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Töökorraldusest 
 

 Maht: 6 EAP 

 Hindamistüüp: Eksam 

 Auditoorne töö: 14 loengut + 14 praktikumi 

 Loengu/praktikumi pikkus: 90 minutit 

 Iseseisev töö: 4 praktilist ülesannet 

 Hindamine: iseseisev töö (kohustuslik) + valikvastustega test (100% hindest) 



Ajakasutus 
 6 EAP = 156 töötundi 

 

 14 loengut = 21 töötundi 

 14 praktikumi = 21 töötundi 

 4 iseseisvat tööd = 16 töötundi 

 

Üle jääb 98 tundi et valmistuda ette loenguteks, praktikumideks ning muidugi eksamiks. 

Palun tehke seda! 

 



Sisekorrast 
 Loengus ja praktikumis käimine EI OLE kohustuslik (kuid on soovitav). 

 Iseseisvate ülesannete esitamine ON kohustuslik (muidu ei pääse eksamile). 

 Loengumaterjalid ja praktikumijuhendid on kättesaadavad aadressilt: 
http://www.cs.tlu.ee/IFI6209 

 Telefonid lülitage vaikseks ja kõnedele vastake väljaspool auditooriumit/arvutiklassi 

 Kui tekib küsimusi siis palun esitage need kohe. 

 Arvutiklassidesse ei siseneta söögi ja joogiga (erandiks on suletud korgiga veepudel, mida 
hoitakse arvutitest eemal) 

 

 

http://www.cs.tlu.ee/IFI6209


Õpiväljundid 
 Üliõpilane:  

oskab nimetada erinevaid operatsioonisüsteeme ja kirjeldada nende erinevusi; 

oskab nimetada ja kirjeldada operatsioonisüsteemi toimimise põhimõtteid ja alamsüsteeme; 

suudab iseseisvalt installeerida ja uuendada operatsioonisüsteeme; 

suudab iseseisvalt seadistada operatsioonisüsteemide komponente arvestades seejuures 
erinevaid võimalikke vajadusi; 

oskab nimetada, leida ning iseseisvalt kasutada operatsioonisüsteemide haldamiseks vajalikke 
töövahendeid; 

oskab algtasemel kasutada virtualiseerimisvahendeid. 



Iseseisev ülesanne 1 
 Operatsioonisüsteemi komponentidest ja seadetest ning arvutisüsteemi riistvaralistest 
komponentidest automatiseeritud vahenditega ülevaatliku dokumentatsiooni loomine.  

 Üliõpilane loob enda poolt valitud tarkvaraliste vahenditega dokumentatsiooni riistvarast, 
operatsioonisüsteemist ja selle komponentidest. Lisaks põhjendab üliõpilane töövahendite 
valikut ning esitatud dokumentatsiooni detailsusastet. 

 
Esitatud töö peab sisaldama: 

◦ Töövahendi(te) nimetust ja nende valiku põhjendust 

◦ Riist ja tarkvara nimekirja detailsusastme põhjendust. 

◦ Korrektselt vormistatud nimekirja valitud arvuti riistvarakomponentidest 

◦ Korrektselt vormistatud nimekirja valitud arvutile paigaldatud tarkvarast 

 



Iseseisev ülesanne 2 
 Etteantud nõuete põhjal Linuxi paigalduse partitsiooniskeemi koostamine.  

 

 Üliõpilasele esitatakse kirjeldus konkreetse operatsioonisüsteemi paigalduse eesmärkide kohta. 
Üliõpilane peab koostama sobiva partitsiooniskeemi ja põhjendama oma valikuid. 

 
 Esitatud töö peab sisaldama: 

◦ Partitsiooniskeemi kirjeldust. 

◦ Selgitust, miks selline partitsiooniskeem on antud juhul sobiv. 

 



Iseseisev ülesanne 3 
 Etteantud nõuete põhjal NTFS failisüsteemis juurdepääsuõiguste määramine.  

 

 Üliõpilasele esitatakse reaalelulisel näitel põhinevad nõuded ligipääsuõiguste määramiseks NTFS 
failisüsteemis. Üliõpilane esitab endapoolse lahenduse koos selgitustega. 

 

  Esitatud töö peab sisaldama: 

◦ Nimekirja ülesande lahendamiseks sobivatest NTFS failisüsteemi õigustest. 

◦ Üliõpilase põhjendust valitud NTFS failisüsteemi õigustele. 

 



Iseseisev ülesanne 4 
 Etteantud ülesande lahendamiseks käsureaskripti kirjutamine.  

 

 Üliõpilane peab koostama korrektselt töötava skripti talle esitatud ülesande lahendamiseks. 

 
Esitatud töö peab sisaldama: 

◦ Ülesande tingimustele vastavat ja töötavat käsureaskripti. 

◦ Üliõpilase selgitust käsureaskriptis kasutatud käskude kohta (skript peab olema 
kommenteeritud). 

 



Boonuspunktid  
 Ettekanne mõnel sobival teemal 

 

◦ 10 – 15 minutit 

◦ Vabatahtlik 

◦ Annab maksimaalselt 3 boonuspunkti 

◦ Teema tuleb eelnevalt kokku leppida 

◦ Andke soovist 2-3 nädalat ette teada 

 



Kuidas hinne kujuneb? 
 Punktid testi eest: maksimaalselt 20 

 Lisapunktid ettekande eest: maksimaalselt 3 

 20 punkti on 100% 

 
◦ 100 - 91 % = hinne A 

◦ 90 – 81 % = hinne B 

◦ 80 – 71 % = hinne C 

◦ 70 – 61 % = hinne D 

◦ 60 – 51 % = hinne E 

◦ 50 – 0% = hinne F 

 



Vajalik tarkvara  
 Virtuaalmasinate haldur:  

Oracle VM Virtualbox - https://www.virtualbox.org/ 

 

Operatsioonisüsteemide paigalustõmmised: 

UNIX laadsed operatsioonisüsteemid - https://distrowatch.com/ 

Windows operatsioonisüsteemid – Microsoft Imagine tooteprogramm 

https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/microsoft-imagine 

 

 

 

https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/
https://distrowatch.com/
https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/microsoft-imagine
https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/microsoft-imagine
https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/microsoft-imagine


Küsimused korralduse kohta 

 ??? 



Arvutisüsteem 
Mis moodustavad arvutisüsteemi? 

o Riistvara 

o Tarkvara 

o Kasutaja(d) 

 

Tarkvara saab laias laastus jagada kaheks 

o Rakendustarkvara 

o Operatsioonisüsteem 

 



Arvutisüsteemi skeem 

Riistvara 

Tarkvara 

Rakendustarkvara Operatsioonisüsteem 
Kasutaja 



Operatsioonisüsteem 
 

"Tarkvara, mis juhib programmide täitmist, nt Windows„ 
        - ÕS 2006 
 
"Operatsioonisüsteem on tarkvara, mis töötab arvutisüsteemidel hallates 
riistvara ja pakkudes ühiseid teenuseid rakendustarkvara efektiivseks tööks.„ 
        - Wikipedia 
 
"Tarkvara, mis kontrollib riistvararessursside jagamist ja kasutust"  
        -Wiktionary 

 



Operatsioonisüsteemide tüübid 
 Operatsioonisüsteeme võib jagada mitmeti: 

 Vastavalt seadmele: 

◦ Serverioperatsioonisüsteemid  

◦ Töölauaoperatsioonisüsteemid 

◦ Mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemid 

 Vastavalt operatsioonisüsteemi arhitektuurile ja eripärale: 

◦ Single- or multitasking – üksik- või mitmiktegumtöötlusega operatsioonisüsteem 

◦ Single- or multiuser – üksikkasutuslik või ühiskasutuslik operatsioonisüsteem 

◦ Real Time Operating System – reaalajaoperatsioonisüsteem 

◦ Embedded – manusoperatsioonisüsteem 

 

 

 

 

 



Serverioperatsioonisüsteemid 
 

 Tunnused: 
◦ Optimeeritud teenustele 

◦ Äritarbijale suunatud riistvara ja tehnoloogiate tugi 

◦ Põhirõhk stabiilsusel ja usaldusväärsusel 

 

 Näiteid: 
◦ Windows Server 2016 

◦ CentOS 7 

◦ Suse Linux Enterprise Server 12 

◦ RedHat Enterprise Linux 7 

 
 



Töölauaoperatsioonisüsteemid 
 

 Tunnused: 

◦ Optimeeritud rakendustarkvarale 

◦ Suunatud tavatarbija riistvarale (võimalikult lai riistvara tugi) 

◦ Põhirõhk kasutajaliidesel (kasutamislihtsusel, atraktiivsusel) 

 

 Näited: 

◦ Windows 10 

◦ OS X 

◦ Ubuntu  

 



Mobiilsete seadmete 
operatsioonisüsteemid 

 

 Tunnused: 

◦ Optimeeritud vähesele ressursinõudlikusele 

◦ Spetsialiseeritud riistvara tugi 

◦ Spetsialiseeritud kasutajaliides 

 

 Näited: 

◦ Android 

◦ iOS 

◦ Windows 10 Mobile 



Üksiktegumtöötlus vs. Multitegumtöötlus 
 Üksiktegumtöötlus = korraga töötab ainult üks protsess kuni oma töö lõpuni või 
veasituatsioonini. 

 Mitmiktegumtöötlus = korraga saavad töötada mitu protsessi samaaegselt (eeldab mitut 
keskprotsessorit) või vaheldumisi. 

 

 Üksiktegumtöötlusega operatsioonisüsteeme: 

◦ Commodore BASIC 2.0 

◦ MS-DOS (versioon 4.0 eelne) 

 Mitmiktegumtöötlusega operatsioonisüseeme: 

◦ Praktiliselt kõik tänapäevased operatsioonisüsteemid 



Üksikkasutuslikud vs. ühiskasutuslikud 
operatsioonisüsteemid 

 Üksikkasutuslik operatsioonisüsteem = operatsioonisüsteemi saab korraga kasutada ainult üks 
kasutaja. 

 Ühiskasutuslik operatsioonisüsteem = operatsioonisüsteemi saab korraga kasutada mitu 
kasutajat enamasti toimub see üle võrgu. 

 

 Üksikkasutuslikke operatsioonisüsteeme: 

◦ MS-DOS 

◦ Palm OS 

 Ühiskasutuslikke operatsioonisüsteeme: 

◦ Praktiliselt kõik UNIX-i laadsed operatsioonisüsteemid 



Reaalaja-operatsioonisüsteem 
 Tunnused: 

◦ Optimeeritud ajakriitiliste protsesside täitmiseks 

◦ Sageli spetsialiseeritud kindla seadme jaoks 

 

 Näited: 

◦ Wind River VxWorks 

◦ FreeRTOS 

 

 

 



Manusoperatsioonisüsteem 
 
Tunnused: 

◦ Optimeeritud spetsiifilisele ja piiratud võimsusega riistvarale 

◦ Sageli  väga piiratud funktsionaalsusega - võib toetada vaid ühe programmi jooksutamist.  

 

 Näited: 

◦ Windows Embedded 8.1 

◦ MeeGo 

 



Operatsioonisüsteemide ajalugu (1) 
 Esimesed arvutid täitsid spetsiifilisi ülesandeid ega vajanud operatsioonisüsteemi. 

 Ka esimestel üldeesmärgilistel (general purpose) arvutitel puudus operatsioonisüsteem – 
kasutaja kirjutatud programm pidi ise kõigega hakkama saama. 

 

 Vajadus operatsioonisüsteemi järele tekkis sest: 

◦ Arvutisüsteemid ja lisaseadmed muutusid järjest keerulikemaks 

◦ Arvutisüsteemid olid kallid ja nende tööaega oli tarvis maksimaalselt ära kasutada 

◦ Ressursside kasutuse üle oli tarvis arvet pidada 

 



Operatsioonisüsteemide ajalugu (2) 
 Seda, milline on päris esimene operatsioonisüsteem on väga raske öelda. 

 Sageli tuuakse välja MIT suurarvutil Whirlwind 1954.a. kasutusele võetud Tape Director 
süsteemi. 

 Üheks esimeseks levinud operatsioonisüsteemiks loetakse General Motors’i GM-NAA I/O 
süsteemi. 

◦ Loodud aastal 1955 

◦ Töötas suurarvutil (main-frame) IBM 701 

◦ Peamiseks ülesandeks järgmise programmi käivitamine (pakktöötlus) 

◦ Pakkus sisend/väljund seadmetega suhtlemiseks liidest 

◦ Sellel põhinevad paljud hilisemad suurarvutite operatsioonisüsteemid. 

 

 



Operatsioonisüsteemide ajalugu (3) 
 Timesharing Director 

◦ Loodud aastal 1964 

◦ English Electric KDF9 jaoks 

◦ Üks esimesi riistvara toega multiprogrammtööd toetavaid süsteeme 

 

 Multics 
◦ Arendatud vahemikus 1965 – 1969 

◦ On mõjutanud praktiliselt kõiki kaasaaegseid operatsioonisüsteeme 

◦ Uued mäluhalduse põhimõtted: ühetasemeline andmehaldus (virtuaalmälu eellane), dünaamiline 
linkimine 

◦ Oluliselt täiendatud operatsioonisüsteemi sisesed turvameetmed – prioriteetide süsteem. 

◦ Esimene operatsioonisüsteem, millel oli hierarhiline failisüsteem.  



Unics (UNIX) 1971.a. 
 Oluline eelkõige tulevaste operatsioonisüsteemide mõjutajana ja standardite kujundajana. 

 Vt. skeemi: https://en.wikipedia.org/wiki/Unix#/media/File:Unix_history-simple.svg 

 

 POSIX standardid – eesmärk määrata kuidas programmid ja operatsioonisüsteemid üksteisega 
ühilduvad. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix


Windows 1985.a. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Windows_Updated_Family_Tree.png 



Linux 1991.a  
 Loodud Linus Torvaldsi poolt 

◦ Huvi operatsioonisüsteemide vastu 

◦ MINIX-i piirav litsents 

 

 Linux muutus propulaarseks esmalt serverite operatsioonisüsteemina kui suured 
organisatsioonid nagu näiteks NASA hakkasid oma suurarvuteid vahetama välja 
serveriklastrite vastu. 

 

 Linux toetab suurt hulka erinevaid riistvaraplatvorme ja on seetõttu tänapäeval 
kasutuses kõikjal pisiarvutitest kuni superarvutiteni. 



Küsimused? 



IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide 
alused ja haldamine
Maht: 6 EAP

Igal nädalal: loeng + praktikum (1,5 h + 1,5 h)

Lektor: Tanel Toova

E-mail: tanel.toova@tlu.ee

Ruum: A-431
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Praktikum 1
TUTVUMINE TÖÖKESKKONNAGA



Praktikumi ülesanded
1) Tutvuda töökeskkonnaga

2) Luua uus virutaalmasin ja paigaldada sellele operatsioonisüsteem

3) Paigaldada VirtualBox Guest Additions (kui see osutub vajalikuks)

4) Seadistada virtuaalmasina ja peremeesmasina vaheline failivahetus

5) Luua virtuaalmasinast hetketõmmis, teha muudatusi ning taastada virtuaalmasin 
hetketõmmisest

6) Eksportida ja importida virtuaalmasin



Sisselogimine DTI arvutiklassides
DTI arvutiklassid on:

 A-406

 T-302

 S-303

 M-217

 M-543

Sisselogimiseks

Kasutajanimi: Student

Parool: DTI2018

NB! Kasutaja on tavakasutaja õigustes



Võrgujaos:
NB! Klassiarvutitesse salvestatud failide säilimist ei 
garanteeri mitte keegi.

Salvestage oma õppetööga soetud andmed võrgujaosele (v.a. suuremahulised projektid)

Looge oma õppetööks vajalike materjalide jaoks kaust kujul [Eesnimi Perekonnanimi]

Võrgujaos on tervele õpperühmale ühine – käituge viisakalt!

Ruum võrgujaosel on piiratud – salvestage ainult õppetööks vajalikke asju!

Võrgujaose sisu varundatakse aga tehke ka isiklikke varukoopiaid!



Hüperviisor: Oracle VirtualBox
Veebileht: https://www.virtualbox.org/

Saadaval Windowsi, Linuxi ja OS X’i jaoks

Abimaterjalid saadaval siit:

https://www.virtualbox.org/manual/

https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/manual/


Oracle VirtualBox’i nõuded
Nõuded arvutile:

x86 arhitektuuri (soovitavalt x86_64 koos VT-x või AMD-V võimekusega) toetav CPU 

Piisav hulk mälu peremeesoperatsioonisüsteemi + külalisoperatsioonisüsteemi(de) jaoks

Piisav hulk kettaruumi virtuaalmasinate salvestamiseks

Toetatavad peremeesoperatsioonisüsteemid:

https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#hostossupport

Toetatavad külalisoperatsioonisüsteemid: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes

https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#hostossupport
https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes


Oracle VirtualBox’i kasutamine
praktikumis

Virtuaalmasinate salvestuskataloog: D:\VMs

Virtuaalmasinate nimekuju: praktikum[nr]_[OS nimi]_[Eesnimi]_[Perenimi]

Külalisoperatsioonisüsteemide paigaldusmeedia: D:\ISO



Uue VM-i loomine ja OP süsteemi 
paigaldamine

RAM: 2048 MB

HDD: (VDI – Dynamically Allocated) 10 GB

ISO: D:\ISO\linuxmint-19-cinnamon-64bit-
v2.iso

1) Paigalda Linux Mint

2) Lase ketas partitsioneerida automaatselt

3) Kasutajanimi: kasutaja; parool: kasutaja



Virtuaalmasina ja selle peremeesmasina 
vahel failide liigutamine

Ametlik juhend: https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders

Failide liigutamine toimub jagatud kataloogide kaudu.

NB! VirtualBox Guest Additions peab olema paigaldatud

Jagatud kataloogi tekitamiseks: Devices – Shared Folders – Shared Folders Settings – Add New 

Linux külalisoperatsioonisüsteemis ühendatakse jagatud kataloog vaikimis: /media/sf_[jaosenimi]

Selleks, et kasutaja saaks seda kataloogi lugeda/kirjutada peab ta kuuluma gruppi „vboxsf“

Kasutaja lisamine gruppi: sudo usermod –G [grupinimi] [kasutajanimi]

Kui jagatud kataloog seadistati automaatselt külgemonteeritavaks, siis toimub see peale taaskäivitust.

Jagatud kataloogi käsitsi külgemonteerimiseks: sudo mount -t vboxsf  [jaosenimi] [monteerimispunkt]

https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html#sharedfolders


Hetketõmmise loomine
Hetketõmmis salvestab virtuaalmasina 
seisundi tõmmise loomise hetkel.

Hetketõmmist saab luua töötavast 
virtuaalmasinast.

Hetketõmmis on mugav töövahend 
virtuaalmasina seisundi salvestamiseks 
enne oluliste ja potentsiaalselt ohtlike 
muudatuste tegemist.



Hetketõmmise taastamine
Tehtud hetketõmmisest saab 
virtuaalmasina seisundi taastada, kui 
virtuaalmasin on välja lülitatud.

Taastamisel pakutakse vaikimis 
võimalust teha uus hetketõmmis enne 
masina taastamist valitud 
hetketõmmisest.



Virtuaalmasina import ja eksport
Virtuaalmasinaid saab liigutada peremeesmasinate vahel, samuti erinevate hüperviisorite vahel.

Virtuaalmasina liigutamiseks teise masinasse ning praegusest erineva hüperviisori peale tuleb 
see eksportida sobivasse vormingusse.

Üks enimlevinuid vorminguid on: Open Virtualization Format

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Virtualization_Format

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Virtualization_Format


Loeng 2
OPERATSIOONISÜSTEEMI ÜLESEHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTTED



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse



Protsess
Mis on programm?

Kogum instruktsioone, mis täidavad mingi eesmärgi kui need arvutil käivitatakse. Programm on 
staatiline – on salvestatud faili (või kirjutatud paberile) ja ei tee iseenesest mitte midagi.

Kuna saab programmist protsess?

Programmist saab protsess, kui see käivitatakse. Protsess on aktiive – on loetud mällu ja 
arvutisüsteem täidab järjest selle instruktsioone, mis võivad töödelda andmeid või juhtida 
seadmeid. 

Sama programmi võib käivitada mitu korda – igale käivituse peale tekib eraldi uus protsess.



Protsessihaldus

Protsessihalduse ülesanded on:

◦ Protsessidele protsessoriaja jagamine

◦ Protsesside loomine ja kustutamine

◦ Protsesside peatamine ja taastamine

◦ Protsesside sünkroniseerimine

◦ Protsesside vahelise andmevahetuse tagamine



Mälu

Operatiivmälu

◦ Arvutisüsteemi põhimälu – tänapäeval mõõdetakse gigabaitides.

◦ Protsessor saab instruktsioone ja andmeid lugeda ja kirjutada ainult operatiivmälu vahendusel. Seega 

on väga oluline, et mällu oleks õigel ajal laetud õiged andmed.

◦ Operatiivmälu hulk on piiratud. Vajadus mälu järele on enamasti suurem kui süsteemis mälu on.

◦ Iga bait mälus on eraldi adresseeritav



Mäluhaldus

Mäluhalduse ülesanded on:

◦ Pidada arvet selle üle, millised osad mälust on parasjagu kasutuses ja kes neid kasutab

◦ Otsustada milline protsess ja/või andmed parasjagu mällu laadida või sealt hoopis välja visata.

◦ Protsessidele mälu eraldamine

◦ Protsessidele eraldatud mälu vabastamine



Katkestus
Katkestus on sündmus arvutisüsteemis, mille peale on vaja protsessoril parasjagu töötav 
protsess peatada, et reageerida mingile sündmusele. Peatatud protsessi peab hiljem olema 
võimalik jätkata.

Katkestused jagunevad:

Riistvaralised - riistvara kontroller genereerib katkestuse andmete saatmiseks või teatamaks 
andmete edukast vastuvõtmisest või hoopis mingi ajaperioodi möödumisest. Näiteks kasutaja 
liigutas hiirt, printer lõpetas printimise, süsteemi taktsageduse generaator genereeris uue 
impulsi.

Tarkvaralised – protsess genereerib süsteemikutse (system call) või lõksu (trap). Näiteks soovib 
protsess faili kirjutada (seda saab ta teha ainult operatsioonisüsteemi vahendusel) või toimub 
veasituatsioon (näiteks üritati jagada nulliga).



Katkestuste haldus
Katkestused on operatsioonisüsteemi töö oluline osa. 

