiaru  każdego pliku history, za każdym należy przejrzeć całą tablicę ze 
zdarzeniami. 

• Tablica ta szybko rośnie i z czasem jej częste przeglądanie staje się kosztowne. 

UWAGA: 
Rozmiar pliku history 

• Dla przyśpieszenia procesu generowania listy plików w systemie plików z metadanymi 
każdy plik history ma przypisaną z góry ustaloną wielkość 10MB. 

• Podczas operacji czytania, generowany jest „poprawny” plik history. Po przeczytaniu 
wszystkich bajtów „historii” zwracany jest symbol końca pliku. 

Problem 

Rozwiązanie 
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WinSCP – Metadane 
• Atrybuty katalogu domowego 
• Zaznaczamy plik info i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 
• Katalog z metadanymi wgranego wcześniej pliku 
• /home/kmd_md/insttest/PCSS_v.3.8_MPEG1_VCD_PAL.mpg 
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WinSCP – Metadane 
• Historia wgranego pliku 
• Zaznaczamy history i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 
• Informacja o liczbie i geograficznym położeniu replik 
• Zaznaczamy replicas i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 
• Dodanie notatek skojarzonych z plikiem 
• Zaznaczamy notes i wciskamy F4 
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WinSCP – Metadane 
• Początkowo nie ma żadnych notatek. 
• Wprowadzamy dowolny tekst, np. tekst „notatka”. 

W chwili obecnej nie obsługujemy polskich liter w notatkach. 
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WinSCP – Metadane 
• Zapis notatek (Ctrl + S). 
• Specyfika WinSCP i KMD powoduje wyświetlenie informacji o błędzie. 
• Klikamy przydisk „Pomiń”. Mimo tego komunikatu notatki zostają zapisane. 
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WinSCP – Metadane 

• Widać zmianę rozmiaru pliku notes. 
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WinSCP – Metadane 
• Odczytanie wcześniej zapisanych notatek. 
• Zaznaczamy plik notes i wciskamy F4. 
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WinSCP – Koniec pracy z klientem 

• Zamykamy program WinSCP 
 
 
 

• Pytania? 
 
Dlaczego nie mogę zmienić nazwy lub przenieść pliku po stronie serwera? 
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psftp – Klient tekstowy 

• psftp to darmowy klient tekstowy sftp dla platformy Windows 
• Program jest rozwijany jako jeden z elementów projektu PuTTY. 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 
 

http://wwwhttp//www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
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psftp – Klient tekstowy 

• Interfejs analogiczny do odpowiednika Linuxowego (sftp) 
• Program sftp będzie prezentowany w dalszej części warsztatów. 
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firefox – wprowadzenie 

• Dostęp do danych można uzyskać przez dedykowaną aplikację webową po 
protokole https. 

• Możliwy jest również dostęp po protokole WebDAV (http + rozszerzenia). 
• Aplikacja webowa była pisana z myślą o przeglądarce Firefox (i zaleca się 

korzystanie właśnie z tej przeglądarki). 
• Uwierzytelnianie jest oparte o certyfikaty (przy sftp były to klucze prywatne 

użytkowników). 
• WebDAV pozwala na wykorzystanie takich narzędzi jak WebDrive lub DavFS. 
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firefox – uruchomienie 

• Np. przez menu Start  Wszystkie programy  Mozilla Firefox 
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firefox – uruchomienie 

• Przykładowa strona startowa 
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firefox – dodanie CA 
• Narzędzia  Opcje 
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firefox – dodanie CA 

• Zaawansowane  Szyfrowanie  Wyświetl certyfikaty 
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firefox – dodanie CA 

• Organy certyfikacji 
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firefox – dodanie CA 

• Wskazanie pliku z certyfikatem 
• C:\warsztaty\uzytkownicy\zenon\cacert\cert  

(UWAGA: plik cert ma rozszerzenie .der, które nie jest wyświetlane) 
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firefox – dodanie CA 

• Wskazanie przypadków użycia dla importowanego CA 



Slajd 66 

firefox – dodanie CA 

• Nowo dodane CA na liście „Organów certyfikacji” 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Zakładka z certyfikatami użytkownika (chwilowo z pustą listą certyfikatów) 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Wskazanie pliku z certyfikatem użytkownika 
• C:\warsztaty\uzytkownicy\zenon\certyfikat 

(plik certyfikat ma rozszerzenie .p12, które nie jest wyświetlane) 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Ponieważ importujemy certyfikat w formacie PKCS12, który zawiera również klucz 
prywatny to jesteśmy proszeni o podanie hasła. 