Operatsioonisüsteem peab oskama:

◦ katkestuse ilmnedes parajasti töös oleva protsessi peatada ja selle oleku salvestada

◦ leida katkestusele reageerimiseks sobiliku protseduuri

◦ käivitada katkestusele reageerimiseks sobiliku protseduuri.

◦ taastada katkestuse poolt peatatud protsessi oleku.



Katkestuse halduse näide

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Interrupt_Process.PNG



Andmed
Mis on andmed?

Andmed on kokkulepitud viisil vormindatud informatsiooniühikud. 

Arvutisüsteemides salvestatakse andmeid kõige madalamal tasemel kahendkoodis nullide ja 
ühtedena.

Väikseim andmehulk on bitt, mis sisaldab ühte väärtust kahest võimalikust – nulli või ühte. 
Kaheksa bitti moodustab ühe baidi.

Peaaegu kõik operatsioonisüsteemid esitavad kasutajale andmeid failidena. Fail on ühe 
tervikuna käsitletav andmeüksus e. kogum ühtekuuluvaid andmeid, mis koos esitavad mingit 
tervikut – näiteks pilti.

See kuidas nullide ja ühtede jadast mingeid andmeid välja lugeda sõltub sellest, kuidas on 
kokkulepitud andmete salvestamine e. siis andmete salvestamise vormist.



Andmete haldus
Operatsioonisüsteemi ülesandeks oleva andmete halduse võib jagada kolmeks alamosaks:
◦ Failisüsteemi haldus (Failisüsteem – salvestusseadmel säilitatavate andmete kokkuleppeline 

korrastusviis.)
◦ Failide loomine ja kustutamine

◦ Failide organiseerimine (kataloogide struktuur)

◦ Failide manipuleerimiseks vajaliku liidese pakkumine

◦ Salvestusseadmete haldus
◦ Salvestusseadmete vaba ruumi haldus

◦ Salvestusruumi eraldamine

◦ Salvestusseadme andmevahetuse korraldamine

◦ Vahemälu haldus
◦ Vahemälus olevate andmete sünkroniseerimine



Süsteemi kaitse
Operatsioonisüsteem peab hoolitsema, et protsessid saaksid kasutada ainult neile lubatud 
ressursse. Näiteks:

◦ Mäluhaldur kontrollib, et protsess saaks adresseerida ainult talle määratud mäluosa (teatud eranditega).

◦ Süsteemi valvetaimer kontrollib, et protsess ei jääks lõpmatult protsessorit koormama.

Samuti on operatsioonisüsteemi ülesandeks kontrollida, et kasutajad saaks sooritada ainult neile 
lubatud tegevusi ning pääseks juurde vaid neile lubatud andmetele. Näiteks:

◦ Arvutisüsteemi kasutamiseks peab kasutaja sisestama kasutajanime ja parooli.

◦ Operatsioonisüsteem kontrollib, kas sisseloginud kasutajal on õigus manipuleerida mingit faili või 

käivitada mingi programm.



Operatsioonisüsteemi ülesehitus 
pakutavate teenuste vaates

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



OS teenused: kasutajaliides
Operatsioonisüsteem peab pakkuma kasutajale mingit viisi sellega suhtlemiseks. Kõigil 
operatsioonisüsteemidel on olemas üks või mitu järgnevaist kasutajaliidestest:

Graafiline kasutajaliides (GUI)
◦ Kasutaja suhtleb operatsioonisüsteemiga manipuleerides graafilisi objekte, mis esindavad 

arvutisüsteemi osasid (seadmeid, faile, käivitatud programme)

◦ Lihtne õppida, kuid teatud tegevused võivad olla aeganõudvad. 

Käsurida (CLI)
◦ Kasutaja suhtlev operatsioonisüsteemiga andes käske teksti kujul kindlaksmääratud süntaksi alusel.

◦ Kasutama õppimine võtab aega, kuid võimaldab lihtsalt tegevusi automatiseerida.

Pakktööde liides (batch)
◦ Kasutaja edastab käsud ja andmed operatsioonisüsteemile ettemääratud vormis ühe korraga (tavaliselt 

faili kujul - skriptifail).



OS teenused: programmide käivitamine

Operatsioonisüsteem peab olema võimeline programmi mällu laadima ja seda jooksutama. 
Programm peab lõppema, kas ettenähtud viisil või siis veateatega.



OS teenused: sisend/väljund 
operatsioonid
Töötav programm võib mingil hetkel nõuda sisend/väljund operatsiooni läbiviimist – näiteks faili 
lugemist kõvakettalt ja selle kirjutamist optilisele seadmele. Või hoopis mingi kujutise kuvamist 
ekraanile.

Sedalaadi tegevused toimuvad operatsioonisüsteemi vahendusel. Peamised põhjused selleks on:

Turvalisus – rakendusprogrammidel ei lubata üldjuhul sisend/väljundseadmeid otse kasutada, 
sest on võimatu kontrollida, kas seda tehakse korrektselt või mitte.

Efektiivsus – isegi kui rakendusprogramm oskaks seadet kasutada turvaliselt ei pruugi see 
tähendada, et seda tehakse efektiivselt. Operatsioonisüsteemi üks põhiülesandeid on aga 
olemasoleva riistvara võimalikult efektiivne kasutamine.



OS teenused: failisüsteemi operatsioonid
Erinevad operatsioonisüsteemid kasutavad erinevaid failisüsteeme – sageli mitmeid korraga. 
Kuna failidega tehtavad tegevused on sagedased, siis on tegemist süsteemi kiireks ja vigadeta 
toimimiseks väga oluliste operatsioonidega.

Failisüsteemi juures on oluliseks veel mõnede failisüsteemide poolt toetatud õiguste kontroll, 
mis võimaldab seadistada kasutajapõhist juurdepääsu.



OS teenused: protsesside vaheline 
kommunikatsioon
Kuigi üldjuhul on protsessid üksteisest eraldatud, leidub olukordi, kus on vajalik, et protsessid 
saaksid omavahel andmeid vahetada. Tegemist on keerulise probleemiga, kuna 
operatsioonisüsteem peab tagama protsessi puutumatuse ja siiski edastama informatsiooni.



OS teenused: veatuvastus
Operatsioonisüsteem peab olema võimeline reageerima veasituatsioonidele. 

Vead võivad olla riistvaralised (riistvarakontroller tagastab veakoodi) või tarkvaralised/loogilised 
(jagamine nulliga, protsess üritab lugeda mäluaadressilt, mis talle ei kuulu vms.).

Sellised olukorrad on juba oma olemuselt ettearvamatud ja seetõttu ei ole võimalik 
prognoosida, kuna viga aset leiab. Ainus, mida teha saab, on omada plaani, mida vea korral ette 
võtta.

Plaan peab olema iga veatüübi jaoks – paljudest vigadest suudab süsteem taastuda, kuid leidub 
ka vigu mille puhul on ainsaks lahenduseks taaskäivitus.



OS teenused: ressursside jaotus
Enamik tänapäevaseid operatsioonisüsteeme toetavad mitmiktegumtöötlust ja ühiskasutust. 
See tähendab, et operatsioonisüsteem peab samaaegselt tegelema paljude protsessidega, mis 
võivad kuuluda erinevatele kasutajatele.

Selle eesmärgi saavutamiseks kuuluvad operatsioonisüseemi põhikomponentide hulka mitmed 
alamsüsteemid, mis tegelevad ressursside jaotamise ja kasutuse planeerimisega.

Neid alamsüsteeme nimetatakse plaanuriteks (scheduler). Näiteks on olemas protsessori 
plaanur ja mäluplaanur samuti võib olenevalt operatsioonisüsteemist olla ühine plaanur sisend-
ja väljundseadmete jaoks või igale seadmetüübile eraldi.



OS teenused: ressursside arvestus
Üks põhjus, miks operatsioonisüsteemid üldse tekkisid oli vajadus pidada arvet kasutatavate 
ressursside üle. 

Alamsüsteem, mis peab arvet ressursside ja nende kasutuse üle on operatsioonisüsteemides 
olemas siiani, ning selle töö tulemust kasutatakse nii klientidele arvete esitamiseks (näiteks 
serverirendi teenus) kui süsteemis töötavate rakenduste töö optimeerimiseks.



OS teenused: turvalisus ja kaitse
Operatsioonisüsteem peab tagama töötavate protsesside puutumatuse ning vahendid 
töödeldavate andmete kättesaadavaks tegemiseks ainult selleks volitatud isikutele. 

Selle ülesande esimene pool on suuresti seotud ressursside kasutamise ja jagamise loogikaga –
st. süsteem kontrollib oma protsesse, et need kasutaks ainult neile välja jagatud ressursse 
(mäluosa kaitse, sisend/väljund seadmete juurdepääs).

Ülesande teine pool eeldab, et süsteem toetab vahendeid (kasutajakontod, priviligeeritud
tegevused, failisüsteemi juurdepääsuõigused), mille abil kasutaja saab seadistada ligipääsu 
süsteemile endale ja töödeldavatele andmetele.



Operatsioonisüsteemi struktuur 
(UNIX-i laadne)

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Tuum (kernel) ja süsteemikutse (system
call)
Tuum on operatsioonisüsteemi keskne osa, mis sisaldab endas operatsioonisüsteemi 
põhifunktsioone. Tuum on operatsioonisüsteemi kõige kaitstum osa – töötab eraldi talle 
reserveeritud mälupiirkonnas ning suhtleb täiste operatsioonisüsteemi osadega ja 
rakendustarkvaraga ainult läbi rangelt reglementeeritud rakendusliidese.

Süsteemikutse on mehhanism, mille abil saavad rakendusprogrammid ja tuuma välised 
operatsioonisüsteemi osad kasutada operatsioonisüsteemi põhifunktsioone. Erinevatel 
operatsioonisüsteemidel on erinevad süsteemikutsed, kuid sageli täidavad nad väga sarnaseid 
funktsioone. Näiteks on igal operatsioonisüsteemil süsteemikutse failist andmete lugemiseks.



Süsteemikutsete tüüpe ja näiteid
Protsessi kontroll
◦ protsessi loomine (Windows: CreateProcess(); UNIX: fork() )
◦ Protsessi lõpetamine (Windows: ExitProcess(); UNIX: exit() )

Failihaldus
◦ Faili avamine või uue faili loomine (Windows: CreateFile(); UNIX: open() )
◦ Faili sulgemine (Windows: CloseHandle(); UNIX: close() )

Seadmete haldus
◦ Konsoolile kirjutamine (Windows: WriteConsole(); UNIX: write() )

Informatsiooni haldus
◦ Protsessi ID küsimine (Windows: GetCurrentProcessID(); UNIX: getpid() )

Kommunikatsioon
◦ Faili sisu laadimine põhimällu (Windows: MapViewOfFile(); UNIX: mmap() )

Kaitse
◦ Faili juurdepääsuõiguste seadmine(Windows: SetFileSecurity(); UNIX: chmod() )



Operatsioonisüsteemi alglaadimine 
(BIOS-iga masinate puhul)
BIOS (Basic Input/Output System)
◦ Bootable Device (0xAA55)

◦ Boot sector

◦ MBR – Master Boot Record (512 baiti)

◦ Active partition (0x80)

◦ VBR – Volume Boot Record

◦ Boot Code

Operatsioonisüsteem
◦ Süsteemi tuum

◦ Draiverid

◦ Teenused

◦ Kasutajaliides



Operatsioonisüsteemi alglaadimine (UEFI 
puhul)
Eeldab GPT (GUID Partition Table) partitsioneerimisskeemi.

Erinevalt BIOS-ist saab aru partitsioneerimisskeemist ja oskab lugeda/kirjutada teatud 
failisüsteeme.

Vajalik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) partitsioon kõvakettal – sisaldab eraldi 
alglaadureid erinevatele operatsioonisüsteemidele.

Alglaadimisseadistus on kirjeldatud UEFI partitsiooni sees. Iga paigaldatud operatsioonisüsteemi 
jaoks on eraldi alglaadimiskoos *.efi failis.  



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 2
OPERATSIOONISÜSTEEMIDE PAIGALDAMINE



Praktikumi ülesanded
1) Luua virtuaalmasin ja paigaldada Windows 10

2) Luua virtuaalmasin ja paigaldada CentOS 7

3) Paigaldada mõlemas operatsioonisüsteemis VirtualBox Guest Additions (kui see osutub 
vajalikuks)

4) Seadistada mõlema  külalisoperatsioonisüsteemi failivahetus 
peremeesoperatsioonisüsteemiga

5) Luua mõlemast virtuaalmasinast hetketõmmis, et oleks võimalik täies töökorras 
virtuaalmasinat taastada



Virtuaalmasinate seadistus
Cent OS 7

Type: Linux; Version: Red Hat (64-bit)

RAM: 1024 MB

HDD: 8 GB

Windows 10

Type: Microsoft Windows; Version Windows 10 (64-bit)

RAM: 4096 MB

HDD: 40 GB

NB! Lülita välja virtuaalmasina võrguühendus Windows 10 paigaldamise ajaks



Windows 10 – Guest Additions 
paigaldamine

1) Haagime virtuaalmasinale külge Guest Additions ISO:

Devices – Insert Guest Additions CD image

2) Käivitame virtuaalmasina optiliselt seadmelt paigaldusprogrammi:

D:\VBoxWindowsAdditions-amd64.exe

3) Taaskäivitame virtuaalmasina



Cent OS 7 – Guest Additions 
paigaldamine (1)

1) Paigaldame pakihalduri yum abil vajaliku lisatarkvara:

yum upgrade

yum groupinstall "Development Tools“

yum install kernel-devel

2) Taaskäivitame virtuaalmasina:  

reboot

3) Haagime virtuaalmasinale külge Guest Additions ISO:

Devices – Insert Guest Additions CD image



Cent OS 7 – Guest Additions 
paigaldamine (2)
4) Monteerime CD failisüsteemi kasutajale loetavaks (root kasutaja õigustes):

mkdir –p /media/cdrom

mount /dev/cdrom /media/cdrom

5) Veendume, et CD sisu on loetav:

ls –al /media/cdrom/ 

6) Käivitame Guest Additions paigaldusskripti:

/media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run



Loeng 3
PROTSESSIDE JA LÕIMEDE HALDUS



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse



Protsess
Mis on programm?

Kogum instruktsioone, mis täidavad mingi eesmärgi kui need arvutil käivitatakse. Programm on 
staatiline – on salvestatud faili (või kirjutatud paberile) ja ei tee iseenesest mitte midagi.

Kuna saab programmist protsess?

Programmist saab protsess, kui see käivitatakse. Protsess on aktiive – on loetud mällu ja 
arvutisüsteem täidab järjest selle instruktsioone, mis võivad töödelda andmeid või juhtida 
seadmeid. 

Sama programmi võib käivitada mitu korda – igale käivituse peale tekib eraldi uus protsess.



Protsessi elemendid
Koodiosa (text section) – programmi kood; instruktsioonid.

Andmeosa (data section) – sisaldab globaalsete muutujate väärtusi.

CPU registrite väärtused sh. käsuloendur (program counter)

Pinu (stack) – siin hoitakse programmi täitmisel tekkivaid ajutisi andmeid näiteks funktsioonide 
muutujaid.

Kuhi (heap) – sisaldab protsessile töötamise ajal lisatud mäluosa(de) sisu. Sageli on see 
protsesside ühiskasutuses olev mäluosa kui on tarvis protsesside vahel andmeid 
vahetada/jagada.



Process Control Block
Protsessi kirjeldab operatsioonisüsteemis Process Control Block (PCB)

PCB sisaldab protsessi kohta käivat informatsiooni. Näiteks:

◦ Protsessi olek (state)

◦ Protsessi käsuloenduri sisu (program counter)

◦ Protsessi CPU registrite sisu

◦ CPU plaanuri (CPU scheduler) andmed protsessi kohta

◦ Andmed protsessi mäluhalduse kohta

◦ Protsessi poolt kasutatud ressursside statistika

◦ Protsessi S/V andmed



Protsessihaldus

Protsessihalduse ülesanded on:

◦ Protsessidele protsessoriaja jagamine

◦ Protsesside loomine ja kustutamine

◦ Protsesside peatamine ja taastamine

◦ Protsesside sünkroniseerimine

◦ Protsesside vahelise andmevahetuse tagamine



Protsessi plaanur (process scheduler)
Protsessi plaanur – operatsioonisüsteemi alamosa, mille ülesandeks on valida välja järgmine 
protsessoriaega saav protsess kõigi valmis olekus protsesside hulgast. 

Ühe protsessori tuuma peal saab korraga töötada ainult üks protsess. Kui valmis olekus 
protsesse on rohkem peavad need ootama kuni CPU vabaneb ja plaanur järgmise protsessi välja 
valib.



Protsessi olek

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Järjekorrad (queues)

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Kontekstivahetus (context switch)
Kontekstivahetus on operatsioon, mille käigus salvestatakse parajasti protsessoril töötava 
protsessi olek Process Control Block-is. Protsess pannakse „ready“ järjekorda. Protsessoril 
taastatakse parajasti protsessoriaega vajava protsessi olek ning see protsess saab töötada (kas 
lõpuni või järgmise kontekstivahetuseni).

Kontekstivahetuse algatab katkestus.

Kontekstivahetus kulutab ise protsessori aega ja seega peab olema väga kiire ja efektiivne. 



Protsessi loomine
Uue protsessi loob operatsioonisüsteemis vastav süsteemikutse (system call). Näiteks UNIX-i 
laadsetes operatsioonisüsteemides fork()

Iga protsess saab luua uusi protsesse – neid nimetatakse sellisel juhul alamprotsessideks. 
Alamprotsessi loonud protsessi nimetatakse vanemprotsessiks.

Kui protsess loob uue protsessi, siis võib ta töötada edasi paralleelselt loodud alamprotsessiga 
või oodata loodud protsessi lõppemist ja alles seejärel oma tööd jätkata.

Loodud alamprotsess võib olla oma vanemprotsessi duplikaat (sama koodiosa ja andmeosa) või 
täiesti erinev protsess (alamprotsessi loomise käigus laetakse uus programm).

Vanemprotsess võib alamprotsessi loomise käigus jagada oma ressursse alamprotsessiga (kuid ei 
pea).



Protsessi lõpetamine
Iga protsess peab ükskord lõppema.

Protsess võib lõppeda normaalselt:

◦ Protsess täitis kõik oma instruktsioonid ja jõudis lõpuni

◦ Vanemprotsessile tagastatakse väljundinfo

◦ Protsessi kasutada olnud ressursid vabastatakse

Protsess võidakse sundlõpetada:

◦ Protsess tekitas veasituatsiooni ja operatsioonisüsteem otsustas protsessi lõpetada

◦ Protsessi loonud vanemprotsess lõpetab oma töö (sõltub operatsioonisüsteemist)

◦ Kasutaja otsustab protsessi sundlõpetada



Protsesside vaheline andmevahetus
Operatsioonisüsteemi ülesanne on hoida protsessid üksteisest eraldatuna (kaitsta protsesside 
käsutuses olevaid ressursse).

Samas osutub mõnikord vajalikuks, et protsessid saaksid omavahel siiski informatsiooni ja 
ressursse jagada. Selle tagamiseks peab operatsioonisüsteem pakkuma kindlat mehhanismi. 
Protsessid, mis peavad omavahel informatsiooni jagama, peavad kõigepealt teineteist sellest 
teavitama ja info jagamisega nõustuma.

Teadete vahetamise mudel (message passing) – enamasti lahendatakse see mehhanism 
süsteemikutsete abil, kus teate saatmiseks ja vastuvõtmiseks on eraldi süsteemikutsed. 

Jagatud mäluosa mudel (shared memory) – protsessid lepivad kokku mäluosa jagamises. 
Jagatav informatsioon kirjutatakse/loetakse jagatud mäluosa kaudu. Väga oluline on selle mudeli 
puhul protsesside tegevuse sünkroniseerimine.



Protsessi plaanuri algoritmide näiteid

◦ Kes ees, see mees (first-come, first-served)

◦ Lühim töö enne (shortest-job-first)

◦ Tähtsaim enne (priority based)

◦ Ringiratast (round-Robin)



Kes ees, see mees (first-come, first-
served)
Väga lihtne lahendus – implementeerimiseks piisab lihtsast järjekorrast (FIFO)

Protsesside keskmine ooteaeg on väga kõikuv ja suure tõenäosusega mitte minimaalne võimalik.

Algoritm ei arvesta protsesside ressursikasutuse eripärasid – konvoi efekt.

Algoritm on mitte-ennetav – protsess peab ise CPU vabastama.



First-come, First-served näide

Allikas: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling_algorithms.htm



Lühim töö enne (shortest-job-first)

Tegelikult lühim järgmine CPU kasutusperiood enne

Lühim võimalik keskmine ooteaeg

Algoritm võib olla ennetav või mitte-ennetav.

Probleem: kuidas me teame, millise protsessi järgmine CPU kasutusperiood on lühim?



Shortest-job-first näide

Allikas: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling_algorithms.htm



Tähtsaim enne (priority based)
Protsessidele määratakse prioriteedid – tavaliselt väljendatakse täisarvuga.

Prioriteedi võib määrata operatsioonisüsteem protsessi analüüsides või kasutaja vastavalt sellele 
kui oluliseks ta protsessi peab.

Algoritm võib olla ennetav või mitte-ennetav.

Probleemiks protsesside „nälgimine“ (starvation)



Priority based näide

Allikas: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling_algorithms.htm



Ringiratast (round-robin)
Algoritm põhineb ennetamisel.

Määratakse maksimaalne ajahulk, mille vältel protsess CPU-d kasutada saab.

Ajahulga möödudes pannakse protsess järjekorra lõppu ja CPU antakse järgmisele protsessile.

Keskmine ooteaeg võib olla üsna pikk, aga protsessid ei „nälgi“

Oluline on maksimaalse ajahulga õige pikkuse valik.



Round-robin näide

Allikas: https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling_algorithms.htm



Lõim (thread)
Mis on lõim?

Lõim on iseseisvalt, teistest programmiosadest sõltumatult, täidetav programmiosa. 
Hargtöötlust (multithreading) toetavad opsüsteemid võimaldavad programmeerijatel koostada 
programme eraldi valmiskirjutatud ja testitud harudest

(vallaste.ee)

Iga protsess sisaldab vähemalt ühte lõime aga võib sisaldada mitut.

Sama protsessi lõimed saavad töötada paralleelselt (kui on mitu protsessorituuma) või võistelda 
protsessoriaja saamisel (kui on üks tuum).



Ühe lõimega vs. mitme lõimega protsess

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Miks lõimed?
Kiirus ja reageerimisvalmidus – mitme lõime kasutamine võimaldab mitme protsessorituumaga 
süsteemides paremini ära kasutada vaba protsessoriaega. Samuti kui üks lõim on blokeeritud 
(näiteks ootab mingi ressursi saamise taga), siis teised lõimed on endiselt võimelised tööd 
tegema (näiteks kuvama kasutajaliidese elemente).

Kokkuhoid – kuna lõimed jagavad juba nagunii protsessi ressursse, siis pole vaja eraldi kulutada 
süsteemi ressursse andmevahetusele. Samuti on terve protsessi kontekstivahetus aeglane. 



Lõimede haldus
Lõimede haldus võib operatsioonisüsteemi sees olla lahendatud mitmeti:

◦ Kasutajataseme lõimed

◦ Lõimede haldusega tegeleb lõimeteek 

◦ Operatsioonisüsteemi tuum näeb protsessi ühelõimelisena

◦ Näiteks: POSIXi Pthreads

◦ Süsteemi tuuma taseme lõimed

◦ Lõimede haldusega tegeleb operatsioonisüsteemi tuum

◦ Kasutusel praktiliselt kõigis kaasaaegsetes operatsioonisüsteemides.



Mitu-ühele mudel

Ühe protsessi kõigi kasutajatasemelõimedele 
vastab üks operatsioonisüsteemi tuuma lõim.

Näide: Solaris operatsioonisüsteemi Green 
threads teek

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Mitu-ühele mudeli omadused

◦ Lõimede haldus on tõhus, sest see toimub kasutajatasemel

◦ Protsessi ühe lõime blokeerimine blokeerib protsessi kõik lõimed

◦ Protsessi lõimed ei saa töötada paralleelselt, seega ei kasutata ära mitme tuumaga protsessorite 
võimalusi.

◦ Kasutuse väga vähestel ja vanadel operatsioonisüsteemidel.



Üks-ühele mudel

Ühe protsessi igale kasutaja tasemel lõimele 
vastab omaette süsteemi tuuma taseme lõim.

Näide: Linux, Windows

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Üks-ühele mudeli omadused

◦ Protsessi lõimed saavad töötada paralleelselt

◦ Kui üks lõim blokeerub, siis teised lõimed saavad edasi töötada

◦ Iga kasutaja lõime jaoks tuleb luua tuuma tasemel lõim – see on ressursimahukas tegevus ja aeglustab 
süsteemi tööd.

◦ Enamasti on süsteemi tuuma tasemel töötavate lõimede arv piiratud  



Mitu-mitmele mudel

Ühe protsessi kasutaja tasemel lõimedele vastab 
sama või väiksem arv operatsioonisüsteemi 
tuuma tasemel lõimesid.

Näide: IRIX, HP-UX, Tru64 UNIX

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Mitu-mitmele mudeli omadused

◦ Protsessi lõimed saavad töötada paralleelselt

◦ Kui üks lõim blokeerub, siis teised lõimed saavad edasi töötada

◦ Iga kasutaja tasemel lõime jaoks ei pea looma süsteemi tuuma tasemel lõime

◦ Lahendus on oluliselt keerukam kahest eelmisest



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 3
INSTALLATSIOONIJÄRGNE SEADISTUS



Praktikumi ülesanded
1) Kontrolli üle, et masinas oleks töötava antiviirus ning sisselülitatud tulemüür

2) Kontrolli, et masinas oleks olemas vajalikud riistvaradraiverid

3) Seadista kasutajaliides enda jaoks mugavaks.

4) Vaata üle võimalused, kuidas teha kindlaks, milline on masina riistvaraprofiil ja milline 
tarkvara on juba paigaldatud.



Windows 10: antiviirus ja tulemüür

Vaikimisi antiviirus: Windows Defender (Settings– Update & Security - Windows Defender)
◦ Kontrolli, et on uuendatud

◦ Kontrolli, et on sisselülitatud

Vaikimisi tulemüür: Windows Firewall (Control Panel – Windows Firewall)
◦ Kontrolli, et on sisselülitatud



CentOS 7: tulemüür
Kontrollime, kas tulemüür on installitud:
◦ yum info firewalld

Kui tarvis, siis paigaldame tulemüüri:
◦ yum install firewalld

Seadistame tulemüüriteenuse automaatselt käivitatavaks:
◦ systemctl enable firewalld

Käivitame tulemüüriteenuse käsitsi:
◦ systemctl start firewalld

Kontrollime tulemüüriteenuse olekut:
◦ systemctl status firewalld



Windows 10: riistvaradraiverid
Control Panel – Device Manager

Riistvaraseadme saab tuvastada Hardware ID põhjal: 

Properties – Details – Hardware IDs



Harjutus: tuvasta riistvaraseadmed

1. USB\VID_04E6&PID_E001\50500194

2. HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1984&SUBSYS_17AA20D7&REV_1004\4&30E64BEC&0&0001

3. ACPI\PNP0303\4&374CCB25&0

4. SCSI\CDROM&VEN_BE6382V&PROD_GDB834Q&REV_1.0\5&36E5972&0&000

5. ACPI\IBM0057\4&374CCB25&0



Windows 10: ülevaade riistvarast ja 
tarkvarast

1) System Information – msinfo32.exe

2) Sisoftware Sandra - http://www.sisoftware.co.uk/

3) Belarc Advisor - http://www.belarc.com/free_download.html



CentOS 7: ülevaade riistvarast ja 
tarkvarast
Ülevaade riistvarast: lshw

1) yum install lshw

2) lshw –html > [väljundfail.html]

Ülevaade tarkvarast pakihalduri abil: yum

1) yum list installed > [väljundfail.txt]

Loe lisaks:

http://www.tecmint.com/commands-to-collect-system-and-hardware-information-in-linux/

http://www.tecmint.com/commands-to-collect-system-and-hardware-information-in-linux/


Iseseisev ülesanne nr. 1
Operatsioonisüsteemi komponentidest ja seadetest ning arvutisüsteemi riistvaralistest 
komponentidest automatiseeritud vahenditega ülevaatliku dokumentatsiooni loomine.
Üliõpilane loob enda poolt valitud tarkvaraliste vahenditega dokumentatsiooni riistvarast, 
operatsioonisüsteemist ja selle komponentidest. Lisaks põhjendab üliõpilane töövahendite 
valikut ning esitatud dokumentatsiooni detailsusastet.
◦ Esitatud töö peab sisaldama:

◦ Töövahendi(te) nimetust ja nende valiku põhjendust

◦ Riist ja tarkvara nimekirja detailsusastme põhjendust.

◦ Korrektselt vormistatud nimekirja valitud arvuti riistvarakomponentidest

◦ Korrektselt vormistatud nimekirja valitud arvutile paigaldatud tarkvarast



Loeng 4
MÄLUHALDUS



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse



Mäluhaldus

Mäluhalduse ülesanded on:

◦ Pidada arvet selle üle, millised osad mälust on parasjagu kasutuses ja kes neid kasutab

◦ Otsustada milliseid andmeid mällu laadida ja milliseid välja visata

◦ Protsessidele mälu eraldamine

◦ Protsessidele eraldatud mälu vabastamine



Mälu
„Mälu“ on üldine termin, mis sõltuvalt kontekstist võib tähendada:

Sisemälu – koosneb arvutisüsteemis füüsiliselt mälukiipidest. Mälukiipidel hoitakse 
informatsiooni nii ajutiselt (RAM) kui alaliselt (ROM, PROM). 

Välismälu – selle termini all peetakse silmas mäluseadmeid, millel hoitav informatsioon pole 
protsessorile otseselt kättesaadav. Näiteks kõvakettad ja lindiseadmed.

Virtuaalmälu – sisemälu laiendus välismälu seadmel.

Põhimälu e. muutmälu – siin hoitakse parajasti kasutusel olevaid andmeid. Põhimälu hoitakse 
sisemälu seadmetel – peamiselt RAM kiipidel.

Vahemälu e. cache – kiirema ja aeglasema seadme vahel olev mälupuhver, kus hoitakse kiirema 
seadme poolt sagedamini kasutatavat informatsiooni, mis muidu asub aeglasemal seadmel.



Mälu kiirus

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Andmete paiknemine mälus
Suures pildis võib põhimälu jagada kaheks:

◦ Operatsioonisüsteemi mäluosa

◦ Kasutajate protsessidele mõeldud mäluosa

Kasutajate protsessidele mõeldud mäluosa jaguneb erineva suurusega tükkideks, mis on jagatud 
välja protsessidele (igale protsessile oma tükk). Varem või hiljem tekivad selliste tükkide vahele 
vabad augud.



Mälu adresseerimine
Mälust võib mõelda kui massiivist, mille iga element on eraldi adresseeritav.

Kõige sagedamini on arvutisüsteemi mälu adresseeritav ühe baidi (8 biti) kaupa. St. ühele 
mäluaadressile vastab 1 bait informatsiooni. Sellist mäluarhitektuuri nimetatakse bait-
adresseeritavaks. 

Mälu aadressid jagunevad:

Füüsiline aadress – mälupesa reaalne aadress füüsilisel seadmel.

Loogiline aadress – mäluaadress virtuaalses aadressiruumis, mis on mingile protsessile 
eraldatud.



Mäluaadressi kuju
Mäluaadress on lihtsalt mälupesa number. Kui meil on arvutisüsteem, kus on 1 GB mälu, siis 
kogu selline mälu on adresseeritav 1 073 741 824 mäluaadressi abil (nii palju on ühes gigabaidis 
baite).

Mäluaadressid oleksid siis kümnendsüsteemis: 0 – 1073741823

Enamasti kasutatakse aga mäluaadresside esitamiseks kuueteistkümnendsüsteemi (selles 
süsteemis  arvude eristamiseks kasutatakse eesliidet „0x“)

Sama aadressivahemik kuueteistkümnendsüsteemis: 0x0000 0000 – 0x3fff ffff



Virtuaalmälu
Kaasaaegsed operatsioonisüsteemid ei lase kasutajal (kasutaja protsessidel) tegeleda füüsiliste 
mäluaadressidega.
Igale protsessile antakse oma virtuaalmälu piirkond, kus aadressid on alati järjestikku ja algavad nullist.
Virtuaalmälu aadressidele (loogilistele aadressidele) vastavad füüsilised aadressid, mis ei pruugi sugugi olla 
järjestikused.

Virtuaalmälu aadresside tõlkimisega füüsilisteks aadressideks tegeleb MMU (Memory Management Unit) 
nimeline riistvaraseade.



Mälu kasutamine programmides (1)
Programmeerimisel ei viidata tavaliselt mäluaadressidele vaid kasutatakse sümboleid (muutujad).

Näiteks: $vanus = 21;

Kirjutatud programmi täitmiseks tuleb kood kompilleerida, laadida mällu ning asuda 
instruktsioone täitma.

Koodis olevad sümbolid (sümbolaadressid) tuleb asendada mäluaadressidega. See võib toimuda:

1) Kompileerimise ajal

2) Laadimise ajal

3) Täitmise ajal



Mälu kasutamine programmides (2)
Sümbolaadresside asendamine mäluaadressidega kompileerimise ajal:

◦ Juhul kui on ette teada täpselt mis füüsilistele aadressidele programmist tekkiv protsess laetakse.

◦ Kui paigutus mälus muutub on vaja programm ringi kompileerida

◦ Näiteks: MS-DOSi COM laiendiga programmid

Sümbolaadresside asendamine mäluaadressidega laadimise ajal:

◦ Kui pole teada, millistele füüsilistele aadressidele programm laetakse

◦ Kompileerimisel luuakse mälus ümberpaigutatav kood

◦ Füüsilised aadressid leitakse laadimise ajal

Sümbolaadresside asendamine mäluaadressidega programmi täitmise ajal:

◦ Protsessi saab mälus ringi tõsta

◦ Vajalik on riistvara tugi



Mälukasutuse vähendamine
Arvutisüsteemides on põhimälu alati vähe. Selleks, et vähendada protsesside mälukasutust 
leidub mitmeid meetodeid. Näiteks:

1) Dünaamiline laadimine

2) Dünaamiline linkimine

3) Staatiline linkimine



Dünaamiline laadimine
Programmis kirjeldatud protseduur laetakse mällu alles siis kui see välja kutsutakse.

Kõiki programmi protseduure hoitakse välismälus ümberpaigutatava koodi kujul.

Kui protseduur välja kutsutakse kontrollitakse esmalt, et kas see juba on mälus. Kui pole, siis 
laetakse see mällu uuendades seejuures ära mäluaadressid.

Dünaamiline laadimine pakub efektiivsemat mälukasutust kui programm on suur, sest sisaldab 
palju erinevaid protseduure, kuid paljusid neist protseduuridest kasutatakse väga harva.



Dünaamiline linkimine
Sarnaneb dünaamilisele laadimisele, kuid kasutatakse peamiselt sagedasti kasutatavate 
funktsioonide  ja protseduuride jagamiseks erinevate protsesside vahel. 

Kasutatavad funktsioonid ja protseduurid kirjeldatakse ära dünaamiliselt lingitavates teekides 
(dynamically linked libraries).

Programmikoodis asendab dünaamiliselt lingitavat protseduuri lühike koodijupp, mis kirjeldab 
kuidas ja kust leida vajalik protseduur – see võib olla juba mällu laetud või veel laadimata. 

Kokkuhoid seisneb selles, et iga protsessi jaoks pole vaja mällu laadida eraldi sama protseduuri 
koopiat vaid kõik saavad kasutada sama mällulaetud protseduuri.



Staatiline linkimine
Mõned operatsioonisüsteemid ei toeta dünaamilist linkimist.

Staatilise linkimise puhul laetakse jagatud protseduur iga seda kasutava protsessi mäluossa.



Programmi laadimine mällu

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, 
and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, 
Ninth Edition"



Saalimine (swapping)
Saalimine on mäluhalduse strateegia, mille käigus parajasti mitteaktiivse protsessi terve 
mäluosa salvestatakse välismälu seadmele.

Enne kui protsessi saab uuesti täitma asuda tuleb tema mäluosa välismälu seadmelt tagasi 
põhimällu lugeda.

Sellisel viisil saab virtuaalmälu maht olla suurem kui seda on põhimälu maht. Samas on 
saalimine aeglane, sest kasutatakse välismälu seadet.

Kaasaaegsetes operatsioonisüsteemides on saalimine ühel või teisel viisil implementeeritud, 
kuid seda kasutatakse, siis kui põhimälu on täis saanud.



Saalimise näide

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Lehekülgede saalimine (paging) (1)
Saalimine on mäluhalduse skeem, mille käigus jagatakse nii füüsiline kui loogiline aadressiruum 
kindlaksmääratud suurusega osadeks (näitkes 4 KB).

Füüsilise aadressiruumi selliseid osasid nimetatakse kaadriteks (frames) ja loogilise 
aadressiruumi osasid lehekülgedeks (pages).

Protsessile antakse vajaminev hulk lehekülgesid, millele vastavad kaadrid. Kaadrid ei pruugi 
põhimälus asetseda sugugi järjest.

Infot selle kohta, millisele leheküljele vastab milline kaader, hoitakse iga protsessi kohta tema 
lehekülgede tabelis (page tabel).

Lehekülgede sisu adresseerimisel loogilises aadressiruumis kasutatakse kaheosalist aadressi 
kujul: <lehekülje number:nihe>



Lehekülgede tabel

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, 
and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, 
Ninth Edition"



Lehekülgede saalimine (paging) (2)
Sarnaselt terve protsessi mäluosa saalimisega saab ka lehekülgede saalimisega kasutada rohkem 
mälu kui arvutisüsteemis põhimälu on.

Terve protsessi mäluosa salvestamise asemel välismälu seadmele saab nüüd salvestada 
välismälu seadmele vajaliku hulga kaadreid. Kuna kõik kaadrid on ühesuurused, siis on kaadrite 
salvestamisel tagasi põhimällu ka palju lihtsam neile ruumi leida. 



Füüsilise aadressi leidmine lehekülgede 
saalimisel

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Segmenteerimine
Enamik programmeerijaid ei mõtle mälust kui baitide jadast vaid pigem kui erineva suurusega 
tükkidest (segmentidest), mis sisaldavad mingeid andmeid (muutuja väärtusi, koodi). Seejuures 
pole nende tükkide omavaheline järjekord programmeerija jaoks oluline.

Segmenteerimine on mäluhaldusskeem kus loogiline aadressiruum on segmentide kogum, kus 
igal segmendil on oma number. Segmendi sisemistele baitidele viidatakse nihkega segmendi 
algusest. Seega koosneb loogiline aadress kahes osast: <segmendi number:nihe>

Iga segment sisaldab loogiliselt kokkukuuluvat osa protsessist – näiteks globaalseid muutujaid 
sisaldav andmeosa, instruktsioonide osa, pinu jne.



Segmentide tabel
Selleks, et segmenteerimine töötaks peame me kahest osas koosneva loogilise aadressi tõlkima 
kuidagi füüsiliseks aadressiks. Siin tuleb appi segmentide tabel.

Segmentide tabelis on iga segmendi kohta kirjas:

◦ Segmendi baas – füüsiline mäluaadress, kust segment algab

◦ Segmendi piir – segmendi pikkus baitides



Segmenteerimise näide

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, 
and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, 
Ninth Edition"



Lehekülgede saalimine vs. 
segmenteerimine
Esmapilgul tunduvad lehekülgede saalimine ja segmenteerimine väga sarnastena.

Neil on siiski olulisi erinevusi:

◦ Lehekülgede saalimise peale ei pea programmeerija mõtlema, see toimub automaatselt.

◦ Lehekülgede saalimise peaeesmärk on võimaldada kasutada rohkem mälu kui süsteemis on põhimälu.

◦ Leheküljed on sama suurusega, segmentide suurus sõltub protsessi loogiliste osade suurusest.

◦ Segmenteerimine jagab protsessi loogilisteks osadeks sh. eristab protseduurid andmetest

◦ Segmenteerimine võimaldab mälu kaitsta, määrates näiteks teatud segmendid ainult lugemiseks.

◦ Segmenteerimine võimaldab mäluosade jagamist – näiteks dünaamilist linkimist



Mälu fragmenteerumine
Protsessidele mälu eraldamise käigus toimub varem või hiljem mälu fragmenteerumine:

Välimine fragmenteerumine – näiteks saalimise puhul. Süsteemi põhimälus on hõivatud alade 
vahel tühju auke, kuid ükski auk pole piisavalt suur, et sinna mahutada terve protsessi mäluosa. 
Tühjade aukude „summa“ võib aga olla oluliselt suurem kui protsessi mäluosa jaoks vaja on. 
Sellele vaatamata ei saa tühja ruumi kasutada.

Sisemine fragmenteerumine – näiteks lehekülgede saalimise puhul. Füüsilist mälu hõivatakse 
kindlaksmääratud suurusega kaadrite kaupa, kuid võib juhtuda, et iga kaadrit ei kirjutata lõpuni 
täis. Näiteks kirjutatakse 4KB kaadri sisse ainult 1KB informaatsiooni. Iga sellise kaadri kohta 
läheb 3 KB jagu mälu kaduma.



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 4
PROTSESSIDE JA TEENUSTE HALDUS



Praktikumi ülesanded
 1) Ülevaate saamine operatsioonisüsteemis töötavatest prostsessidest

 2) Protsesside haldamine

 3) Ülevaate saamine operatsioonisüsteemis töötavatest teenustest

 4) Teenuste haldamine



Windows 10: protsessid
 Task Manager – Vaikimisi GUI tööriist töötavatest protsessidest ja süsteemi ressursside 
kasutusest ülevaate saamiseks.

 Process Explorer (https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx) – 
kolmanda osapoole poolt Task Manageri asendama loodud tööriist. Pakub oluliselt detailsemat 
ülevaadet.

 Tasklist.exe – Vaikimisi kaasatulev käsurea tööriist töötavatest protsessidest ülevaate saamiseks.

 Taskkill.exe – Vaikimisi kaasatulev käsurea tööriist protsesside lõpetamiseks.

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx


Windows 10: teenused
 Services.msc – Microsoft Management Console vaheleht operatsioonisüsteemi teenuste 
haldamiseks.

 Sc.exe – käsurea töövahend operatsioonisüsteemi teenuste haldamiseks.



CentOS 7: protsessid (1)
 ps – vahend parajasti töötavatest protsessidest nimekirja saamiseks.

 Kasulikke võtmeid:

 -e : näita kõiki protsesse (vaikimisi näidatakse ainult aktiivse terminaliga seotud protsesse)

 -F : näita rohkem informatsiooni

 -L : näita lõimesid

 -H : näita protsesside hierarhiat

 -U [kasutajanimi] : näita ainult kasutajale [kasutajanimi] kuuluvaid protsesse või lõimi



CentOS 7: protsessid (2)
 pstree – käsurealt protsessipuu kuvamine (näeb ilusam ja ülevaatlikum välja kui ps –H variant)

 Paigaldame paketihalduriga vajaliku paketi: yum install psmisc

 Kasulikke võtmeid:

 -a : näita protsessi käivitamisel kasutatud käsurida

 -l : ära lõika ridu ära (kasulik kui kuvatav info on pikkade ridadega)

 -p : näita protsesside PID-e



CentOS 7: protsessid (3)
 top – Näitab infot protsesside, lõimede ja süsteemi ressursside kasutuse kohta, seda pidevalt 
uuendades.



CentOS 7: protsessid (4)
 kill – käsk protsessi sundlõpetamiseks. Protsessidele saab saata erinevaid lõpetamissignaale. 
Vaikimisi saadetav signaal on TERM.

 Kasutamine: kill [–s signaal] PID

 Kasulikud signaalid: 

 TERM : „viisakas“ viis protsessi lõpetamiseks, protsess saab ise otsustada, kuidas oma tegevust 
lõpetada. Ei pruugi töötada kui protsess on kinni jooksnud või seadistatud seda signaali eirama.

 HUP : kasutatakse peamiselt teenuste puhul nende taaskäivitamiseks. 

 KILL : protsess ei saa seda signaali eirata ja lõpetatakse koheselt. „Inetu“ viis protsessi 
lõpetamiseks – näiteks võivad kirjutustegevused jääda poolikuks.