• Hasło służy do ochrony klucza prywatnego. 
• Hasło brzmi: testbed 

testbed 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Pojawia się komunikat o odtworzeniu kluczy z kopii zapasowej. 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Nowo dodany certyfikat widoczny na liście certyfikatów. 
• Na tym kończymy pracę z konfiguracją certyfikatów. 
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firefox – dodanie certyfikatu użytkownika 

• Wyjście z panelu konfiguracji 
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firefox – połączenie z usługą 

• https://an.platon-u4.pl/ 
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firefox – połączenie z usługą 

• Portal żąda wskazania certyfikatu użytkownika który chce uzyskać dostęp do usługi. 
• W naszym przypadku wybór jest prosty bo mamy zainstalowany tylko jeden certyfikat 

użytkownika. 



Slajd 75 

firefox – nowy wygląd 

• W systemie produkcyjnym uaktualniliśmy temat graficzny. 



Slajd 76 

firefox – portal, pierwsza strona 

• Wygląd pierwszej strony portalu. 
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firefox – portal, ostrzeżenia 

• Wygląd zakładki ostrzeżenia. 



Slajd 78 

firefox – portal, profil 
• Wygląd zakładki Profil 
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firefox – portal, historia 
• Wygląd zakładki Historia 
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firefox – portal, zasoby 
• Wygląd zakładki Zasoby 
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firefox – portal, pliki 

• Wygląd zakładki Pliki 
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firefox – portal, metadane 
• Po wskazaniu konkretnego pliku, po prawej stronie prezentowane są skojarzone z nim metadane 

(brak bezpośredniego dostępu do FS z metadanymi). 
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firefox – portal, pobranie pliku 
• Do pobrania aktualnie zaznaczonego pliku służy przycisk „pobierz”. 
• Pobierzemy plik PCSS_v.3.8_MPEG_VCD_PAL.mpg 



Slajd 84 

firefox – portal, pobranie pliku 

• Potwierdzenie chęci pobrania pliku. 
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firefox – portal, pobranie pliku 

• Wskazanie folderu docelowego i nazwy pliku 
• Folder docelowy: C:\warsztaty\pliki\odtworzony 
• Nazwa pliku: PCSS_v.3.8_MPEG1_VCD_PAL_kopia 

UWAGA: 
Żeby nie nadpisać wcześniej pobranych 
plików to do nazwy nowo pobieranego pliku 
dodajemy przyrostek _kopia. 
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firefox – portal, pobranie pliku 

• Potwierdzenie zakończenia pobierania pliku. 
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firefox – portal, pobranie pliku 

• Otwarcie pobranego pliku 
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firefox – portal, pobranie pliku 

• Odtwarzanie pobranego pliku 
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firefox – WebDAV 

• Firefox jako klient http posiada uproszczoną obsługę WebDAV 
• https://an.platon-u4.pl/dav/ 

https://an.platon-u4.pl/dav/
https://an.platon-u4.pl/dav/
https://an.platon-u4.pl/dav/
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firefox – WebDAV 

• Lista plików dostępnych po protokole WebDAV 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Pobierzemy plik film.mpg 
• Plik pobieramy poprzez kliknięcie jego nazwy 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Potwierdzenie chęci pobrania pliku 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Wskazanie folderu docelowego i nazwy pliku 
• Folder docelowy: C:\warsztaty\pliki\odtworzony 
• Nazwa pliku: film_kopia 

UWAGA: 
Żeby nie nadpisać wcześniej pobranych 
plików to do nazwy nowo pobieranego pliku 
dodajemy przyrostek _kopia. 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Potwierdzenie zakończenia pobierania pliku 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Otwarcie pobranego pliku 
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firefox – WebDAV, pobieranie pliku 

• Widok odtwarzanego filmiku 
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Firefox – koniec pracy z klientem 

Dostęp poprzez WebDAV do PLATON: 
• Firefox, Internet Explorer,  Chrome... są uproszczonymi klientami WebDAV 
• „Wbudowani” klienci WebDAV dla Windows:  

• można podmontować zasób WebDAV jako tzw. zasób sieciowy 
• Windows XP: 

• PROBLEMY: „zawieszanie się eksploratora Windows XP” przy dużych plikach 
• Windows 7: 

• można podmontować zasób WebDAV jako zasób sieciowy 
• PROBLEMY:  

• są problemy z tworzeniem nowych katalogów z Explarotora Windows 
(Nowy Folder) 

• limit 50 MB/plik i mały cache atrybutów (wieszanie się eksploratora przy 
dużych plikach) => konieczne edytowanie rejestru 

• problemy z zamapowanym dyskiem sieciowym (po reboocie systemu: 
• mapowanie pozostaje ale przy próbie dostępu nie można  

wprowadzić poprawnych informacji uwierzytelniających) 
• => w obecnej wersji usługi nie zaleca się korzystania z wbudowanych  

w klientów WebDAV ze względu na ograniczenia 
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Firefox – koniec pracy z klientem 
Dostęp poprzez WebDAV do PLATON: 
• Specjalizowane narzędzie WebDrive: 

• pozwala na montowanie zasobów WebDAV jako lokalnych dysków w Windows 
• działa stabilnie pod XP i Windows 7` 
• rozwiązanie płatne   
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Firefox – koniec pracy z klientem 

Dostęp poprzez WebDAV do PLATON: 
 

• Specjalizowane narzędzie WebDrive: 
• pozwala na montowanie zasobów  

WebDAV jako lokalnych dysków w Windows 
• działa stabilnie pod XP i Windows 7 
• rozwiązanie płatne   
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Filezilla – wprowadzenie 

• Graficzny klient protokołów FTP i SFTP 
• Mniej intuicyjny niż WinSCP 
• Mniej wydajny niż WinSCP 
• Ale za to dostępny pod Windows i Linux 

 
• Prezentacja NIE jest połączona z ćwiczeniami praktycznymi 
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Filezilla – strona projektu 

• http://filezilla-project.org/ 

http://filezilla-project.org/
http://filezilla-project.org/
http://filezilla-project.org/
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Filezilla po pierwszym uruchomieniu 



Slajd 103 

Filezilla – interfejs użytkownika 
• Obszary robocze głównego okna aplikacji 

Log wiadomości 

Lokalne drzewo katalogów Drzewo katalogów na serwerze 

Kolejka transferów. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Konfiguracja sftp – wskazanie klucza prywatnego 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Konfiguracja sftp – wskazanie klucza prywatnego 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Wskazujemy ten sam klucz prywatny co w przypadku pracy z WinSCP (userkey.ppk) 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Widok ustawień SFTP po dodaniu klucza prywatnego 
• Zamknięcie okna ustawień 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Konfiguracja połączenia z Access Node 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• WinSCP nazywa zapamiętane parametry połączenia „sesjami”. 
• Filezilla podobne parametry określa jako „strony”. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Podajemy nazwę dla nowo konfigurowanej „strony”. 



Slajd 111 

Filezilla – interfejs użytkownika 

• Parametry połączenia 

To jest tylko umowna nazwa 
„strony” i nie musi odpowiadać 
nazwie domenowej serwera, 
może być bardziej opisowa, 
np. „Moje Konto Platon-U4”. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Nawiązanie skonfigurowanego połączenia 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Okno aplikacji po nawiązaniu połączenia z Access Node 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Dla zwiększenia „czytelności” UI można wyłączyć okno z logiem i z kolejką transferów (chociaż 

akurat kolejka transferów za chwilę okaże się użyteczna).  
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Przed pobraniem pliku zakładamy w ścieżce docelowej podkatalog do którego zgramy plik (krok 

wynikający ze specyfiki przykładu, po prosu NIE chcemy nadgrać wcześniej pobranych plików). 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Podajemy nazwę nowego katalogu, np. „katalog”. 



Slajd 117 

Filezilla – interfejs użytkownika 
• Przechodzimy do nowo utworzonego katalogu. 
• Plik pobieramy poprzez technikę „przeciągnij i upuść”. 
• Dopóki plik się nie 

przegra w 100% nie 
widać go w folderze 
docelowym. 

• Żeby zobaczyć  
postęp kopiowania 
musimy włączyć 
okno z kolejką 
transferów 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Po zakończeniu transferu plik staje się widoczny w lokalnym folderze. 