CentOS 7: teenused
 SystemD

 Nimekiri kõigist teenustest: systemctl list-units *.service

 Teenuse staatus: systemctl status [teenusenimi]

 Teenuse käivitamine/peatamine: systemctl start/stop [teenusenimi]

 Teenuse automaatkäivituse seadistamine: systemctl enable/disable [teenusenimi]

 Sysvinit

 Nimekiri kõigist teenustest: chkconfig --list

 Teenuse staatus: service [teenusenimi] status

 Teenuse käivitamine/peatamine: service [teenusenimi] start/stop

 Teenuse automaatkäivituse seadistamine: chkconfig [teenusenimi] on/of



Harjutused
 1) Kuva Windows 10 operatsioonisüsteemis kõik protsessid, mis kasutavad rohkem kui 100 MB mälu

 2) Kuva Windows 10 operatsioonisüsteemis kõik protsessid, mis kuuluvad kasutajale „kasutaja“

 3) Käivita Windows 10 operatsioonisüsteemis notepad.exe, leia tekkinud protsessi PID ja lõpeta 
protsess leitud PID-i kasutades.

 4) Kuva windows 10 operatsioonisüsteemis kõik peatatud olekus teenused

 5) Kuva CentOS 7 operatsioonispüsteemis kõik kasutajale „kasutaja“ kuuluvad protsessid koos käsurea 
parameetritega

 6) Loo CentOS 7 operatsioonisüsteemid käsuga „vi testfail.txt&“ uus protsess ning sundlõpeta see kill 
käsuga

 7) Paigalda CentOS 7 operatsioonisüsteemis „gpm“ teenus ja seadista see käivituma automaatselt koos 
operatsioonisüsteemiga



Loeng 5
SALVESTUSSEADMED JA FAILISÜSTEEMID



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse



Salvestusseadmed
Magnetketas (HDD) – andmekandjaks on magnetiseeritava materjaliga kaetud tasapinnaline
pöörlev ketas. Kettaseadmes on selliseid kettaid mitu tükki.

Pooljuhtketas (SSD) – andmekandjaks on püsimälu kiibid. Kettaseadmes puuduvad liikuvad 
osad.

Optiline ketas (CD, DVD, HD DVD, Blu-ray) - andmekandjaks on läbipaistev polükarbonaadist
ketas, millele on kantud kuumutamisel läbipaistmatuks muutuv värvainekiht ja selle peale 
peegeldav metallkile. 

Magnetlint – andmekandjaks on magnetiseeritava materjaliga kaetud plastiklint.



Magnetketas

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Optiline ketas

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc#/media/File:Comparison_CD_DVD_HDDVD_BD.svg



SSD ketas

Allikad: https://en.wikipedia.org/wiki/Write_amplification; 
http://site.aleratec.com/blog/2011/09/22/overview-pages-blocks-ftls-solidstate-drive-ssd/

https://en.wikipedia.org/wiki/Write_amplification


Andmevahetus salvestusseadmetega
Salvestusseadmed on arvutisüsteemiga ühendatud S/V siini (I/O bus) kaudu. S/V siini 
arvutipoolses otsas on hostikontroller (host controller) ning salvestusseadmesse on ehitatud 
sisse salvestusseadme kontroller (disk controller). 

Andmete kirjutamiseks või lugemiseks saadetakse vastav käsk hostikontrollerile. Hostikontroller 
suhtleb salvestusseadme kontrolleriga, mis kasutab salvestusseadme riistvara käsu 
täidesaatmiseks. 

Salvestusseadmetel on enamasti sisseehitatud vahemälu. Andmevahetus salvestusseadme sees 
toimub andmekandja ja vahemälu vahel ning andmevahetus salvestusseadme ja arvutisüsteemi 
vahel toimub andmekandja vahemälu ja hostikontrolleri vahel.  



Partitsioonid
Andmekandjate mõistlikumaks kasutamiseks jagatakse need loogilisteks osadeks e. 
partitsioonideks.

◦ Füüsiline partitsioon saab koosneda ainult järjestikusest salvestusruumist.

◦ Iga partitsiooni peal saab olla ainult üks failisüsteem.

◦ Partitsioonide suuruse muutmine on keeruline ja tülikas

◦ Üldjuhul näeb kasutaja iga partitsiooni justkui eraldi salvestusseadet.



Partitsioonitabel
„Partitsioonitabel“ on üldine termin andmekirjete kohta, mis kirjeldavad, kuidas on 
salvestusseade partitsioonideks jagatud.

Partitsioonitabelil on mitmeid erinevaid vorminguid:

◦ MBR – Master Boot Record

◦ GPT – GUID Partition Table

◦ APM – Apple Partition Map



MBR – Master Boot Record
Ketta esimene sektor – esimesed 512 baiti

Sisaldab: 
◦ operatsioonisüsteemi algkäivituskoodi (boot code) esimest taset.

◦ nelja partitsioonikirjet

Saab kasutada maksimaalselt 2 TB suurusega andmekandjatel.



MBR struktuur

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record



GPT – Globally Unique Identifier Partition
Table
UEFI standardi juurde kuuluv partitsioneerimisskeem.

Andmekandja suurus praktiliselt  piiramatu (ligi 18 EB)

Teoreetiliselt on partitsioonide arv piiramatu (op.süsteemid toetavad enamasti 128).

GPT kirjutatakse nii ketta lõppu kui algusesse.



APM – Apple Partition Map
PowerPC arhitektuuriga Apple arvutitel kasutatud partitsioneerimisskeem. Inteli arhitektuuriga 
Apple arvutid toetavad seda siiani, kuid vaikimisi kasutatakse GPT-d.

Partitsioonitabel ise on eraldi partitsioon.

Partitsioonikirjeid mahub sinna maksimaalselt 62 tükki.

Saab kasutada maksimaalselt 2 TB suurustel andmekandjatel.



RAID lahendused
RAID – Redundant Array of Independent Disks. Sõltumatute ketaste liiasmassiv.

Tegemist on andmesalvestustehnoloogiaga, mille puhul ühendatakse mitmed füüsilised 
kettaseadmed kokku üheks loogiliseks seadmeks. Selle eesmärgiks on saavutada suurem 
veakindlust või andmevahetuskiirus või mõlemad.

Veakindlus saavutatakse samade andmete salvestamisega erinevatele ketastele.

Suurem andmevahetuskiirus tuleneb võimalusest kasutada füüsilisi kettaseadmeid paralleelselt.

RAID kasutab hargsalvestust, kus iga ketta mäluruum jagatakse üksusteks ehk vöötideks, mille 
suurus ulatub ühest sektorist (512 baiti) kuni mitme megabaidini. Kõigi ketaste vööte 
adresseeritakse korrapäraselt vaheldumisi.



RAID-0
Üks vööt jagatakse võrdselt kõigi massiivi ketaste 
vahel.

Andmete liiasus puudub – ühe ketta hävimisel 
hävib terve massiiv.

Tõstab jõudlust kuna sama vööti saab 
lugeda/kirjutada samaaegselt eri seadmetele.

Allikas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#RAID_0



RAID-1
Üks vööt salvestatakse eraldi igale massiivi 
kettale. Seetõttu on massiiv töökorras kuni 
vähemalt üks massiivi ketas on töökorras.

Lugemisprotseduurid on kiiremad, sest neid saab 
teenindada suvaline massiivi ketas.

Kirjutamisprotseduurid on piiratud massiivi kõige 
aeglasema ketta kiirusega.

Allikas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#RAID_1



RAID-4
Massiivi peab kuuluma vähemalt 3 ketast. Üks 
ketastest määratakse paarsuskontrolli kettaks.

Vööt jagatakse ülejäänud ketaste vahel ja 
paarsuskontrolli kettale kirjutatakse vöödi 
paarsuskontrolli info.

Massiiv elab üle ühe ketta hävimise.

Lugemisoperatsioonid on kiired, 
kirjutamisoperatsioonid aeglased, kuna 
paarsusandmed kirjutatakse ühele seadmele.

Allikas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#RAID_4



RAID-5
Massiivi peab kuuluma vähemalt 3 ketast. Vöötide 
paarsusandmed kirjutatakse võrdselt kõigile 
ketastele

Massiiv elab üle ühe ketta hävimise.

Kirjutamisoperatsioonid kiiremad kui RAID-4 
puhul. Kettaseadmete koormus jaguneb võrdselt.

Allikas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#RAID_5



RAID-6
Massiivi peab kuuluma vähemalt 4 ketast. Iga 
vöödi kohta on kaks paarsusblokki, mis asetsevad 
erinevatel ketastel.

Massiiv elab üle kahe ketta hävimise.

Lugemisoperatsioonide kiired, 
kirjutamisoperatsioonide puhul probleemiks 
keerulised paarsusarvutused.

Allikas: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels#RAID_6



RAID-01 (0+1) ja RAID-10 (1+0)

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Nested_RAID_levels 



Failisüsteemid
Failisüsteem - kokkuleppeline viis andmete salvestamiseks ja lugemiseks salvestusseadmelt.

Erinevad operatsioonisüsteemid toetavad erinevaid failisüsteeme.

Igal failisüsteemil on kindlad funktsioonid ja piirangud.

Fail – välismäluseadmele salvestatud seotud infokogum.

Kataloog – hierarhilise failisüsteemi element failide grupeerimiseks.



Faili andmed

◦ Faili nimi

◦ Faili tüüp

◦ Faili asukoht

◦ Faili maht

◦ Faili juurdepääsuõigused

◦ Faili loomisaeg

◦ Faili muutmisaeg



NTFS – New Technology File System
Maksimaalne partitsiooni suurus: 256 TB (64KB klastrisuuruse korral)

Maksimaalne faili suurus: 16 TB

Maksimaalne failide arv partitsioonil: 4,294,967,295

Maksimaalne failinime pikkus: 255 UTF-16 sümbolit

Failisüsteemi juurdepääsuõigused: ACL (Access Control List) põhised

Failisüsteemi tasemel andmete pakkimine: JAH (LZ77 algoritm)

Failisüsteemi tasemel andmete krüpteerimine: JAH (DESX, Triple DES ja AES algoritmid)



XFS
Maksimaalne partitsiooni suurus: 8 EB

Maksimaalne faili suurus: 8 EB

Maksimaalne failide arv partitsioonil: 264

Maksimaalne failinime pikkus: 255 baiti

Failisüsteemi juurdepääsuõigused: POSIX ACL põhised

Failisüsteemi tasemel andmete pakkimine: EI

Failisüsteemi tasemel andmete krüpteerimine: EI



HFS+
Maksimaalne partitsiooni suurus: 8 EB

Maksimaalne faili suurus: 8 EB

Maksimaalne failide arv partitsioonil: 4,294,967,295

Maksimaalne failinime pikkus: 255 UTF-16 sümbolit

Failisüsteemi juurdepääsuõigused: POSIX ACL ja NFSv4 põhised

Failisüsteemi tasemel andmete pakkimine: JAH

Failisüsteemi tasemel andmete krüpteerimine: JAH



LVM – Logical Volume Management
Tarkvaras lahendatud meetod salvestusseadmete ja/või partitsioonide ühendamiseks 
suuremateks virtuaalseteks partitsioonideks.

Võimaldab oluliselt lihtsamalt hallata partitsioone sh. muuta nende suurust.

Physical Volume (PV) – partitsioon või kettaseade, mida kombineeritakse kokku Volume Group-
ideks, millest võib mõelda kui virtuaalsetest kettaseadetest.

Volume Group (VG) – PV-de grupp, mis jagadaks Logical Volume-teks, millest võib mõelda kui 
virtuaalsetest partitsioonidest. 

Logical Volume (LV) – partitsioon Volume Group-i sees, mis võib sisaldada mistahes 
failisüsteemi.



LVM näide

Allikas: https://wiki.archlinux.org/index.php/LVM
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Praktikum 5
OPERATSIOONISÜSTEEMI MÄLUKASUTUS



Praktikumi ülesanded
1) Saada ülevaade süsteemi mälukasutusest

2) Virutaalmälu kasutuse haldamine

3) RAM drive lahenduse kasutamine



Windows 10: ülevaade mälukasutusest
Resource Monitor – memory



Windows 10: Virtual memory
System Properties – Advanced – Performance – Adanced –
Virtual Memory

Võimadab valida, millisel välismälu seadmel hoitakse 
saalefaili (page file) ning milline on selle faili suurus.



Windows 10: ReadyBoost

ReadyBoost on tarkvaraline lahendus, mis võimaldab 
kasutada arvutiga ühendatud välkmälu seadet ketta ja 
põhimälu vahelise vahemäluna. 



Windows 10: Memory Diagnostics Tool

Memory Diagnostics Tool võimaldab järgmisel 
operatsioonisüsteemi taaskäivitamisel sooritada põhimälu 
kontrolli. Nii on võimalik tuvastada vigaseid mälukiipe.



Windows 10: RAM disk
Rakendused, mis võimaldavad kasutada osa põhimälu kui kõvaketast.

SoftPerfect RAM Disk for Windows: https://www.softperfect.com/products/ramdisk/

AMD Radeon RAMDisk: http://www.radeonramdisk.com/software_downloads.php

ImDisk

https://www.softperfect.com/products/ramdisk/
http://www.radeonramdisk.com/software_downloads.php


CentOS 7: ülevaade mälukasutusest
Milline on parajasti mälukasutus?

cat /proc/meminfo

free –h



CentOS 7: saalimine
Kus on saalefail või partitsioon? Kui suur see on? 

swapon -s



CentOS 7: saalefaili lisamine
Tekitame soovitud suurusega faili (näites 512 MB), mida hakkame kasutama saalefailina:

dd if=/dev/zero of=/saalefail bs=1M count=512

Seadistame loodud faili loetavaks ja kirjutatavaks ainult omanikule:

chmod 600 /saalefail

Viime loodud faili saalefaili jaoks sobivasse vormingusse:

mkswap /saalefail

Võtame loodud faili kasutusele saalefailina:

swapon /saalefail

Muudame ajutise saalefaili permanentseks. Lisame /etc/fstab faili rea:

/saalefail swap swap sw 0 0



CentOS 7: saalefaili kasutamine
Üks peamisi parameetreid, mis mõjutab seda kui tihti saalimist kasutatakse, on swapiness

Väärtused:  0 – 100

0: saalimist ei kasutata

1: saalimist kasutatakse ainult siis kui põhimälu on täiesti täis

100: saalimist kasutatakse igal võimalikul juhul

Swapiness väärtuse kontroll:

cat /proc/sys/vm/swapiness

Swapiness väärtuse muutmine:

sysctl vm.swapiness= väärtus



CentOS 7: tmpfs
tmpfs – ajutine failisüsteem, mille sisu hoitakse mälus (põhimõtteliselt sarnane RAM Disk-ile). 
peale süsteemi taaskäivitamist või vooukatkestuse korral sisu kaob.

Uue tmpfs failisüsteemi loomine käsuralt:

mount –t tmpfs –o size=[suurus] tmpfs [monteerimispunkt]

Näiteks: mount –t tmpfs –o size=512M tmpfs /media/m2luketas



Loeng 6
OPERATSIOONISÜSTEEMI KAITSE JA TURVALISUS



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse



Süsteemi kaitse vs. turvalisus
Süsteemi kaitse hõlmab operatsioonisüsteemis realiseeritud mehhanisme, mis kontrollivad 
programmide, protsesside ja kasutajate juurdepääsu arvutisüsteemi poolt pakutavatele 
ressurssidele.

Süsteemi turvalisus on laiem teema, mis lisaks süsteemi sisestele kaitsemehhanismidele peab 
tegelema veel ka väliskeskkonnast tulenevate mõjudega.



Kaitse eesmärk
◦ Süsteemi kaitse tõusis päevakorda seoses esimeste multiprogrammtööd võimaldavate 

operatsioonisüsteemidega
◦ Protsessid ja kasutajad pidid saama samu ressursse jagada aga tuli kontrollida, et nad kasutaks ainult neile määratud osa 

ressurssidest.

◦ Ka kaasaaegsetes  operatsioonisüsteemides on süsteemi kaitse eesmärgiks tagada olukord kus iga 
süsteemi aktiivne konponent kasutab süsteemi ressursse ainult vastavalt süsteemi kaitse poliitikale
(system protection policy).

◦ Süsteemi kaitse suurendab operatsioonisüsteemi töö usaldusväärsust, tekib võimalus avastada ja seega 
ka potentsiaalselt korrigeerida vigu enne kui need levivad ühest alamsüsteemist teise. 

◦ Kaitse võimaldab tuvastada pahatahtlikusest või teadmatusest tulenevaid katseid vääralt kasutada 
arvutisüsteemi olulisi komponente.



Kaitse põhitõed
Anna ainult niipalju õigusi kui on vaja ülesande täitmiseks!

◦ Kui midagi läheb valesti, siis on kahju minimaalne.

Logi kõiki tavakasutaja õigustest kõrgemaid õigusi nõudvaid tegevusi!
◦ Tagantjärele on võimalik kontrollida, kelle õigustes midagi tehti.

Näiteks: Igal kasutajal on oma kasutajakonto, ta saab käivitada ainult neid programme ja süsteemseid 
käske, mis tema kasutajakontole on lubatud (tulenevalt kasutaja rollist).  Kõik priviligeeritud tegevused 
salvestatakse logisse, millele on ligipääs ainult selleks volitatud kasutaja kontol.



Näiteid süsteemi kaitsest
Mäluosa kaitse – iga protsessi kirjelduse juures (Process Control Block’is) on kirjas, protsessile 
eraldatud mäluosa. Iga kord kui protsess midagi mällu kirjutab või loeb kontrollitakse, kas 
soovitud aadress kuulub eraldatud mäluossa.

Avatud ressursi kaitse – kui mingi ressurss (fail, seade) on avatud mingi protsessi poolt, siis 
keelatakse teistele protsessidele juurdepääs sellele ressursile.

Juurdepääsupiirang operatsioonisüsteemi teatud funktsioonidele – mitmed 
operatsioonisüsteemi funktsioonid on priviligeeritud mingite kriteeriumite alusel.



Näiteid ressursi kaitse meetoditest (1)
Mutex lukud – tarkvaralised lahendused ressursside juurdepääsukontrolliks. 

Enne ressursi kasutamist peab protsess üritama ressurssi hõivata kasutades selleks vastavat 
funktsiooni (acquire()). Kui funktsioon tagastab, et ressurss on vaba, siis hõivatakse see protsessi 
jaoks ning kuni ressursi vabastamiseni (release()) teatatakse teistele protsessidele, et ressurss on 
hõivatud. Kui protsess saab teada, et ressurss on hõivatud läheb ta blokeeritud seisundisse (busy
waiting) ning jääb sinna kuni ressurss vabaneb (protsess peab ise kontrollima, kas ressurss on 
juba vaba). 



Näiteid ressursi kaitse meetoditest (2)
Semaforid – sarnaselt mutex lukkudele on tegemist tarkvaralise lahendusega ressursside 
kaitseks. Samas pakuvad semaforid oluliselt paindlikumaid võimalusi.

Oma olemuselt koosneb semafor kahest funktsioonist ja täisarvulisest muutujast. Semafori 
väärtus (täisarvuline muutuja) S on olevalt ressursist, mida semafor kaitseb mingi nullist 
suurema väärtusega. Protsess, mis soovib semafori poolt valvatavat ressurssi kasutada kutsub 
funktsiooni wait(S), mis kontrollib, kas S>0 kui see vastab tõele, siis vähendatakse S väärtust 1 
võrra ja protsess saab ressurssi kasutada. Kui S=0, siis pannakse protsess semafori 
ootejärjekorda. 

Kui protsess lõpetab ressursi kasutamise, siis kutsub ka funktsiooni signal(S), mis suurendab S 
väärtus 1 võrra ja teatab semafor järjekorrale, et kaitstav ressurss on nüüd vaba.



Õiguste komplektid (1)
Arvutisüsteemi võib vaadelda protsesside ja objektide kogumina. Objektid on nii riistvaralised 
(CPU, mälu, kettaseade) kui tarkvaralised (fail, programm). Kõik objektid on teistest unikaalselt 
eristatavad ning neid saab kasutada ainult selgelt defineeritud tegevuste kaudu.

Tegevused, mida objektiga saab läbi viia, sõltuvad objektist. Näiteks CPU peal saab käivitada aga 
mälu saab kirjutada ja lugeda.

Protsess tohib kasutada ainult talle lubatud objekte ning ainult siis kui seda on vaja parajasti 
käesoleva ülesande täitmiseks.

Sellise olukorra saavutamiseks tuleb protsess siduda õiguste komplektiga, mis kirjeldab, 
milliseid ressursse protsess tohib kasutada ja kuidas.

Iga õiguste komplekt sisaldab objekti ja objektiga tehtavate tegevuste paare, mis defineerivad, 
mida selle õiguste komplekti raames teha tohib. 



Õiguste komplektid (2)
Õiguste komplekti kasutamist võib operatsioonisüsteemis realiseerida erinevalt:

◦ Õiguste komplekt seotakse kasutajakontoga – õigused on kasutajapõhised. Uus õiguste komplekt 
laetakse koos aktiivse kasutaja vahetusega.

◦ Õiguste komplekt seotakse protsessiga – õigused on protsessipõhised. Uus õiguste komplekt laetakse 
igal kontektsivahetusel.

◦ Õiguste komplekt seotakse protseduuriga – õigused on protseduuripõhised. Uus õiguste komplekt 
laetakse protseduuri väljakutsumisel. 



Õiguste komplektid UNIX-i näitel
UNIX laadsetes operatsioonisüsteemides on õiguste komplektid seotud kasutajakontoga.

Uus õiguste komplekt laetakse aktiivse kasutajakonto vahetusel.

Aktiivse kasutajakonto vahetus võimalik „su“ käsu abil.

Protsess saab käivituda teistes õigustes faili juures setuid/setgid bitti kasutades või „sudo“ käsu 
abil. 



Õiguste komplektid MULTICS-i näitel

Mida suurema numbriga ring seda vähem õigusi.
Protsess saab ühest ringist teise liikuda ainult 
määratud reeglite alusel.

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Juurdepääsuõiguste maatriks
Õiguste komplekte on mõistlik kujutada juurdepääsumaatriksi kujul.

Juurdepääsumaatriks on tabel, kus read tähistavad õiguste komplekte ning tulbad objekte 
milledele juurdepääsuõigusi määratakse. 

Igasse lahtrisse kirjutatakse konkreetsete juurdepääsuõiguste loend konkreetse objekti jaoks 
kindla õigustekomplekti juures.



Juurdepääsuõiguste maatriksi näide

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Laiendatud juurdepääsuõiguste maatriks
Juurdepääsuõiguste maatriksi abil on võimalik kujutada ka õiguste komplektide vahetust.