Slajd 119 

Filezilla – interfejs użytkownika 
• Wgrywanie plików na serwer wygląda podobnie. 
• Tym razem tworzymy katalog docelowy na zdalnym serwerze. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Podajemy nazwę nowego katalogu. 
• Program wyświetla całą ścieżkę do nowo tworzonego katalogu, my musimy „dopisać” ostatni 

element. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Po stronie serwera, przechodzimy do nowo utworzonego katalogu. 
• Metodą „przeciągnij i upuść” przeciągamy plik źródłowy (film.mpg) do zdalnego katalogu. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Plik pojawia się na liście zdalnych plików po zakończeniu transferu. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 

• Z poziomu Filezilla widać również drzewo systemu plików z metadanymi. 



Slajd 124 

Filezilla – interfejs użytkownika 
• Widok metadanych i katalogów z metadanymi dla katalogu domowego. 
• Dostęp do metadanych jest niewygodny, pierw trzeba pobrać plik do lokalnego folderu a 

następnie 
otworzyć  
„ulubionym” 
edytorem  
tekstowym. 
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Filezilla – interfejs użytkownika 
• Koniec pracy z klientem. 



Slajd 126 

Windows XP – wyłączenie maszyny 
wirtualnej 

• Wyłączenie maszyny wirtualnej wygląda tak samo jak wyłączenie fizycznego komputera. 
• Start  Wyłącz komputer 
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Windows XP – wyłączenie maszyny 
wirtualnej 

• Wyłączenie maszyny wirtualnej wygląda tak samo jak wyłączenie fizycznego komputera. 
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Windows XP – wyłączenie maszyny 
wirtualnej 

• Czekamy aż wszystkie maszyny się zamkną 
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Windows XP – wyłączenie maszyny 
wirtualnej 

• VirtualBox po wyłączeniu Windows XP 
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Fedora 15 – uruchomienie maszyny 
wirtualnej 

• VirtualBox – uruchamianie maszyny z Fedora 15 
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Fedora 15 – logowanie 

• Klikamy użytkownika tester 
• Hasło: testbed 
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Fedora 15 – logowanie 
• Pulpit, bezpośrednio po zalogowaniu 
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Fedora 15 – terminal tekstowy 
• Programy  Narzędzia systemowe  Terminal 



Slajd 134 

Fedora 15 – terminal tekstowy 
• Terminal tekstowy w systemie Fedora 15 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Uruchomienie klienta sftp 
• sftp -o IdentityFile=.globus/userkey.pem zenon@an.platon-u4.pl 

 
gdzie 
- o IdentityFile=.globus/userkey.pem – wskazanie klucza prywatnego użytkonika zenon 
zenon@an.platon-u4.pl – wskazanie użytkownika i adresu AccessNode 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Interfejs tekstowy klienta sftp 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Dla uzyskania listy poleceń wpisujemy polecenie help 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Lista poleceń interfejsu tekstowego sftp 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Wyświetlenie zawartości zdalnego i lokalnego katalogu roboczego 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Do pobrania pliku z serwera na lokalny dysk służy polecenie get 
• get film.mpg 



Slajd 141 

Fedora 15 – klient sftp 
• Podczas pobierania pliku widzimy postęp kopiowania pliku: procenty, liczba pobranych 

bajtów, szybkość, szacowany czas. 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Po zakończeniu kopiowania terminal sftp zwraca sterowanie (odblokowuje terminal). 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Widok pobranego pliku w lokalnym katalogu roboczym 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Weryfikacja spójności pobranego pliku 
• md5sum film.mpg 



Slajd 145 

Fedora 15 – klient sftp 

• Wartość skrótu md5: 0b715bc334d71ebd9ca2e84073688c01 



Slajd 146 

Fedora 15 – klient sftp 

• Przed wysłaniem pliku na serwer ,zakładamy na serwerze katalog docelowy 
• mkdir  nowy_katalog 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Widok nowo utworzonego katalogu po stronie serwera 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Przed wysłaniem pliku, zmieniamy katalog roboczy na serwerze. 
• cd nowy_katalog 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Jawne wyświetlenie zdalnego katalogu roboczego 



Slajd 150 

Fedora 15 – klient sftp 
• Do wysłania pliku na serwer służy polecenie put 
• put film.mpg 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Podczas wysyłania pliku widzimy postęp kopiowania: procentowo, ilościowo, szybkość, 

czas do końca. 
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Fedora 15 – klient sftp 
• Dla pewności, po zakończonym kopiowaniu wyświetlany zawartość zdalnego katalogu 

roboczego. 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Zmiana nazwy pliku na serwerze 
• rename film.mpg film_zmieniony.mpg 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Kontrolne wyświetlenie plików na serwerze 
• UWAGA: Ta sama funkcjonalność NIE działała pod systemem Windows. 



Slajd 155 

Fedora 15 – klient sftp 
• Zakończenie pracy z klientem sftp 
• exit 
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Fedora 15 – klient sftp 

• Terminal po zakończeniu pracy z sftp 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Przed kontynuacją czyścimy terminal 
• clear 



Slajd 158 

Fedora 15 – klient sshfs 

• sshfs czasami trzeba „doinstalować” 
• Prawo instalacji programów ma administrator systemu 
• TEGO KROKU NIE WYKONUJEMY NA SZKOLENIU 



Slajd 159 

Fedora 15 – klient sshfs 

• System pyta o hasło użytkownika root 
• TEGO KROKU NIE WYKONUJEMY NA SZKOLENIU 



Slajd 160 

Fedora 15 – klient sshfs 

• Komenda instalująca sshfs pod systemem Fedora 
• yum install fuse-sshfs 
• TEGO KROKU NIE WYKONUJEMY NA SZKOLENIU 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• W prezentowanym przykładzie okazuje się że sshfs jest już zainstalowany. 
• Na systemie bez sshfs, pojawiła by się informacja o wielkości instalowanej paczki i 

ewentualnych paczek zależnych oraz prośba o potwierdzenie polecenia instalacji. 
• TEGO KROKU NIE WYKONUJEMY NA SZKOLENIU 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Przed kontynuacją pracy, należy wrócić do kontekstu użytkownika „tester”. 
• Do opuszczenia bieżącego kontestu używamy polecenia: exit. 
• TEGO KROKU NIE WYKONUJEMY NA SZKOLENIU 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Założenie katalogu w którym zamontujemy przestrzeń z Access Node 
• mkdir platon 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Podmontowanie przestrzeni z Access Node w katalogu „platon”. 
• sshfs -o IdentityFile=/home/tester/.globus/userkey.pem zenon@an.platon-u4.pl:. platon 

 
gdzie 
- o IdentityFile=/home/tester/.globus/userkey.pem – wskazanie pliku z kluczem prywatnym 
użytkownika zenon (uwaga: wymagana pełna ścieżka bezwzględna) 
zenon@an.platon-u4.pl:. – wskazanie użytkownika systemu i adresu Acess Node oraz zdalneogo 
katalogu który podmontowujemy lokalnie (kropka oznacza katalog domowy) 
platon – lokalny katalog w którym podmontowujemy zdalną przestrzeń 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Wynik montowania (hmm, nic się nie stało ). 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Wejście do katalogu z podmontowaną przestrzenią z Access Node 
• cd platon 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Wylistowanie zawartości katalogu z podmontowaną przestrzenią Access Node 
• ls 



Slajd 168 

Fedora 15 – klient sshfs 

• Przejście do katalogu z plikiem wgranym na Access Node podczas ćwiczeń z sftp 
• cd nowy_katalog 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Kontrolne sprawdzenie zawartości katalogu 
• ls 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Pobranie pliku z serwera tj. „zwykłe” przekopiowanie pliku z podmontowanej przestrzeni 

• cp film_zmieniony.mpg /home/tester/film_kopia.mpg 



Slajd 171 

Fedora 15 – klient sshfs 

• Podczas kopiowania nie ma informacji o postępie ponieważ taka jest specyfika 
komendy cp. 

• Użycie do kopiowania innego narzędzia (np. mc) może dostarczyć „pasek postępu”, bo 
taka jest specyfika narzędzia. 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Plik kopiowaliśmy do katalogu domowego, więc zmieniamy katalog roboczy na domowy. 