Allikas: Abraham Silberschatz, Greg Gagne, and Peter Baer Galvin, "Operating System Concepts, Ninth Edition"



Juurdepääsuõiguste maatriksi 
lahendused
Juurdepääsuõiguste maatriks võib erinevates süsteemides olla lahendatud erinevatel viisidel:

◦ Globaalne tabel

◦ Objektide juurdepääsu nimekiri

◦ Õiguste komplektide lubade nimekiri

◦ Võtme ja luku mehhanism



Globaalne tabel
Koosneb kolmeosalistest kirjetest

◦ Õiguste komplekti nimetus

◦ Objekti nimetus

◦ Lubatud tegevus

Kui protsess, mis töötab õiguste komplekti D kontekstis üritab viia läbi tegevust T objektiga O, siis otsitakse 
tabelist kirjet (D,T,O). Kui kirje leitakse on tegevus lubatud, kirje puudumisel aga mitte.



Objektide juurdepääsu nimekiri
Iga objekti kohta hoitakse tabelit, kus on kirjas

◦ Õiguste komplekti nimetus

◦ Lubatud tegevus 

Vähem metaandmeid kui globaalse tabeli puhul.

Õiguste komplektide andmed on laiali.



Õiguste komplektide lubade nimekiri
Iga õiguste komplekti kohta hoitakse tabelit, kus on kirjas:

◦ Objektid, millega tohib selle õiguste komplekti kontekstis midagi teha

◦ Tegevused, mida mingi objektiga teha tohib.

Õiguste komplektide andmed on koos.

Kasutajal ei saa lasta otse õigusi määrata, seda peab tegema op. süsteem. 



Võtme ja luku mehhanism
Iga objektiga on seotud unikaalsed bitijada, mida nimetatakse lukkudeks.

Iga õiguste komplekt koosneb samuti unikaalsetest bitijadadest, mida nimetatakse võtmeteks.

Kokkusobivad bitijadad tähistavad seda, et selle õiguste komplekti kontekstis tohib konkreetset 
objekti kasutada (lukk ja võti sobivad kokku).



Juurdepääsuõigused NTFS failisüsteemis
Põhimõtted:

◦ Juurdepääsuõigused on kasutajakonto ja/või kasutajagrupi põhised.

◦ Iga failisüsteemi objekt omab juurdepääsuõiguste nimekirja ja/või pärib selle ülemobjektilt.

◦ Igal failisüsteemi objektil on omanik, kellel on alati õigus juurdepääsuõiguseid muuta.

◦ Vaikimisi on juurdepääsuõigused hierarhiliselt päritavad.

◦ Juurdepääsuõigused on kumulatiivsed.

◦ Juurdepääsuõiguste nimekirja kirje võib olla lubav (allow) või keelav (deny):
◦ Objektile määratud deny on tähtsam kui:

◦ Objektile määratud allow on tähtsam kui:

◦ Ülemobjektilt päritud deny on tähtsam kui:

◦ Ülemobjektilt päritud allow.



NTFS standard vs. special permissions

Allikas: http://www.ntfs.com/ntfs-permissions-file-folder.htm

Õiguste kirjeldused: 
http://www.ntfs.com/ntfs-permissions-file-advanced.htm



NTFS Juurdepääsukirjed
Juurdepääsukontrolli nimekiri (Access Control List (ACL)) koosneb juurdepääsukontrolli kirjetest 
(Access Control Entries(ACE)). 

ACE sisaldab:
◦ Kasutajakonto või grupi SID (Security Identifier)

◦ Juurdepääsuõiguste mask – bitijada, mis näitab millised õigused on määratud

◦ Pärimistüüp – millised alamobjektid selle juurdepääsukirje pärivad

◦ Kirje tüüp



NTFS juurdepääsukirjete järjekord

Allikas: http://www.ntfs.com/ntfs-permissions-acl-use.htm



Mis juhtub NTFS õigustega faili 
kopeerimisel ja liigutamisel?

Faili kopeerimisel samale või teisele partitsioonile tekib uus fail, mis pärib oma vanemkataloogi 
õigused.

Faili liigutamisel sama partitsiooni piires jäävad failile määratud õiguste kirjed alles aga päritakse 
ka vanemkataloogi õigused.

Faili liigutamisel teisele partitsioonile tekib sarnaselt kopeerimisega uus fail, mis pärib oma 
vanemkataloogi õigused.



UNIXi klassikalised juurdepääsuõigused (1)
Põhimõtted:

◦ Eraldi juurdepääsuõigused määratakse kolmele klassile: kasutaja (user), grupp (group) ja teised (others)

◦ Igal failisüsteemi objektil on omanik. Objekti omanik kuulub klassi kasutaja (user).

◦ Igal failisüsteemi objektil on grupp. Gruppi võivad kuuluda mitmed kasutajakontod sh. omanik.

◦ Kasutajakonto, kes pole omanik ega kuulu gruppi, kuulub klassi teised (others)

◦ Kehtivaid kasutajaõiguseid kontrollitakse järjekorras: omanik – grupp – teised 

◦ Juurdepääsuõigusi saab muuta ainult root kasutaja ja objekti omanik



Juurdepääsuõigused:

Read – õigus lugeda faili sisu. Kataloogi puhul õigus lugeda kataloogis olevate objektide nimesid 
(aga mitte teisi metaandmeid).

Write – õigus faili sisu muuta. Kataloogi puhul õigus muuta kataloogi objektide sisu (kustutada, 
muuta, nimetada ümber).

Execute – õigus faili käivitada (kui on käivitatav fail või skript). Kataloogi puhul õigus näha 
kataloogid olevate objektide metaandmeid ja sisu (eeldusel, et objektide nimi on teada). Samas 
kataloogi sisu nimekrirja näidatakse ainult siis, kui on olemas ka read õigus. 

UNIXi klassikalised juurdepääsuõigused (2)



UNIXi juurdepääsuõigusi modifitseerivad 
atribuudid
setuid (set user ID) – kui failile on määratud setuid bit, siis faili käivitamisel tekib uus protsess 
faili omaniku õigustes (mitte selle kasutaja õigustes, kes faili käivitas.)

setgid (set group ID) – kui failile on määratud setgid bit, siis faili käivitamisel tekib uus protsess 
faili grupi õigustes. Kui kataloogile on määratud setgid bit, siis sellesse kataloogi loodavad uued 
failid ja kataloogid pärivad peakataloogi grupi (ilma setgid bit-ita määratakse grupiks aktiivse 
kasutaja esimene grupp).

sticky bit – kui kataloogile on määratud sticky bit, siis kasutajad ei saa kustutada ega 
ümbernimetada alamkatalooge ja faile, mis ei kuulu neile (isegi siis kui neil on peakataloogile 
kirjutamisõigus). Sticky bit ei kehti root kasutajale ja selle kataloogi, millele on sticky bit
määratud, omanikule.



UNIXi õiguste näide

Allikas: http://users.ece.utexas.edu/~miryung/teaching/EE461L-Spring2012/labs/posix.html



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 6
SALVESTUSSEADMED JA PARTITSIOONID



Praktikumi ülesanded
1) Partitsioonide loomine kettaseadmetele

2) partitsioonide vormindamine ja külgehaakimine

3) LVMi kasutamine

4) Storage Spaces lahenduse kasutamine



Lisame virtuaalmasinale virtuaalse 
kõvaketta
Settings – Storage – Add New Harddisk



Windows 10: Ketta partitsioneerimine 
graafilise kasutajaliidese töövahenditega

Computer Management – Disk Management

Basic Disk vs. Dynamic Disk

MBR vs. GPT



Basic Disk võimalused
Loo uus partitsioon – New Simple Volume

Partitsiooni suurendamine - Extend Volume (ainult sama kettaseadme piires)

Partitsiooni vähendamine - Shrink Volume (sõltub kui palju on partitsioonile kirjutatud)

Partitsiooni kustutamine - Delete Volume



Dynamic Disk võimalused
Loo uus tavaline partitsioon – New Simple Volume

Loo uus partitsioon üle mitme kettaseadme – New Spanned Volume

Loo uus vöötideks jaotatud partitsioon - New Striped Volume (tarkvaraline RAID-0)

Loo uus peegeldatud partitsioon - New Mirrored Volume (tarkvaraline RAID-1)

Loo uus RAID-5 partitsioon – New RAID-5 Volume

Partitsiooni suurendamine - Extend Volume

Partitsiooni vähendamine - Shrink Volume (sõltub kui palju on partitsioonile kirjutatud)

Partitsiooni kustutamine - Delete Volume



Failisüsteem
Partitsioonile määratakse failisüsteem vormindamise (format) käigus.

Windows 10 toetab vaikimisi:
◦ FAT

◦ FAT32

◦ NTFS



Storage Spaces
Microsofti lahendus, mis võimaldab ühendada erinevaid välismälu seadmeid (USB välkmälu, 
SATA liidesega kettad, SAS liidesega kettad) kokku üheks loogiliseks andmekandjaks.

Olenevalt seadistusest võib Storage Space pakkuda paremat andmevahetuskiirust ja/või 
tõrkekindlust.

Tõrkekindluse valikud:
◦ Simple – tõrkekindlus puudub

◦ Two-way mirror – kõigist andmetest on kaks koopiat erinevatel ketastel (vaja vähemalt 2 ketast)

◦ Three-way mirror – kõigist andmetest on kolm koopiat erinevatel ketastel (vaja vähemalt 5 ketast)

◦ Parity – andmete kohta hoitakse paarsusinformatsiooni (vaja vähemalt 3 ketast)



CentOS 7: ketta partitsioneerimine (1)
Olemasolevatest ketastest ja partitsioonidest ülevaate saamine:

lsblk

fdisk –l

Parted –l



CentOS 7: ketta partitsioneerimine (2)
parted – käivitame partition editori

Parted käsud:

print devices – nimekiri seadmetest 

select [seadmenimi] - valime kettaseadme, mida partitsioneerida

print – valitud seadme andmed koos olemasolevate partitsioonidega

mklabel [partitsioonitabeli tüüp] – valitud seadme partitsioonitabeli tüübi määramine

mkpart [partitsiooni tüüp] [failisüsteemi tüüp] [partitsiooni algus] [partitsiooni lõpp] – uue 
partitsiooni loomine

rm [partitsiooni number] – partitsiooni kustutamine   



CentOS 7: ketta partitsioneerimine (3)
Lisame seadmele /dev/sdb partitsioonitabeli (GPT tüüpi)

parted

select /dev/sdb

mklabel gpt

Lisame seadmele /dev/sdb kaks uut 1 GB suurust partitsiooni

mkpart primary xfs 0 1GB

mkpart primary xfs 1 2GB

Kontrollime tulemust

print

Paneme parted rakenduse kinni

quit 



CentOS 7: partitsioonile failisüsteemi 
loomine ja partitsiooni monteerimine
Loome partitsioonile /dev/sdb1 xfs failisüsteemi:

mkfs.xfs  /dev/sdb1

Loome juurkataloogi alamkataloogi nimega „part1“ kuhu partitsioon külge monteerida:

mkdir /part1

Monteerime loodud kataloogi külge partitsiooni /dev/sdb1:

mount /dev/sdb1 /part1

Lisame /etc/fstab konfiguratsioonifaili rea, et edaspidi partitsiooni automaatselt monteeritaks:

/dev/sdb1 /part1 xfs defaults 0 0 



CentOS 7: LVM näide – logical volume 
loomine ja kasutamine
Loome uue volume group’i partitsioonist/dev/sdb2 ja seadmest /dev/sdc:

vgcreate vg1 /dev/sdb2 /dev/sdc

Loome loodud volume groupi sisse logical volume nimega „testlv“ ja suurusega 2GB

lvcreate –L 2G –n testlv vg1

Paigaldame  „testlv“ peale failisüsteemi:

mkfs.xfs /dev/vg1/testlv

Loome kataloogi testlv külgemonteerimiseks:

mkdir /part2

Monteerime testlv külge:

mount /dev/vg1/testlv /part2



CentOS 7: LVM näide – Volume Group’i ja 
Logical Volume suurendamine
Loome seadmele /dev/sdb parted rakenduse abil kolmanda partitsiooni, mis hõivab seadme vaba 
pinna kuni lõpuni.

parted

select /dev/sdb

mkpart primary xfs 2048 100%

quit 

Lisame volume groupile vg1 partitsiooni /dev/sdb3

vgextend vg1 /dev/sdb3

Suurendame  logical volume’t nimega testlv 3 GB võrra:

lvextend –L+3G /dev/vg1/testlv

Kasvatame suurendatud logical volume peal asuvat failisüsteemi 

xfs_growfs /part2



Iseseisev ülesanne nr. 2
Millised partitsioonid (mis nimega ning kui suured) on mõistlik luua kui eesmärgiks on 
installeerida CentOS 7 operatsioonisüsteemiga masin, mis peab jooksutama Apache 
veebiserverit ja MySQL andmebaasi? Kettaruumi on masinal 250 GB. Veebiserveri poolt 
serveeritava sisu maht on 2 GB ja andmebaasi suurus on 5 GB. Masinal on 64 bitine protsessor ja 
8 GB RAMi.

Ülesande lahenduseks on tabel partitsioonide nimeda ja suurustega. Iga partitsioonikirje kohta 
on toodud põhjendus.

Kasulikud lingid:

https://access.redhat.com/documentation/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Installation_Guide/s2-diskpartrecommend-x86.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Installation_Guide/s2-diskpartrecommend-x86.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard


Loeng 7
KASUTAJATE HALDAMINE



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse
o Kuidas arvutisüsteemi kasutajaid eristada?



Kasutaja ja tema konto

Kasutaja – arvutisüsteemi kasutav inimene, programm või protsess. 

Kasutajakonto – kasutaja ja teenuse (k.a. operatsioonisüsteemi) vaheline suhe.
◦ Määrab ära kasutaja õigused.

◦ Kasutajakontoga on seotud kasutajanimi ja parool.

◦ Kasutajanime ja parooli alusel autenditakse kasutaja ning antakse talle volitused viia läbi tegevusi.

◦ Sageli mõeldakse termini „kasutajakonto“ all ka kasutaja failide, kataloogide ja süsteemi seadistuste 
kogumit.

(vallaste.ee)



Kasutajakonto õiguste reguleerimine

•Grupikuuluvuse alusel
• Sisseehitatud grupid, millesse kuulumine annab kindla komplekti õigusi – näiteks Windows’i

operatsioonisüsteemides.

•Kasutades eraldi alamsüsteemi
• Tegevus viiakse ajutiselt läbi teise (suuremate õigustega) kasutajakonto õigustes – näiteks sudo

(superuser do) UNIX-i laadsetes operatsioonisüsteemides.

• Operatsioonisüsteem pakub kontrollsüsteemi kasutaja õiguste granulaarseks määramiseks – näiteks 
AppLocker Windows’i operatsioonisüsteemides.



Näide: Sisseehitatud grupid Windows’i
operatsioonisüsteemides (1)

◦ Administrators – Kõik õigused. Sealhulgas õigus muuta teiste kasutajate õigusi.

◦ Backup Operators – Õigus pääseda ligi kõigile failidele ja kataloogidele varundamise ja taastamise 
eesmärgil. 

◦ Cryptocraphic operators – õigus seadistada operatsioonisüsteemis krüpteerimisega seotud funktsioone. 

◦ Distributed COM Users – õigus käivitada, aktiveerida ja kasutada DCOM objekte selles arvutisüsteemis.

◦ Guests – selle grupi liikmetele luuakse ajutised kasutajakontod sisselogimise hetkel, väljalogimisel 
kontod kustutatakse. Omab mõtet domeeni kasutamise korral.

◦ IIS_IUSR – seda gruppi kasutavad Internet Information Services teenused (näiteks veebiserver).

◦ Network Configuration Operators – õigus muuta võrguprotokollide  seadistust.



Näide: Sisseehitatud grupid Windows’i
operatsioonisüsteemides (2)

◦ Performance Log Users – õigus näha ressursikasutust ja süsteemilogisid.

◦ Performance Monitor Users – õigus näha ainult ressursikasutust.

◦ Power Users – Vanemates Windows’i versioonides andis väikese alamosa Administraatori eriõigustest. 
Uuemates Windows’i versioonides eksisteerib see grupp ainult tagasiühilduvuse tagamiseks.

◦ Remote Desktop Users – õigus läbi Remote Desktop rakenduse arvutisse sisse logida.

◦ Replicator – kasutatakse domeenis replikatsiooni teenuse toimimiseks.

◦ Users – sellesse gruppi kuulumine annab tavakasutaja õigused.

◦ Offer Remote Assistance Helpers – sellesse gruppi kuuluvad kasutajad saavad Remote Assistance
teenuse abil pakkuda abi selle sama arvuti teistele kasutajatele.



Näide: sudo UNIX-i laadsetes 
operatsioonisüsteemides.

Sudo on UNIX-i laadsete operatsioonisüsteemide programm, mis võimaldab vastavalt 
seadistusele käivitada teisi programme mõne teise kasutaja (vaikimisi juurkasutaja) õigustes.

Ülaltoodud näites saab kasutaja „backup“ mistahes arvutist käivitada nimekirjas olevaid 
programme ilma, et ta peaks iga kord eraldi parooli sisestama (vaikimisi on see vajalik).



Näide: AppLocker
AppLocker on Windows operatsioonisüsteemi 
alamsüsteem, mis võimaldab luua reeglistiku 
selle kohta, milliseid programme kasutaja või 
grupp saab käivitada ja milliseid mitte.



Kohalikud kasutajakontod
Kohalik kasutajakonto on arvutisüsteemi kasutajaga seotud andmete kogum, mille haldamisega 
tegeleb operatsioonisüsteem, mille juures seda kasutajakontot kasutatakse.

Lisaks kasutajanimele ja paroolile talletatakse kasutajakonto juures veel:
◦ Kasutaja seadistused

◦ Kasutaja kodukataloog koos seal olevate alamkataloogide ja failidega

◦ Kasutaja profiil  - kasutaja kohta käivad üldised andmed.



Kohalikud kasutajakontod Windows’is
Kasutaja kodukataloog:

Vaikimisi asub: C:\users\[kasutajanimi]

Sisseloginud kasutaja kodukataloogi asukohta sisaldab muutuja: %UserProfile%

Igal kasutajakontol on oma osa Windows’i süsteemiregistris, kus hoitakse seadistusi ja teisi 
kasutajakonto kohta käivaid andmeid.

Kasutajanime ja parooli räsi talletatakse failis: C:\Windows\System32\config\SAM



Windowsi kasutajaprofiili struktuur



Windows’i kogumikud (libraries)



Kohalikud kasutajakontod UNIX-is
Kasutajate andmed failis: /etc/passwd

Kasutajate parooliräsi failis: /etc/shadow

Kasutajagruppide andmed failis: /etc/group

Võimalik on ka grupi kaitsmine parooliga: /etc/gshadow

Allikas: http://www.thetechnicalstuff.com/details-of-passwd-file-linux/



/etc/shadow struktuur

1) kasutajanimi

2) parooli räsi

3) parool viimati muudetud (päevi alates 1. jaanuar 1970.a.)

4) mitme päeva pärast tohib parooli muuta

5) mitme päeva pärast peab parooli muutma

6) mitu päeva enne parooli aegumist sellest hoiatatakse

Allikas: 
ashutoshlinuxnotes.blogspot.com



Kodukataloog UNIX-is
Vaikimisi kodukataloog: /home/[kasutajanimi]

Kodukataloogi etalon: /etc/skel/

Kodukataloog võib sisaldada kasutajapõhiseid konfiguratsioonifaile erinevate rakenduste jaoks.

Selliste failide nimed algavad enamasti punktiga (või asuvad need failid alamkataloogis, mille 
nimi algab punktiga) ja on seetõttu peidetud. 

Käsk: ls –al näitab ka selliseid faile ja katalooge.



Võrgudomeen
Võrgudomeen – loogiliselt ühte kuuluv arvutite grupp, mis jagavad keskset andmebaasi.



Võrgudomeeni kasutajakontod

Domeeni keskne andmebaas asub arvutis, mida nimetatakse domeeni kontrolleriks (domain
controller), tegemist on serveriga, mis haldab kõiki kasutaja ja domeeni vahelisi tegevusi, samuti 
võimaldab see domeenikeskset administreerimist ja turvahaldust.

Andmebaasis on muuhulgas kirjeldatud ära ka domeeni kasutajakontod. Domeeniga liidetud 
tööjaamad saab seadistada viisil, et nendesse saab sisse logida kasutades domeeni kontosid 
(Windowsi operatsioonisüsteemis on see vaikimisi käitumine).



Võrgudomeeni loomist võimaldavad 
lahendused
Samba - https://www.samba.org/

◦ Kasutajakontode tsentraalne haldamine

◦ Liikuvate kasutajaprofiilide haldus

◦ Võrgujaoste tsentraalne haldamine (nii UNIX-i kui Windowsi masinatest)

◦ Sisselogimisskriptide haldamine

◦ Group Policy

Active Directory - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742424.aspx
◦ Kõik ülaltoodu ja palju muud

◦ Active Directory on oluliselt laiem komplekt haldusvahendeid kui lihtsalt domeenikontrolleri tarkvara.

https://www.samba.org/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb742424.aspx


Active Directory struktuur

Allikas: http://rimtech.in/active-directory-domains-forests/



Active Directory domeeni struktuur

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory#/media/File:Publishing_Company_Network_Diagram.png



Domeeni objektid (1)
Ressurssidega seotud objektid 

Näiteks:

• User– domeeniserveris olev kasutajakonto

• Group – kasutajakontode grupp õiguste lihtsamaks haldamiseks

• Computer – domeeniga liidetud tööjaam

• Shared Folder – domeeni piires väljajagatud võrguketas või kataloog

• Printer – domeeni piires väljajagatud võrguprinter



Domeeni objektid (2)
AD hierarhiaga seotud objektid – nende objektide abil saab grupeerida teisi, loogiliselt ühte 
kuuluvadi objekte lihtsamaks haldamiseks.

◦ Organizational Unit – organisatsiooniüksus on mõeldud teiste AD objektide koondamiseks loogilisteks 
rühmadeks. OU on ka väikseim AD jaotis, millega saab siduda eraldiseisva GroupPolicy.

◦ Container Objects – põhimõtteliselt nagu OU-d aga on eelnevalt loodud (tagamaks tagurpidiühilduvust 
Windows NT-ga)
◦ Builtin – vaikimisi olemasolevad AD kasutajagrupid

◦ Computers – domeenis olevad tööjaamad

◦ Domain Controllers – domeenikontrollerid

◦ ForeignSecurityPrincipals – teiste domeenidega seotud turvaseaded

◦ Users – Windows NT vaikimisi loodud kasutajakontod.



Group Policy
Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group
Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri seadeid, tarkvara installeerimist, sisse ja 
väljalogimisskripte ning Internet Explorer'i seadeid.

Group Policy seadeid hoitakse Group Policy objektidena (GPO). Üks GPO võib olla seotud (ja 
seeläbi kehtida) sadadele arvutitele ja kasutajatele. Iga arvuti ja kasutaja kohta saab ühes 
domeenis eksisteerida ainult üks Group Policy kogum, mis võib koosneda mitmest GPO'st.



Group Policy Objektid
Windows 10 GPO täielik nimekiri ja kirjeldused:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250

GPO kohalikus masinas (toinmib ka ilma domeenita):

gpedit.msc – Microsoft Management Console vaheleht.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250


Local Group Policy Editor



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 7
FAILISÜSTEEMIDE JUURDEPÄÄSUÕIGUSED



Praktikumi ülesanded
1) NTFS failisüsteemi juurdepääsuõiguste määramine ja muutmine

2) Traditsiooniliste UNIXi juurdepääsuõiguste määramine ja muutmine

3) Juurdepääsuõiguste kontrollimine



NTFS failisüsteemi juurdepääsuõigused
Põhimõtted:

◦ Juurdepääsuõigused on kasutajakonto ja/või kasutajagrupi põhised.

◦ Iga failisüsteemi objekt omab juurdepääsuõiguste nimekirja ja/või pärib selle ülemobjektilt.

◦ Igal failisüsteemi objektil on omanik, kellel on alati õigus juurdepääsuõiguseid muuta.

◦ Vaikimisi on juurdepääsuõigused hierarhiliselt päritavad.

◦ Juurdepääsuõigused on kumulatiivsed.

◦ Juurdepääsuõiguste nimekirja kirje võib olla lubav (allow) või keelav (deny):
◦ Objektile määratud deny on tähtsam kui:

◦ Objektile määratud allow on tähtsam kui:

◦ Ülemobjektilt päritud deny on tähtsam kui:

◦ Ülemobjektilt päritud allow.



NTFS juurdepääsuõiguste grupid



NTFS juurdepääsuõiguste vaatamine
Üldine info: Properties – Security

Täpsem info: Properties – Security – Advanced

Käsurealt: icacls [objekti nimi]

Näiteks: icacls c:\users\kasutaja\Desktop\test



NTFS juurdepääsuõiguste muutmine
Üldine muudatus: Properties – Security - Edit

Täpsem muudatus: Properties – Security – Advanced



Harjutus
1. Looge 2 uut kasutajagruppi nimedega „grupp1“ ja „grupp2“

2. Looge 3 uut kasutajat nimedega „kasutaja1“, „kasutaja2“, „kasutaja3“

3. Tee nii, et kasutaja „kasutaja2“ oleks administraatori õigustega; „kasutaja1“ kuuluks gruppidesse

„grupp1“ ja „grupp2“ ning „kasutaja3“ kuuluks gruppi „grupp1“

4. Tehke C: kettale kataloog „peremees“ ja selle sisse alamkataloogid „sulane1“ ja „sulane2“

5. tekitage igasse kataloogi tühjad tekstifailid „tekst1.txt“ ja „tekst2.txt“ (kokku 6 faili)

6. tehke nii, et „kasutaja1“ omaks kõiki õigusi kataloogis „sulane2“ olevatele failidele

7. tehke nii, et „grupp1“ omaks kirjutamisõigust kataloogidele „sulane1“ ja „sulane2“

8. tehke nii, et „kasutaja1“ ei omaks kindlasti kirjutamisõigust alamkataloogis „sulane1“ failile

tekst1.txt

9. tehke nii, et „grupp2“ omaks lugemis ja käivitamisõigusi kataloogile „peremees“

10. tehke nii, et alamkataloogis „sulane1“ olevad failid ei päriks kataloogi „peremees“ õigusi.



UNIXi klassikalised juurdepääsuõigused (1)
Põhimõtted:

◦ Eraldi juurdepääsuõigused määratakse kolmele klassile: kasutaja (user), grupp (group) ja teised (others)

◦ Igal failisüsteemi objektil on omanik. Objekti omanik kuulub klassi kasutaja (user).

◦ Igal failisüsteemi objektil on grupp. Gruppi võivad kuuluda mitmed kasutajakontod sh. omanik.

◦ Kasutajakonto, kes pole omanik ega kuulu gruppi, kuulub klassi teised (others)

◦ Kehtivaid kasutajaõiguseid kontrollitakse järjekorras: omanik – grupp – teised 

◦ Juurdepääsuõigusi saab muuta ainult root kasutaja ja objekti omanik



Juurdepääsuõigused:

Read – õigus lugeda faili sisu. Kataloogi puhul õigus lugeda kataloogis olevate objektide nimesid 
(aga mitte teisi metaandmeid).

Write – õigus faili sisu muuta. Kataloogi puhul õigus muuta kataloogi objektide sisu (kustutada, 
muuta, nimetada ümber).

Execute – õigus faili käivitada (kui on käivitatav fail või skript). Kataloogi puhul õigus näha 
kataloogid olevate objektide metaandmeid ja sisu (eeldusel, et objektide nimi on teada). Samas 
kataloogi sisu nimekrirja näidatakse ainult siis, kui on olemas ka read õigus. 

UNIXi klassikalised juurdepääsuõigused (2)



UNIXi juurdepääsuõigusi modifitseerivad 
atribuudid
setuid (set user ID) – kui failile on määratud setuid bit, siis faili käivitamisel tekib uus protsess 
faili omaniku õigustes (mitte selle kasutaja õigustes, kes faili käivitas.)

setgid (set group ID) – kui failile on määratud setgid bit, siis faili käivitamisel tekib uus protsess 
faili grupi õigustes. Kui kataloogile on määratud setgid bit, siis sellesse kataloogi loodavad uued 
failid ja kataloogid pärivad peakataloogi grupi (ilma setgid bit-ita määratakse grupiks aktiivse 
kasutaja esimene grupp).

sticky bit – kui kataloogile on määratud sticky bit, siis kasutajad ei saa kustutada ega 
ümbernimetada alamkatalooge ja faile, mis ei kuulu neile (isegi siis kui neil on peakataloogile 
kirjutamisõigus). Sticky bit ei kehti root kasutajale ja selle kataloogi, millele on sticky bit
määratud, omanikule.



UNIXi juurdepääsuõiguste vaatamine
ls –al [objekt]

Näiteks: ls –al /home/kasutaja



Sümbolit tähendus
Tähised:

- õigus puudub

r lugemisõigus

w kirjutamisõigus

x käivitamisõigus

s setuid/setgid JA käivitamisõigus

S setuid/setgid ilma käivitamisõiguseta

t sticky JA käivitamisõigus

T sticky ilma käivitamisõiguseta 

Tähiste grupid:

Gruppeerimine: 1-3-3-3-1 sümbolit

1 grupp - objekti tüüp 

2 grupp  - omaniku õigused

3 grupp – grupi õigused

4 grupp – teiste õigused

5 grupp – lisainfo



Õiguste muutmine
Käsk: chmod

Kasutamine vaata: https://en.wikipedia.org/wiki/Chmod

https://en.wikipedia.org/wiki/Chmod


Iseseisev ülesanne nr. 3
NTFS failisüsteemis on vaja salvestada projektiga seotud andmeid.

Projektiga töötab 7 töötajat (kasutajad: worker1 – worker7).

Projekti käigus tekib 3 tüüpi dokumente: avalikud, privaatsed ja täiesti salajased.

• Töötajad 1 ja 2 peavad saama vaadata, luua ja muuta kõiki dokumente.

• Töötajad 3 ja 4 peavad saama vaadata, luua ja muuta avalikke ja privaatseid dokumente.

• Töötajad 5 ja 6 peavad saama vaadata, luua ja muuta avalikke dokumente ja vaadata täiesti salajasi dokumente.

• Töötaja 7 peab saama vaadata kõiki dokumente.

• Avalikud dokumendid peavad olema loetavad kõigile.

• Lihtsuse huvides võivad kõik kataloogid kuuluda ühele administraatorõigustes kasutajale

Milline on ülesande lahendamiseks vajalik kataloogistruktuur? 

Millised on ülesande lahendamiseks vajalikud kasutajagrupid?

Millised on kasutajate grupikuuluvused ning millised on gruppidele määratud õigused iga kataloogi juures?

Põhjenda oma valikuid.



Loeng 8
ELEMENTAARSED TURVASEADED



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse
o Turvalisuse tagamine.



Kasutaja autentimine
Autentimine - Isiku autentsuse (identiteedi) kontrollimine ja tõestamine, milleks on harilikult 
vaja kasutajanime ja parooli.

vallaste.ee

Millistel viisidel (mis faktorite alusel) saab süsteem kontrollida, et kasutaja on see, kes ta väidab 
ennast olevat?

Näiteks:
◦ Teadmispõhine – kasutaja teab midagi, mida teised ei tea. Näiteks parooli.

◦ Omandipõhine – kasutajal on midagi, mida teistel ei ole. Näiteks võtmekaart.

◦ Isikupõhine (isikule omane) – midagi, mis kasutaja isikust tulenevalt ta unikaalseks teeb. Näiteks 
sõrmejälg.



Autentimise tüübid
Ühefaktoriline - kasutaja autentimiseks piisab ühe tuvastusfaktori kasutamisest. Näiteks 
kasutajanime ja parooliga sisselogimine. Kuigi kasutaja peab teadma nii kasutajanime kui parooli 
on need mõlemad teadmispõhised faktorid. 

Kahefaktoriline – kasutaja autentimiseks on vaja kahte erinevat tuvastusfaktorit. Näiteks ID-
kaardi abil rakendusse sisse logimine. Esimene faktor on omandipõhine – kasutaja valduses on 
unikaalne ID-kaart. Teine faktor on teadmispõhine – kasutaja teab selle ID-kaardi PIN1-te.

Paljufaktoriline – kasutaja autentimiseks on vaja enam kui kahte tuvastusfaktorit.



Lisakanaliga autentimine 
(out-of-band authentication)
Lisakanaliga autentimist kasutatakse sagedasti lisameetmena kahe- ja paljufaktorilise 
autentimise korral.

Põhimõtteliselt seisneb lisakanaliga autentimine selles, et üks autentimisfaktoritest edastatakse 
varem kokkulepitud kanalit pidi, kusjuures see kanal on erinev peamisest andmevahetuskanalist.

Näiteks saadab süsteem peale kasutajanime ja parooli sisestamist läbi põhikanali (selles näites 
internetiühendus) varem kokkulepitud mobiiltelefoni numbrile SMS-i (mobiiliside on selles 
näites lisakanal) ühekordse parooliga, mille kasutaja peab lisaks sisestama.

Sageli kasutatakse lisakanaliga autentimiseks TOTP (time-based one-time password) algoritmi 
rakendavaid lahendusi, kus süsteem ja kasutaja valduses olev seade (näiteks nutitelefon) 
genereerivad jagatud salajast võtit ja kellaaega kasutades lühikesteks perioodideks (näiteks 30 
sekundit) kehtivaid ühekordseid paroole.



Autentimine vs. autoriseerimine
Autentimine – vt. slaid nr. 3

Autoriseerimine (volitamine) - protsess, mis annab (või keelab) õiguse ligi pääseda 
ressurssidele ja/või neid kasutada. Esiteks toimub autentimine, kus kontrollitakse, et kasutaja on 
tõesti see, kellena ta esineb, seejärel toimub volitamine, mis lubab kasutajal juurde pääseda 
temale ette nähtud ressurssidele.

vallaste.ee

Autoriseerimisel kontrollib süsteem kasutajale määratud õigusi.



Parool ja selle tugevus
Parool on kõige sagedasem autentimismeetod. Samas on see ka üks ebaturvalisemaid.

Mis teeb parooli haavatavaks:
◦ Parooli on võimalik ära arvata tundes parooli kasutajat – lemmiklooma nimi, parooli kasutaja 

sünniaasta jne.

◦ Parool on liiga lihtne – parooliks on suvaline sõna või arv.

◦ Parool on liiga lühike – parooliks on tähtede ja numbrite kombinatsioon, kuid see on liiga lühike (vähem 
kui 8 sümbolit).

◦ Kasutaja käitumine – kasutaja kirjutab parooli post-it lipiku peale ja kleebib selle monitori serva külge.

Klassikaline soovitus tugeva parooli jaoks: vähemalt 8 sümbolit, mis sisaldavad suur- ja väiketähti, 
numbreid ning erisümboleid (näiteks: !, $, #, %).

NB! Selline soovitus ei arvesta kasutaja inimlikku käitumist.



Mida arvab asjast Randall Munroe

Allikas: https://xkcd.com/936/

Seletus: http://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/936

https://xkcd.com/936/
http://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/936


Parooliräsi
Ükski mõistlik süsteem ei tohiks hoida kasutaja paroole avatud kujul – aga kuidas siis teada, kas 
kasutaja sisestas õige parooli?

Klassikaliseks lahenduseks on hoida parooli asemel hoopis parooli räsi (räsiväärtust). 

Räsimine (hashing) - Tekstistringi teisendamine kindla pikkusega arvuks, mida olenevalt 
kontekstist nimetatakse räsiks ehk räsiväärtuseks (hash value) või võtmeks (key) . Räsi esindab 
esialgset stringi üheselt.

Vallaste.ee

Räsist ei ole võimalik tuletada algset tekstistringi.



Räsifunktsiooni näide ja haavatavus
Kasutame näites SHA-1 räsifunktsiooni: https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1

Kasutades linuxis sha1sum rakendust arvutame räsi tekstistringile „salakala“

Saadud räsist pole kuidagi võimalik genereerida esialgset tekstistringi, kuid parool on räsi 
lekkimisel siiski haavatav tänu nn. „rainbow table“ tabelitele, mis kujutavad endast eelarvutatud 
ja struktureeritud räsitabeleid, kus räsidele on vastavuses tekstistringid.

Näiteks kasutades https://crackstation.net/ lehekülge:

https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
https://crackstation.net/


Kasutajale õiguste määramine
Parim praktika kasutajale operatsioonisüsteemis õiguste määramiseks on rollide kasutamine.

◦ Igale kasutajale eraldi õigustekomplekti määramine on aeganõudev ja tülikas.

◦ Mõistlik on tuvastada ja defineerida operatsioonisüsteemis kasutajate rollid

◦ Õiguste komplekt määratakse rollile

◦ Kasutajale antakse roll (kasutajal võib olla mitu rolli)



Pahavara (malware)
Pahavara on tarkvara, mis on loodud pahatahtlikul eesmärgil. Näiteks arvutisüsteemide töö 
segamiseks, andmete varastamiseks, piiratud ressurssidele juurdepääsu saamiseks või 
soovimatu reklaami näitamiseks.

Levinumad pahavara kategooriad on:
◦ Arvutiviirused

◦ Troojalased (Trooja hobused)

◦ Nuhkvara



Arvutiviirused
Arvutiviirus - Pahatahtliku häkkeri kirjutatud programmijupike, mis on lülitatud mingi normaalse 
programmi koosseisu ning põhjustab ootamatuid ja sageli kasutajale äärmiselt ebameeldivaid 
tagajärgi.

vallaste.ee

Arvutiviirus on oma nime saanud omaduse järgi iseseisvalt levida meenutades seejuures 
bioloogilist viirust. Tegemist on ennast paljundava koodiga.

Esimesed viirused polnud otseselt hävitava iseloomuga tegemist oli akadeemiliste katsetustega.



Troojalased ja juurkomplektid
Trooja hobune - Kasuliku programmi või andmete sisse manustatud kahjulik programmiosa, mis
täidab tegelikult mingit varjatud ülesannet, näiteks muudab teatud tingimustel andmeid, rikub
kõvakettal failipaigutustabeli (FAT) või teeb arvutis muud kurja. Trooja hobust nimetatakse vahel
ka arvutiviiruseks, kui see laialt levib, kuigi erinevalt viirusest see ise ennast ei paljunda. 
Enamasti kasutatakse terminit "Trooja hobune" siiski ainult nende kuritahtlike programmide
kohta, mis ise ei paljune ning isepaljunevaid programme nimetatakse viirusteks.

vallaste.ee

Juurkomplekt (rootkit) - teatud tüüpi Trooja hobune, mis hoiab iseennast ning oma tegevuseks 
vajalikku failidest, registrivõtmetest ja võrguühendustest koosnevat komplekti peidetuna, nii et 
arvutikasutajal on võimatu avastada selle olemasolu ja tegutsemist oma arvutis. Et selline 
jälgede peitmine oleks võimalik, peab Trooja hobune looma endale juurkasutaja õigused.

vallaste.ee



Nuhkvara

Nuhkvara - nuhkvaraks nimetatakse faile, mis installeeritakse teie arvutisse ilma teie teadmata
ja mis võimaldavad salaja jälgida teie arvutikasutamist. On palju erinevaid nuhkvara liike: 
klahvivajutuste registreerijad ja paroolivargad, teie poolt külastatavate veebisaitide ja
kasutatavate programmide logerid, e-posti jälgijad ja ümbersuunajad jne.

vallaste.ee



Viirustõrjetarkvara
Viirustõrjetarkvara on tarkvara, mille eesmärgiks on avastada ja ellimineerida arvutiviiruseid. 
Lihtsamad viirustõrjetarkvarad töötavad kasutades tuntud arvutiviiruste definitsioone, mille 
alusel otsitakse neid viirusi arvutisüsteemi mälust ja salvestatud failidest.

Keerulisemad viirustõrjetarkvarad võivad sisaldada heuristikafunktsioone, mis üritavad 
tuvastada arvutiviirusi teatud käitumismustrite alusel.

Lisaks võivad viirusetõrjetarkvarad sisaldada lisafunktsioone nagu:
◦ Ründavat koodi sisaldavate veebilehtede blokeerimine

◦ Lisaks viirustele ka muu pahavara tuvastamine



Hea viirusetõrjetarkvara
Miks mõni viirusetõrjetarkvara on parem kui teine:

• Pidev viiruste definitsioonide andmebaasi uuendamine

• Võimalikult väike süsteemiressursside kasutus

• Selge ja arusaadav kasutajaliides

• Kasutaja piisav (kuid mitte ülemäärane) teavitamine

NB! Viirused ja pahavara ei ole ainult Windows operatsioonisüsteemide probleem

• https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware#Viruses

• http://www.welivesecurity.com/2014/03/21/10-years-of-mac-os-x-malware/

https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware#Viruses
http://www.welivesecurity.com/2014/03/21/10-years-of-mac-os-x-malware/


Tulemüür üldiselt

Tulemüür (inglise Firewall) on tarkvara või seade, mis turvakaalutlustel piirab ja reguleerib
võrguliiklust arvutivõrgus või võrkude vahel vastavalt seadistatud reeglitele. Tavaliselt
kasutatakse tulemüüri interneti ja kohaliku kohtvõrgu vahel. Tulemüüri esmane otstarve on 
väljastpoolt juurdepääsu takistamine ressursidele, millele pole sellist juurdepääsu ette nähtud. 
On ka tulemüüre mis piiravad väljuvat liiklust.

https://et.wikipedia.org/wiki/Tulemüür_(informaatika)



Tulemüür (füüsiline)

Internetti ja kohtvõrku teineteisest eraldav võrguseade (spetsialiseeritud arvuti, nn. lüüsarvuti), 
mis ise ei sisalda tundlikke andmeid ja kaitseb kohtvõrku volitamata sissetungijate eest 
väljastpoolt.

Tulemüüri võib kasutada ka selleks, et piirata ettevõtte töötajate võimalusi suhelda 
välismaailmaga üle Interneti ja niiviisi kaitsta firmasaladusi.



Personaalne tulemüür

Personaalne tulemüür (tarkvaraline): on turvatarkvara, mis võimaldab kontrollida sissetulevaid
ja väljuvaid võrguühendusi. See ei asenda antiviirust, kuid võib pakkuda lisakaitset ussviiruste ja
pahatahtlike võrguprogrammide eest.

Tulemüüri käitumist reguleerivad tulemüürireeglid, mis kirjeldavad, millist võrguliiklust ja kuidas
tohib läbi lasta.



Windows Firewall

Tuleb Windowsi operatsioonisüsteemidega kaasa.

On interaktiivne – uut tüüpi võrguühendust avastades, küsib kasutajalt, kas seda lubada või 
mitte, ning loob vastava reegli.



Iptables (1)

Iptables on levinud tulemüürilahendus UNIX-i laadsetes 
operatsioonisüsteemides.

Võrguliikluse manipuleerimiseks kasutatakse kolme 
järjekorda:

◦ Filter

◦ NAT

◦ Mangle

Järjekorrad sisaldavad omakorda reeglite ahelaid, mis 
määravad ära andmepakettidega toimuva.

Allikas: http://www.linuxhomenetworking.com



Iptables (2)

Diagramm kirjeldab andmepaketi võimalikke teekondi 
Iptables-i reegliahelate vahel. 

Allikas: http://www.linuxhomenetworking.com



FirewallD
FirewallD on tulemüürilahendus, mis töötab kasutades Iptables-i poolt pakutavat 
paketihaldussüsteemi (sisaldub Linux’i tuumas) olles sellele eessüsteemiks (front end).

FirewallD eelisteks on: 
◦ käigu pealt reeglite muutmine (ei vaja taaskäivitust)

◦ Oluliselt lihtsam kasutajaliides – nii käsurea oma kui graafiline.

FirewallD on vaikimisi tulemüürilahenduseks järgmiste distributsioonide juures:
◦ RHEL 7

◦ CentOS 7

◦ Fedora 18 ja uuemad



FirewallD mõisted
Tsoonid (zones) – reeglite grupid, võrguliideste või lähteaadresside (või aadressivahemike) 
kaupa. Võrguliides või lähteaadress saab kuuluda korraga ainult ühte tsooni aga ühes tsoonis 
saab korraga olla mitu võrguliidest ja/või lähteaadressi. 

Teenused (services) – eelkirjeldatud portide, protokollide ja abimoodulite kogumikud, mis 
võimaldavad kasutajal kiiresti ja lihtsalt lubada juurdepääsu kirjeldatud teenusele.

Aadressikogumikud (IPSets) – võimaldavad grupeerida IP või MAC aadresse, muutes sellega 
lihtsamaks pikkade reeglite kirjutamise.



Manipuleerimisrünne (social engineering)
Ei tohi unustada, et arvutisüsteemi turvalisuse tagamisel on oluliseks komponendiks lisaks 
riistvarale ja tarkvarale ka inimene – arvutisüsteemi kasutaja.