• cd 
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Fedora 15 – klient sshfs 

• Sprawdzamy czy w katalogu domowym pojawił się plik film_kopia.mpg 
• ls 
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Fedora 15 – klient sshfs 
• Weryfikacja spójności pobranego pliku 
• md5sum film_kopia.mpg 
• Wartość skrótu md5: 0b715bc334d71ebd9ca2e84073688c01 
 

 



Slajd 175 

Fedora 15 – klient sshfs 
• Odmontowanie zdalnej przestrzeni Access Node 
• Polecenie umount może wykonywać tylko root 
• fusermount -u platon 
 

 



Slajd 176 

Fedora 15 – klient sshfs 

• Po odmontowaniu, katalog platon powinien być pusty 
• ls platon 



Slajd 177 

Fedora 15 – klient sshfs 
• Koniec pracy z sshfs 
• clear 
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Fedora 15 – gridftp 
• Certyfikaty zaufanych CA: /etc/grid-security/certificates 
• ls -l /etc/grid-security/certificates/ 
• W tym katalogu musi być CA, które podpisało certyfikat serwera gridftp 



Slajd 179 

Fedora 15 – gridftp 
• Szczegóły CA można wyświetlić poleceniem grid-cert-info 
• grid-cert-info  -file /etc/grid-security/certificates/6579433d.0 
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Fedora 15 – gridftp 
• Plik z kluczem i certyfikatem muszą być w $HOME/.globus 
• ls -l .globus 
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Fedora 15 – gridftp 
• Wyświetlenie informacji o certyfikacie użytkownika (z katalogu .globus) 
• grid-cert-info 



Slajd 182 

Fedora 15 – gridftp 
• Podczas kopiowania plików użytkownik jest uwierzytelniany certyfikatem proxy. 
• grid-proxy-info 
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Fedora 15 – gridftp 

• Bezpośrednio po zalogowaniu, użytkownik nie dysponuje certyfikatem proxy 
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Fedora 15 – gridftp 

• Do wygenerowania certyfikatu proxy służy polecenie grid-proxy-init 
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Fedora 15 – gridftp 
• Jeszcze raz wyświetlamy informacje o aktualnym certyfikacie proxy: grid-proxy-info 
• Domyślny czas ważności certyfikatu proxy to 12 godzin 
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Fedora 15 – gridftp 
• Przed użyciem klienta gridftp czyścimy terminal 
• clear 
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Fedora 15 – gridftp 
• Użycie klienta gridftp do pobrania pliku z serwera 
• globus-url-copy gsiftp://an.platon-u4.pl/home/kmd/insttest/film.mpg ./film_kopia2.mpg 

 
gdzie 
globus-url-copy – nazwa klienta gridftp 
gsiftp://an.platon-u4.pl/home/kmd/insttest/film.mpg – wskazanie protokołu i adresu Access 
Node oraz ścieżki do pliku 
./film_kopia2.mpg – lokalna nazwa pod jaką zostanie zapisany pobrany plik 

UWAGA: „Nie przedstawiamy się”. Klient wie kto żąda dostępu do serwera z certyfikatu proxy. 
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Fedora 15 – gridftp 
• W trakcie kopiowania nie jest wyświetlana żadna informacja o postępie. 

• Koniec kopiowania poznajemy po „odblokowaniu” terminala. 
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Fedora 15 – gridftp 

• Sprawdzamy czy plik się przegrał 
• ls 
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Fedora 15 – gridftp 

• Weryfikacja spójności pobranego pliku 
• md5sum film_kopia2.mpg 
• Wartość skrótu md5: 0b715bc334d71ebd9ca2e84073688c01 



Slajd 191 

Fedora 15 – gridftp 

• Wylistowanie zdalnego katalogu domowego 
• globus-url-copy -list gsiftp://an.platon-u4.pl/home/kmd/insttest/ 



Slajd 192 

Fedora 15 – gridftp 

• Wynik polecenia listującego zdalny katalog 
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Fedora 15 – gridftp 

• Wgranie pliku na serwer 
• globus-url-copy ./film_kopia2.mpg gsiftp://an.platon-u4.pl/home/kmd/insttest/ 
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Fedora 15 – gridftp 

• Kopiowanie trochę trwa, na czas kopiowania terminal jest „zajęty”. 
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Fedora 15 – gridftp 
• Sprawdzamy czy plik pojawił się na serwerze 
• globus-url-copy -list gsiftp://an.platform-u4.pl/home/kmd/insttest/ 



Slajd 196 

Fedora 15 – gridftp 
• Koniec pracy z gridftp. 
• Pytania? 
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WiFi 

• D$we95@Fz1 