Sageli pole pahatahtlikul osapoolel tarvis kulutada aega ja ressursse keerulistele ja kallitele 
ründemeetoditele, kui ta võib soovitud tulemuse saavutada suheldes lihtsalt arvutisüsteemi 
kasutajaga.

Manipuleerimisrünne, ehk Social Engineering, on inimliku nõrkuse ärakasutamine, eesmärgiga 
panna inimest tegema midagi, mis ei pruugi olla tema huvides. Kasutakse ära inimlikke omadusi:

◦ Ahnust – see lahe programm hakkab mulle teistest palju kiiremini BitCoin-e kaevandama, kui ma selle 
oma arvutisse paigaldan.

◦ Uudishimu – leidsin USB pulga, huvitav mis siin peal on?

◦ Abivalmidust – „Tere, ma olen täna esimest päeva tööl. Mis meie sisevõrgu WiFi parool on?“

◦ Jne.



Kokkuvõte

Eelista mitmefaktorilist autentimist.

Kasuta turvalisi paroole.

Ära kasuta sama parooli mitmes kohas (parooliräsi lekkimisel võib su parool saada avalikuks)

Süsteemi hallates anna kasutajatele ainult niipalju õigusi kui neil täpselt vaja on.

Seadista oma operatsioonisüsteemis antiviirus ja personaalne tulemüür

Ära ole enda ja oma hallatavate süsteemide kohta infot jagades liigselt usaldav.



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 8
DOMEENISERVERI PAIGALDAMISE JUHEND



Virtuaalmasin Windows 2016 serveri 
jaoks
Installatsioonimeedia asub D:\ISO\ kataloogis (Windows 2016 Technical Preview 5 ISO fail)

1) Loo uus virtuaalmasin

2) Määra tüübiks Microsoft Windows ja versiooniks Windows 10 (64-bit)

3) RAM: 2048 MB

4) HDD: 32 GB



Seadista virtuaalmasina võrk



Installeeri Windows Server 2016
1) Seadistame operatsioonisüsteemi asukohamaaga seotud valikud

◦ 1. Operatsioonisüsteemi keeleks Inglise keel

◦ 2. Aja ja valuutaformaadiks: Eesti

◦ 3. klaviatuuripaigutus: Eesti

◦ 4. Vajutame „Next“

2) Vajutame „Install Now“, et alustada installeerimisprotseduuri
◦ 1. Aktiveerimisvõtit pole vaja sisestada

◦ 2. Vajutame „ I Don’t have a product key“

3) Valime „Windows Server 2016 standard Desktop Experience“



Installeeri Windows Server 2016
4) Nõustume litsentsitingimustega ja vajutame „Next“

5) Valime „Custon (advanced)“

6) Kuvataval ekraanil on võimalik valida operatsioonisüsteemi installeerimiseks partitsioon –

või luua uus partitsioon, kui seda veel ei ole. Meie valime olemasoleva kettaseadme ja

vajutame „Next“ (terve kettaseade formaaditakse kui üks partitsioon, millele installeeritakse

operatsioonisüsteem).

7) Algab operatsioonisüsteemi installeerimine

8) Peale installeerimise lõppu tuleb määrata Administrator kasutaja salasõna.



Seadistame serveri võrguseaded
1) Peale installeerimise lõppu ja sisselogimist käivitatakse „Server Manager“

2) Valime „Configure this local server“

3) Valime „Ethernet“ seadistuse klikkides juuresolevat linki

4) Valime “Configure Networking“
Seadistame liidese „Local Area Connection“. Paremklõps liidesel ja kontekstimenüüst „Properties“. 
Eemaldame TCP/IPv6 protokolli. Valime TCP/IPv4 protokolli ja vajutame „properties“ nuppu. Määrame
järgmised võrguseaded:

◦ 1. IP aadress: 192.168.0.1

◦ 2. Mask: 255.255.255.0

◦ 3. Gateway: 192.168.0.1

◦ 4. DNS server: 192.168.0.1



Installerime Active Directory Domain 
Services teenuse
1. Server Manager’i Dashboard vaates valime „Add roles and features“

2. Valime „Role-based or feature-based installation“

3. Valime masina, millele soovime uue rolli paigaldada.

4. Valime Active Directory Domain Services. Nõustume pakutavate töövahenditega.

5. Peale installatsiooni lõppemist valime „Promote this server to domain controller“



Seadistame serveri domeenikontrolleriks
1. Loome uue domeeni uues „metsas“ - valime „Create a new domain in a new forest“

2. Anname uuele domeenile nime: testdomeen.local

3. Valime Forest Functional leveliks: „Windows 2016“ ja Domain functional leveliks

„Windows 2016“

4. On soovitav, et peamine domeenikontroller käitub ka DNS serverina. Seega

installeerime ka DNS serveri teenuse jättes valituks „DNS server“ ja vajutades „Next“

5. Edasi võimaldatakse valida asukoht domeeniserveri andmebaasile, logidele ja

süsteemijaosele. Jätame selle nagu on ning valime „Next“

6. Sisestame domeeni Administrator kasutaja parooli

7. Teeme masinale taaskäivituse



Lisame domeeni struktuuri ja 
kasutajakontod
Domeeni objektide haldamiseks käivitame Active Directory Users and Computers konsooli:

Start ->Administrative Tools -> Active Directory Users and Computers

Loome domeeni kaks uut OU-d: „raamatupidamine“ ja „kontor“

OU loomiseks teeme paremklõpsu domeeninimel ja valime kontekstimenüüst: new ->

Organizational Unit

Loome tehtud OU-de alla kaks uut kontot: „Mari Maasikas“ ja „Peeter Pirn“

Uue kasutajakonto loomiseks teeme paremklõpsu OU-l (või mõnel teisel konteineril) ja valime

kontekstimenüüst: new -> User



Lisame Windows 10 virtuaalmasina 
domeeni liikmeks
1) Muudame virtuaalmasina võrguseadistust täpselt nagu serveri puhul.

2) Käivitame operatsioonisüsteemi ja muudame selle võrguseadistust:
Control Panel – Network and Sharing Center – Adapter Settings

Seadistame liidese „Local Area Connection“. Paremklõps liidesel ja kontekstimenüüst „Properties“. 
Eemaldame TCP/IPv6 protokolli. Valime TCP/IPv4 protokolli ja vajutame „properties“ nuppu. Määrame
järgmised võrguseaded:

◦ 1. IP aadress: 192.168.0.2

◦ 2. Mask: 255.255.255.0

◦ 3. Gateway: 192.168.0.1

◦ 4. DNS server: 192.168.0.1

3) Lisame masina domeeni: Control Panel – System – Advanced System Settings – Computer 
Name – Change

Domain: testdomeen

Sisestame domeeni administraatori kasutajanime ja parooli.



Loeng 9
KASUTAJALIIDESED, AUTOMATISEERIMINE, MONITOORIMINE JA 
KAUGHALDUS



Operatsioonisüsteemi ülesanded

oProtsessihaldus

oMäluhaldus

oKatkestuste haldus

oAndmete haldus

oSüsteemi kaitse

o* Kasutajaliides



Kasutajaliides (UI – User Interface)
Kasutaja ja arvutiprogrammi vaheline ühenduslüli. Kasutajaliides kujutab endast käskude või 
menüüde komplekti, mille abil kasutaja saab programmiga suhelda. Käskjuhitava e. 
käsurealiidese puhul tuleb käsud sisestada klaviatuurilt, menüüjuhitava liidese puhul valitakse 
käsud ekraanile kuvatavatest menüüdest.

Kasutajaliides on mistahes programmi tähtis osa, sest sellest sõltub, kui lihtne või keeruline on 
panna programmi vajalikul viisil toimima. Ka võimas programm on üsna kasutu, kui sellel puudub 
korralik kasutajaliides.

Vallaste.ee



Kasutajaliidese tüübid

◦ Pakktöö liides – Batch Intreface

◦ Käsurea kasutajaliides – CLI, Command Line Interface

◦ Tekstipõhine kasutajaliides – TUI, Text-based User Interface

◦ Graafiline kasutajaliides – GUI, Graphical User Interface



Pakktöö liides
Kasutajaliides mehhaaniline

Sisendiks perfokaardid või –lint

Väljundseadmeks tavaliselt reaprinter

Perfokaardi loomine:

https://youtu.be/YnnGbcM-H8c

Perfokaardite kasutamine programmeerimisel:

https://youtu.be/KG2M4ttzBnY

Allikas: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Card_puncher_-_NARA_-_513295.jpg

https://youtu.be/YnnGbcM-H8c
https://youtu.be/KG2M4ttzBnY


Käsurea kasutajaliides

Allikas: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Card_puncher_-_NARA_-_513295.jpg

Sisend ja väljund rea kaupa

Alguse sai terminalide peal

Edukalt kasutuses tänapäevani



Tekstipõhine kasutajaliides
Kuvatakse ainult tekstisümboleid, 
kuid neid kasutatakse, menüüde 
paneelide ja lihtsamate skeemide 
koostamiseks.

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_user_interface#/media/File:Synchronet.png



Graafiline kasutajaliides
Metafoorid:

◦ Töölaud

◦ Aknad

◦ Ikoonid

Allikas: http://www.guidebookgallery.org/screenshots/win101



Aknahaldurid
Akende kasutamist juhtiv 
operatsioonisüsteemi osa.

Graafiline kasutajaliides, mis implementeerib
WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers) 
paradigma kasutajaliidese pakkumiseks.

Quartz Compositor – OS X aknahaldur

X Window System – levinuim aknahaldur UNIX-
laadsetes operatsioonisüsteemides.

Desktop Window Manager – Windows’i
operatsioonisüsteemide aknahaldur alates 
Windows Vista’st



X Window System struktuur

Allikas: http://www.artima.com/articles/desktop_grid2.html



Käsureainterpretaatorid
Command Prompt - cmd.exe

PowerShell

Bourne shell - sh

Bourne-again shell – bash

C shell – csh, tcsh

Z shell – zsh

KornShell - ksh

Opsüsteemi sisse kuuluv programm, mis võtab 
vastu ja täidab opsüsteemi käske. 
Käsuprotsessorid on olemas kõigil 
opsüsteemidel. 

Kui ekraanil on käsuviip, siis ootab 
käsuprotsessor käsu sisestamist. Kui käsk on 
sisestatud, analüüsib käsuprotsessor selle 
süntaksit, et teha kindlaks, kas käsk on 
korrektselt sisestatud, ning seejärel kas täidab 
käsu või väljastab veateate.

Vallaste.ee



Tegevuste automatiseerimine
Käsureaskriptid:

◦ .bat skriptid

◦ PowerShell’i skriptid

◦ Bash’i skriptid

Graafilise kasutajaliidesega töövoo automatiseerijad:
◦ Automator

◦ AutoHotkey

◦ GNU XNee



Tegevuste automaatne käivitamine
UNIX-i laadsed operatsioonisüsteemid:

◦ At – lihtne vahend tegevuste ühekordseks ajastamiseks.

◦ Cron – vahend korduvate tegevuste ajastamiseks.

Windows’i operatsioonisüsteemid:
◦ Task Scheduler – vahend tegevuste ühekordseks või korduvaks ajastamiseks.



At näited
Käivitame skriptifaili /root/minu_skript.script 1. jaanuaril  kell 11:45 

echo „/root/minu_skript.script" | at 1145 jan 1

Käivitame paktihalduri yum kaudu süsteemiuuenduse 10 minuti pärast:

echo „yum upgrade –y“ | at now +10 min



cron

Lisame cron töö: crontab –e

Vaatame cron töid: crontab -l



Task Scheduler



Monitoorimine

Seire, püsikontroll - süsteemi tegevuse jälgimine analüüsi eesmärgil.

Mida monitoorida?
◦ Süsteemi ressursse

◦ Teenuste olekut

◦ Kasutaja tegevust



Lokaalsed  monitoorimisvahendid

Logifailid ja vahendid nende vaatamiseks:
◦ Windows – Event Viewer

◦ UNIX – logid enamasti /var/log/ kataloogis
◦ syslogd – logimisega tegelev teenus

◦ OS X - Console

Lahendused süsteemi reaalajas jälgimiseks:
◦ Windows – Performance Monitor

◦ UNIX – top, htop, iostat, netstat jne.



Monitoorimisvahendid üle võrgu

Rsyslog – avatud lähtekoodiga tarkvaralahendus, mille abil on võimalik saata logiteateid üle IP 
võrgu. 

Nagios Core – avatud lähtekoodiga tarkvaralahendus, võrkude, taristute ja tarkvaralahenduste 
monitoorimiseks. 

System Center Operations Manager – Microsoft’i poolt toodetud kommertslahendus, kuulub 
System Center vahendite hulka.



rsyslog
http://www.rsyslog.com/



Nagios Core
Demo: http://nagioscore.demos.nagios.com/



SCOM



Kaughaldusvahendid
Vahendid saavutamaks juurdepääsu arvutisüsteemile üle sideliinide.

Näiteks:

telnet – aegunud ja ebaturvaline protokoll, mis lubab tekstirežiimis ühendust arvutisüsteemiga.

ssh – turvaline protokoll, mis luba tekstirežiimis ühendust arvutisüsteemiga.

Remote Desktop – Windows’i operatsioonisüsteemidesse sisseehitatud võimalus kontrollida 
arvutisüsteemi üle võrgu kasutades graafilist kasutajaliidest. 

VNC – graafilise kasutajaliidese üle võrgu kasutamist võimaldav süsteem, mis põhineb RFB 
protokollil.

Team Viewer – keskserveriga lahendus, mis võimaldab graafilise kasutajaliidese üle võrgu 
kasutamist.



telnet

Klient-server protokoll

Server kuulab vaikimisi TCP porti 23

Ühendus on krüpteerimata

Paroolid saadetakse avatekstina

Allikas: https://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-sshsecurity/



ssh – Secure Shell

Klient-server protokoll

Server kuulab vaikimisi TCP porti 22

Ühendus on krüpteeritud

Allikas: https://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-sshsecurity/



Remote Desktop

Kasutab RDP protokolli

RDP on klient-server protokoll

Server kuulab vaikimisi TCP ja UDP porte 3389

Ühendus on krüpteeritud



VNC (Virtual Network Computing)
Kasutab RFB protokolli

RFB on klient-server protokoll

Server kuulab vaikimisi TCP porti 5900

Vaikimisi on ühendus krüpteerimata



TeamViewer
Kasutab oma kinnist protokolli

Kasutab keskservereid, mis ühendavad kliente

On võimeline kasutama http ja https porte,

kindlat porti ei ole

Ühendus on krüpteeritud



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 9
ANTIVIIRUS, TULEMÜÜR, SUDO



Praktikumi ülesanded
1) Windows Defender’i seaded

2) Windows Firewall ülesehitus ja reeglid

3) Tulemüürilahendus Centos 7-s

4) SUDO seadistamine



Windows Defender
Settings – Update&Security –
Windows Defender

1) Uuendused

2) Real-time protection

3) Settings

4) Full Scan



Windows Firewall
Control Panel – Windows Firewall

Kontrolli, et on sisse lülitatud – Turn 
Windows Firewall on or off

Lihtne viis rakenduse võrguühenduse 
lubamiseks – Allow app or featrure through 
Windows Firewall



Windows Firewall reeglid
Control Panel – Windows Firewall – Advanced settings



Harjutus
1) Loo reegel sissetuleva http ja https liikluse lubamiseks.

2) Loo reegel, mis lubab notepad.exe-l võtta vastu mistahes sissetulevaid võrguühendusi

3) Loo reegel, mis lubab võtta vastu kõiki ühendusi IP aadressilt 192.168.0.5

4) Loo reegel, mis lubab vastu võtta ühendusi pordil 22, kui need pärinevad IP aadressilt
192.168.0.4

5) Loo reegel, mis keelab väljuva liikluse wordpad.exe jaoks.

6) Keela Internet Explorer’ile ligipääs IP aadressile 192.168.0.6

7) Keela väljuv liiklus portidele, mis on suuremad kui 8000



Centos 7 FirewallD
Kontrollime teenuse olekut: systemctl status firewalld



Tulemüüri sisse ja välja lülitamine
Sisselülitamine: systemctl start firewalld

Väljalülitamine: systemctl stop firewalld



Tuvastame vaikimisi tsooni ja selle 
seadistuse
Vaikimisi tsooni nimi: firewall-cmd  --get-default-zone

Aktiivsed tsoonid: firewall-cmd --get-active-zones

Vaikimisi tsooni seadistus: firewall-cmd --list-all



Uute lubavate reeglite lisamine
Eeldefineeritud teenuste konfiguratsioonifailid: /usr/lib/firewalld/services

Lubame ajutiselt  http (port 80) ligipääsu vaikimisi tsoonis:

firewall-cmd --zone=public --add-service=http

Lubame alaliselt  http (port 80) ligipääsu vaikimisi tsoonis:

firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent

Kui eeldefineeritud teenust ei ole, siis lubame porte ja protokolle:

firewall-cmd --zone=public --add-port=5555/tcp



Keerukamad reeglid (rich rules)
https://access.redhat.com/docum
entation/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/
html/Security_Guide/sec-
Using_Firewalls.html#Configuring
_Complex_Firewall_Rules_with_t
he_Rich-Language_Syntax



sudo
Konfiguratsioonifail: /etc/sudoers

Kasutajale sudo õiguste lubamine:

<user list> <host list> = <operator list> <tag list> <command list>

Näiteks lubame kasutajal käivitada kõike juurkasutaja õigustes ilma paroolita:

kasutaja ALL=(root) NOPASSWD: ALL
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Praktikum 10
SKRIPTID



Praktikumi ülesanded
1) Windows-i käsureaskriptid

2) PowerShell skriptid

3) BASH-i skriptid



cmd.exe – lihtne skriptifail
@ Echo off 
REM See on esimene lihtne skriptifail, mis salvestab argumendina 
REM etteantud kataloogis olevate 
REM failide nimekirja argumendiga etteantud faili. 
Dir %1 > %2

@echo off – vaikimisi kuvatakse kõik skriptifailis olevad käsud command prompt aknas, „echo off“ keelab sellise 
tegevuse. @ märk tähendab, et ei kuvata ka „echo off“ käsku. Skriptifailide sellise käsuga alustamine on hea tava. 

REM – selle käsuga algavat rida käsuinterpretaator ei loe – kasutatakse kommentaaride kirjutamiseks 

dir – kuvab etteantud kataloogi sisu. 

> - suunab dir käsu väljundi etteantud faili. 

%1 ja %2 on vastavalt esimene ja teine argument, millega skriptifail käivitatakse. Argumente saab olla kuni 
üheksa.

Seega tuleb ülaltoodud skriptifaili käivitada järgmiselt: „skriptifail.bat kataloog faililisting.txt“



cmd.exe – muutujate defineerimine
Kasutaja sisestuse küsimine skripti täitmise ajal käib käsu SET abil. SET käsk on muutujate väärtustamiseks. 

Näiteks: SET muutuja=12

Muutujale nimega „muutuja“ omistatakse väärtus 12. Edasi saaks „muutuja“ väärtust kasutada. Näitkes: echo 
%muutuja%

Kuvab command prompt aknasse väärtuse 12.

SET käsul on kaks võtit /a ja /p. 

/a võti tähendab, et muutujale omistatakse arvuline väärtus, mis arvutatakse võrdusmärgile järgnevast avaldisest. 

Näiteks: SET /a muutuja=2+3*5

Sellisel juhul saab muutuja väärtuseks 17 (järgitakse tehete järjekorda). 

/p võti võimaldab muutuja väärtuse küsida kasutajalt. 

Näiteks: SET /p muutuja=Sisesta oma nimi:

Selline käsk kuvab command prompt aknasse rea „Sisesta oma nimi:“ ja jääb ootama kasutaja sisestust, mille 
lõpetab ENTER klahvi vajutamine.



cmd.exe - valiklause
Valiklauseks on klassikaline IF lause.

Süntaks: 

IF [tingimus] (käsk1) ELSE (käsk2) 

Näiteks: IF %a% EQU %b% ( ECHO a == b ) ELSE ( ECHO a!=b )

Tingimuse võrdlusoperaatorid on: 

EQU – võrdub 

NEQ – ei võrdu 

LSS – on väiksem kui 

LEQ – on väiksem või võrdne kui 

GTR – on suurem kui 

GEQ – on suure, või võrdne kui

Veel saab tingimuseks kasutada: 
„defined“ ja „not defined“ - kas muutuja on defineeritud 
„exist“ ja „not exist“ - näiteks faili või kataloogi olemasolu kontrollimiseks. 
„errorlevel“ - errorlevel on eriline muutuja, kus hoitakse viimase käsu 
lõpukoodi (mis käsu eduka täitmise korral on 0), kui käsku edukalt ei 
täidetud, siis on see midagi muud olenevalt käsust ja selle täitmisel tekkinud 
veast.



cmd.exe – valiklause ja GOTO
Sageli kasutatakse koos IF lausega ka GOTO käsku. 

GOTO käsk võimaldab osa koodiridu vahele jätta ja „hüpata“ kohe vajaliku koodiosa juurde. 

Näiteks:

@ Echo off

Set a = %1

IF defined a goto :olemas 

set a=vaikimisi v22rtus 

:olemas 

echo %a%



cmd.exe – tsükkel (1)
Korduvate tegevuste sooritamiseks on olemas FOR lause, mille süntaks on:

for %%muutuja in (kogumik) do (käsud)

Muutuja väärtustatakse järjest kõigi kogumikku kuuluvate objektide või väärtusega. Vaikimisi eeldatakse, et 
kogumikku kuuluvad failid või stringid. 

Näiteks: 

For %%x in (*) do (echo %%x) 

For %%x in („üks“, „kaks“, „kolm“) do (echo %%x) 

Esimene käsk kirjutab command prompt aknasse kõik aktiivses kataloogis olevad failinimed. Teine käsk kirjutab 
command prompt aknasse stringid „üks“, „kaks“, „kolm“

Sama käsk kataloogide nimede saamiseks nõuab võtit /d 

For /d %%x in (*) do (echo %%x)



cmd.exe – tsükkel (2)
Kui soovimes saada failide nimekirja ka etteantud kataloogi alamkataloogides olevatest failidest, 
siis tuleb kasutada võtit /r

For /r c:\windows %%x in (*) do (echo %%x)

Kui soovime, et kogumik ei sisaldaks mitte faile või katalooge vaid hoopis mingit väärtuste 
seeriat (mis on programmeerijatele harjumuspärasem), siis kasutame võtit /l

For /l %%muutuja in (algus, samm, lõpp) do (käsud)

Näiteks: 

for /l %%x in (1,1,10) do (echo %%x) 

x väärtustatakse arvudega 1 kuni 10, sammuga 1.



Harjutused
1) Looge skriptifail, mis võimaldab argumendina sisse anda nime. Kui nime ei antud, siis 
küsitakse seda kasutaja käest skripti täitmise ajal. Lõpuks kasutajat tervitatakse nimepidi.

2) Looge skriptifail, mis lihtsustaks xcopy käsu kasutamist. Eesmärgiks on, et esimese 
argumendina antud kataloogi sisu kopeerida koos alamkataloogide ja peidetud failidega teise 
argumendiga antud asukohta. NB! Vaikimisi on olemas selline silt nagu :eof

3) Looge skriptifail, mis võimaldab kasutajal argumentidena sisestada kolmnurga külgede 
pikkused ja arvutab kolmnurga ümbermõõdu. Kui kasutaja sisestab vale arvu argumente, siis 
teavitatakse teda sellest. Samuti kontrollitakse, kas selline kolmnurk saab olemas olla (iga kahe 
külje summa peab olema suurem kui kolmas külg).



PowerShell – muutujate defineerimine
Muutuja võib defineerida käigult. 

Näiteks:

$muutuja = „Muutuja väärtus“

Muutuja täpsemaks defineerimiseks on olemas, kommandlet: Set-Variable

Näiteks:

Set-Variable -Name „muutuja" -Value „Muutuja väärtus„ - Descritption „See on näidismuutuja“

Kuna muutuja on objekt, siis saab küsida tema meetodeid ja omadusi:

Get-Member –InputObject $muutuja



PowerShell - valiklause
Klassikaline IF lause:

If ($a -eq $b) {

‘a == b'

} Else {

‘a !=b'

} 

-eq On võrdne
-ne Ei ole võrdne
-gt On suurem kui
-ge On suurem või võrdne
-lt On väiksem kui
-le On väiksem või võrdne
-like Vastab metamärkidega stringile
-notlike Ei vasta metamärkidega stringile
-match Vastab regulaaravaldisele
-notmatch Ei vasta regulaaravaldisele
-contains Kollektsioon sisaldab objekti
-notcontains Kollektsioon ei sisalda objekti
-in Objekt sisaldub kollektsioonis
-notin Objekt ei sisaldu kollektsioonis



PowerShell - tsükkel
Klassikaline for tsükkel:

For (initsialiseerimine; tingimus; kordus) {

tsüklisisesed käsud

}

Näiteks:

For ($i=1; $i -le 10; $i++){

Write-Host $i

}

initsialiseerimine – komaga eraldatud käsud, 
mida käivitatakse enne tsükli alustamist.

tingimus – tsükkel kordub, kui selle avaldise 
väärtus on TÕENE. Avaldise väärtust 
kontrollitakse iga korduse järel.

kordus – komaga eraldatud käsud, mida 
käivitatakse iga kord kui tsükkel kordub.



Harjutus
Looge skriptifail, mis leiab esimese argumendiga etteantud kataloogist kõik .mp3 laiendiga failid 
ja kopeerib need teise argumendiga etteantud kataloogi uue nimekujuga 

„muusika-[vanafailinimi]“.



BASH – lihtne skriptifail
#!/bin/bash          

muutuja = „Tere Maailm!"

echo $muutuja

Esimene rida näitab, millise interpretaatoriga tuleb skriptifailis olevaid käske täita.

Ülejäänud käske täidetakse määratud interpretaatoriga järjest.



BASH  - muutujate defineerimine
Muutujate formaalne defineerimine pole vajalik, uusi muutujaid võib tekitada käigult.

Näiteks:

$muutuja = „Muutuja väärtus“



BASH - valiklause
Klassikaline IF lause:

#!/bin/bash

A=1

B=„1“

if [ "$A" = "$B" ]; then

echo On võrdsed

else

echo Ei ole võrdsed

fi

Võrdlusoperaatorid:

-lt (<) – on väiksem kui

-gt (>) – on suurem kui

-le (<=) – on väiksem või võrdne

-ge (>=) – on suurem või võrdne

-eq (==) – on võrdne

-ne (!=) – ei ole võrdne



BASH - tsükkel
Klassikaline for tsükkel:

For ((initsialiseerimine; tingimus; kordus) )

do

tsüklisisesed käsud

done

Näiteks:
#!/bin/bash
for (( i=1; i<=5; i++ ))
do  

echo "$i"
done

initsialiseerimine – komaga eraldatud käsud, 
mida käivitatakse enne tsükli alustamist.

tingimus – tsükkel kordub, kui selle avaldise 
väärtus on TÕENE. Avaldise väärtust 
kontrollitakse iga korduse järel.

kordus – komaga eraldatud käsud, mida 
käivitatakse iga kord kui tsükkel kordub.



Iseseisev ülesanne nr. 4
Koostage skriptifail vabalt valitud tegevuse (võiks olla mõni vajalik tegevus) läbiviimiseks.

Skriptifail peab sisaldama vähemalt ühte valiklauset ja for tsüklit. 

Lisaks veel vähemalt 3 käsku.
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Praktikum 10
SKRIPTID



Praktikumi ülesanded
1) Windows-i käsureaskriptid

2) PowerShell skriptid

3) BASH-i skriptid



cmd.exe – lihtne skriptifail
@ Echo off 
REM See on esimene lihtne skriptifail, mis salvestab argumendina 
REM etteantud kataloogis olevate 
REM failide nimekirja argumendiga etteantud faili. 
Dir %1 > %2

@echo off – vaikimisi kuvatakse kõik skriptifailis olevad käsud command prompt aknas, „echo off“ keelab sellise 
tegevuse. @ märk tähendab, et ei kuvata ka „echo off“ käsku. Skriptifailide sellise käsuga alustamine on hea tava. 

REM – selle käsuga algavat rida käsuinterpretaator ei loe – kasutatakse kommentaaride kirjutamiseks 

dir – kuvab etteantud kataloogi sisu. 

> - suunab dir käsu väljundi etteantud faili. 

%1 ja %2 on vastavalt esimene ja teine argument, millega skriptifail käivitatakse. Argumente saab olla kuni 
üheksa.

Seega tuleb ülaltoodud skriptifaili käivitada järgmiselt: „skriptifail.bat kataloog faililisting.txt“



cmd.exe – muutujate defineerimine
Kasutaja sisestuse küsimine skripti täitmise ajal käib käsu SET abil. SET käsk on muutujate väärtustamiseks. 

Näiteks: SET muutuja=12

Muutujale nimega „muutuja“ omistatakse väärtus 12. Edasi saaks „muutuja“ väärtust kasutada. Näitkes: echo 
%muutuja%

Kuvab command prompt aknasse väärtuse 12.

SET käsul on kaks võtit /a ja /p. 

/a võti tähendab, et muutujale omistatakse arvuline väärtus, mis arvutatakse võrdusmärgile järgnevast avaldisest. 

Näiteks: SET /a muutuja=2+3*5

Sellisel juhul saab muutuja väärtuseks 17 (järgitakse tehete järjekorda). 

/p võti võimaldab muutuja väärtuse küsida kasutajalt. 

Näiteks: SET /p muutuja=Sisesta oma nimi:

Selline käsk kuvab command prompt aknasse rea „Sisesta oma nimi:“ ja jääb ootama kasutaja sisestust, mille 
lõpetab ENTER klahvi vajutamine.



cmd.exe - valiklause
Valiklauseks on klassikaline IF lause.

Süntaks: 

IF [tingimus] (käsk1) ELSE (käsk2) 

Näiteks: IF %a% EQU %b% ( ECHO a == b ) ELSE ( ECHO a!=b )

Tingimuse võrdlusoperaatorid on: 

EQU – võrdub 

NEQ – ei võrdu 

LSS – on väiksem kui 

LEQ – on väiksem või võrdne kui 

GTR – on suurem kui 

GEQ – on suure, või võrdne kui

Veel saab tingimuseks kasutada: 
„defined“ ja „not defined“ - kas muutuja on defineeritud 
„exist“ ja „not exist“ - näiteks faili või kataloogi olemasolu kontrollimiseks. 
„errorlevel“ - errorlevel on eriline muutuja, kus hoitakse viimase käsu 
lõpukoodi (mis käsu eduka täitmise korral on 0), kui käsku edukalt ei 
täidetud, siis on see midagi muud olenevalt käsust ja selle täitmisel tekkinud 
veast.



cmd.exe – valiklause ja GOTO
Sageli kasutatakse koos IF lausega ka GOTO käsku. 

GOTO käsk võimaldab osa koodiridu vahele jätta ja „hüpata“ kohe vajaliku koodiosa juurde. 

Näiteks:

@ Echo off

Set a = %1

IF defined a goto :olemas 

set a=vaikimisi v22rtus 

:olemas 

echo %a%



cmd.exe – tsükkel (1)
Korduvate tegevuste sooritamiseks on olemas FOR lause, mille süntaks on:

for %%muutuja in (kogumik) do (käsud)

Muutuja väärtustatakse järjest kõigi kogumikku kuuluvate objektide või väärtusega. Vaikimisi eeldatakse, et 
kogumikku kuuluvad failid või stringid. 

Näiteks: 

For %%x in (*) do (echo %%x) 

For %%x in („üks“, „kaks“, „kolm“) do (echo %%x) 

Esimene käsk kirjutab command prompt aknasse kõik aktiivses kataloogis olevad failinimed. Teine käsk kirjutab 
command prompt aknasse stringid „üks“, „kaks“, „kolm“

Sama käsk kataloogide nimede saamiseks nõuab võtit /d 

For /d %%x in (*) do (echo %%x)



cmd.exe – tsükkel (2)
Kui soovimes saada failide nimekirja ka etteantud kataloogi alamkataloogides olevatest failidest, 
siis tuleb kasutada võtit /r

For /r c:\windows %%x in (*) do (echo %%x)

Kui soovime, et kogumik ei sisaldaks mitte faile või katalooge vaid hoopis mingit väärtuste 
seeriat (mis on programmeerijatele harjumuspärasem), siis kasutame võtit /l

For /l %%muutuja in (algus, samm, lõpp) do (käsud)

Näiteks: 

for /l %%x in (1,1,10) do (echo %%x) 

x väärtustatakse arvudega 1 kuni 10, sammuga 1.



Harjutused
1) Looge skriptifail, mis võimaldab argumendina sisse anda nime. Kui nime ei antud, siis 
küsitakse seda kasutaja käest skripti täitmise ajal. Lõpuks kasutajat tervitatakse nimepidi.

2) Looge skriptifail, mis lihtsustaks xcopy käsu kasutamist. Eesmärgiks on, et esimese 
argumendina antud kataloogi sisu kopeerida koos alamkataloogide ja peidetud failidega teise 
argumendiga antud asukohta. NB! Vaikimisi on olemas selline silt nagu :eof

3) Looge skriptifail, mis võimaldab kasutajal argumentidena sisestada kolmnurga külgede 
pikkused ja arvutab kolmnurga ümbermõõdu. Kui kasutaja sisestab vale arvu argumente, siis 
teavitatakse teda sellest. Samuti kontrollitakse, kas selline kolmnurk saab olemas olla (iga kahe 
külje summa peab olema suurem kui kolmas külg).



PowerShell – muutujate defineerimine
Muutuja võib defineerida käigult. 

Näiteks:

$muutuja = „Muutuja väärtus“

Muutuja täpsemaks defineerimiseks on olemas, kommandlet: Set-Variable

Näiteks:

Set-Variable -Name „muutuja" -Value „Muutuja väärtus„ - Descritption „See on näidismuutuja“

Kuna muutuja on objekt, siis saab küsida tema meetodeid ja omadusi:

Get-Member –InputObject $muutuja



PowerShell - valiklause
Klassikaline IF lause:

If ($a -eq $b) {

‘a == b'

} Else {

‘a !=b'

} 

-eq On võrdne
-ne Ei ole võrdne
-gt On suurem kui
-ge On suurem või võrdne
-lt On väiksem kui
-le On väiksem või võrdne
-like Vastab metamärkidega stringile
-notlike Ei vasta metamärkidega stringile
-match Vastab regulaaravaldisele
-notmatch Ei vasta regulaaravaldisele
-contains Kollektsioon sisaldab objekti
-notcontains Kollektsioon ei sisalda objekti
-in Objekt sisaldub kollektsioonis
-notin Objekt ei sisaldu kollektsioonis



PowerShell - tsükkel
Klassikaline for tsükkel:

For (initsialiseerimine; tingimus; kordus) {

tsüklisisesed käsud

}

Näiteks:

For ($i=1; $i -le 10; $i++){

Write-Host $i

}

initsialiseerimine – komaga eraldatud käsud, 
mida käivitatakse enne tsükli alustamist.

tingimus – tsükkel kordub, kui selle avaldise 
väärtus on TÕENE. Avaldise väärtust 
kontrollitakse iga korduse järel.

kordus – komaga eraldatud käsud, mida 
käivitatakse iga kord kui tsükkel kordub.



Harjutus
Looge skriptifail, mis leiab esimese argumendiga etteantud kataloogist kõik .mp3 laiendiga failid 
ja kopeerib need teise argumendiga etteantud kataloogi uue nimekujuga 

„muusika-[vanafailinimi]“.



BASH – lihtne skriptifail
#!/bin/bash          

muutuja = „Tere Maailm!"

echo $muutuja

Esimene rida näitab, millise interpretaatoriga tuleb skriptifailis olevaid käske täita.

Ülejäänud käske täidetakse määratud interpretaatoriga järjest.



BASH  - muutujate defineerimine
Muutujate formaalne defineerimine pole vajalik, uusi muutujaid võib tekitada käigult.

Näiteks:

$muutuja = „Muutuja väärtus“



BASH - valiklause
Klassikaline IF lause:

#!/bin/bash

A=1

B=„1“

if [ "$A" = "$B" ]; then

echo On võrdsed

else

echo Ei ole võrdsed

fi

Võrdlusoperaatorid:

-lt (<) – on väiksem kui

-gt (>) – on suurem kui

-le (<=) – on väiksem või võrdne

-ge (>=) – on suurem või võrdne

-eq (==) – on võrdne

-ne (!=) – ei ole võrdne



BASH - tsükkel
Klassikaline for tsükkel:

For ((initsialiseerimine; tingimus; kordus) )

do

tsüklisisesed käsud

done

Näiteks:
#!/bin/bash
for (( i=1; i<=5; i++ ))
do  

echo "$i"
done

initsialiseerimine – komaga eraldatud käsud, 
mida käivitatakse enne tsükli alustamist.

tingimus – tsükkel kordub, kui selle avaldise 
väärtus on TÕENE. Avaldise väärtust 
kontrollitakse iga korduse järel.

kordus – komaga eraldatud käsud, mida 
käivitatakse iga kord kui tsükkel kordub.



Iseseisev ülesanne nr. 4
Koostage skriptifail vabalt valitud tegevuse (võiks olla mõni vajalik tegevus) läbiviimiseks.

Skriptifail peab sisaldama vähemalt ühte valiklauset ja for tsüklit. 

Lisaks veel vähemalt 3 käsku.



Loeng 11
VARUNDAMINE JA TAASTAMINE



Varundamine (1)
Ka kõige paremini seadistatud stabiilse riist- ja tarkvaraga arvuti/server ei tööta igavesti!

Lisaks tehnilistele probleemidele tuleb arvestada ka inimfaktoriga. Seega eksisteerib alati oht, et 
tähtsad andmed lähevad kaotsi.



Varundamine (2)
Andmeid tuleb perioodiliselt ja järjekindlalt varundada sest:

◦ Kasutaja andmete varundamisel on võimalik taastada olukord varundushetke seisuga. Seda võib olla 
vaja siis kui on toimunud tehniline rike või on kasutaja kogemata kustutanud oma andmed (või muutnud 
neid viisil, mida tegelikult ei tahtnud).

◦ Süsteemi seadete varundamisel on tehnilise rikke puhul võimalik kiiresti taastada süsteemi algne olek.

◦ Süsteemi logide varundamine annab võimaluse kontrollida kasutajate või rakenduste tegevust pärast 
mõne probleemi ilmnemist.



Varundusplaan
Andmete efektiivseks varundamiseks tuleb luua varundusplaan.

Varundusplaan on dokument, mis on loodud konkreetse asutuse konkreetsete süsteemide 
varundamise kohta. Varundusplaani loomisel tuleb arvestada asutuse eripära ja võimalusi.

Eelkõige on varundusplaan mõeldud eeskirjaks inimesele, kes peab seda täitma. 

Esmajärjekorras tuleks kirjeldada just andmete taastamise protsessi (kuna see on primaarne). 
Samuti peaks varukoopiaid tegema ka varundusplaanist endast.



Varundusplaani sisu
Varundusplaan peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid:

◦ Kelle ülesandeks on varukoopiate tegemine ja vajadusel nendest andmete taastamine

◦ Milliseid andmeid varundatakse (millised andmed on olulised)

◦ Kui tihti andmeid varundatakse

◦ Millisel viisil andmeid varundatakse (protsessi/varundusutiliidi kirjeldus)

◦ Kus varukoopiaid säilitatakse, kuidas neile ligi pääseb

◦ Millisel meedial (peaks tagama pikaajalise säilivuse)

◦ Mis kohas (soovitavalt tule- ja kuumuskindel lukustatav turvakapp)

◦ Varukoopiate indekseerimise ja nende kohta kataloogi pidamise meetod

◦ Kuidas toimub varukoopiast taastamine



Kes vasutab varukoopiate tegemise eest?

Andmete omanik – andmete varundamine on eelkõige ikkagi andmete omaniku enda mure. 

Serveri administraator – kui andmed on koondatud ühe keskselt kasutatava masina peale on 
puht logistiliselt mõistlik, et nende varundusega tegeleb üks inimene.  Samuti on serveri 
administraatori huvides varundada oma serveri konfiguratsioon ja logid.

Varundusoperaator – organisatsioonis on määratud eraldi töötaja, kes pääseb kõigile 
varundatavatele andmetele ligi, ning kelle vastutada on varunduse toimimine



Milliseid andmeid ja kui tihti varundada?
Kas andmed on kasutaja jaoks olulised?

Kas andmed on unikaalsed?

Kui „jah“, siis tuleb neid varundada.

Andmete varundamise tihedus sõltub:

Kui tihti andmed muutuvad

Kui palju võtab aega varundusprotsess



Kodused varundusmeetodid
Kopeerin andmed käsitsi mingi perioodi tagant teisele andmekandjale.

Kloonin käsitsi terve andmekandja sisu.

Kirjutan andmete kopeerimiseks skripti ja panen selle automaatse ajastusega tööle.

Kasutan eraldiseisvat varundustarkvara.

Kasutan eraldiseisvat sünkroniseerimistarkvara*



Varundusstrateegiad (1)



Varundusstrateegiad (2)
Full – Igal varunduskorral luuakse täielik koopia kõigist varundamiseks määratud andmetest.

Differential – Igal varundamiskorral luuakse koopia andmetest, mis on muutunud alates 
viimasest täielikust varundamisest. Tuleb otsustada kui tihti on mõistlik teha täielik koopia 
kõigist andmetest. Muudab varundamisprotsessi keerulisemaks, kuid säästab andmekandjate 
mahtu ja varundamise aega. Kui täielikku (full) varundust tehakse liiga harva võib diferentsiaalse 
varunduse andmefailide suurus muutuda suuremaks kui täieliku varunduse puhul.

Incremental - Igal varundamiskorral luuakse koopia andmetest, mis on muutunud alates 
viimasest täielikust, diferentsiaalsest või inkrementaalsest varundamisest. Sarnaselt 
diferentsiaalsele  arundamisele tuleb otsustada kui tihti tehakse täielikku varundamist.

Käsitsi on väga keeruline pidada järge muudatuste üle, seega tuleb sellinevarundusstrateegia 
kõne alla üldiselt ainult seda toetavate varundusutiliitide olemasolukorral.



Varundusmeedia valik
Varundusmeedia peab olema:

Usaldusväärne (hästi säiliv)

Hea mahutavuse/hinna suhtega

Kergesti käideldav

Levinud varundusmeediad:

Magnetlint

Optilised kettad

Mehhaaniline kõvaketas (HDD)



Magnetlint

◦ LTO on kõige levinuim

◦ Väga hea hinna ja mahutavuse suhe

◦ Üksikute failide taastamine aeglane



Mehhaaniline kõvaketas (HDD)

◦ Tänu SSD-de tulekule on hinnalangus muutnud HDD-d varundamisel SSD-dele sobivaks alternatiiviks

◦ HDD on kiirem kui magnetlint, eriti üksikute failide lugemisel

◦ Võrreldes magnetlindiga on väiksema vastupidavusega



Optilised kettad

◦ Sobivad võrdlemise väikeste andmekoguste varundamiseks, vahetusrobotid ja automaatsüsteemid on 
üsna haruldased.

◦ Kirjutamine ja lugemine on aeglasem kui HDD või magnetlindi puhul

◦ Tehnoloogia on odav, laialt kättesaadav ja lihtsasti kasutatav (võrreldes magnetlindiga)



SSD kettad

◦ Kiired aga võrreldes teiste meetoditega väga kallid

◦ Ei sobi hästi pikaajaliseks varundamiseks



Online varundusteenus (“pilv”)

◦ Ühenduskanali kiirus

◦ Usaldusküsimus

◦ Võimalikud seadusandlusest tulenevad piirangud



Varundussüsteemide liigid

◦ Alati ühendatud (on-line)

◦ Nõudlusel ühendatav (near-line)

◦ Käsitsi ühendatav (off-line)

◦ Eemal-asuv (off-site)



Alati ühendatud varundussüsteem

◦ Alati kättesaadav nii andmete varundamiseks kui taastamiseks (aeg sekundites)

◦ Näiteks kettakast, mis on ühendatud SAN-i

◦ Süsteemi ülesehitamine ja üleval hoidmine on kallis

◦ Eksisteerib varundatud andmete kogemata või pahatahtlikusest tulenev hävitamise oht



Nõudlusel ühendatav varundussüsteem

◦ Kättesaadav läbi eraldi liidese (aeg minutites)

◦ Enamasti lahendatud lindiroboti või mõne sarnase automaatsüsteemiga

◦ Odavam ülessaada ja üleval hoida

◦ Eksisteerib varundatud andmete kogemata või pahatahtlikusest tulenev hävitamise oht



Käsitsi ühendatav varundussüsteem

◦ Ei ole automaatselt kättesaadav, nõuab, et inimene ühendaks varundusseadme(d)

◦ Võrreldes eelmistega palju aeglasem – sõltub kui kiiresti inimene ühendamisega tegeleb

◦ Kuna pole koguaeg ühendatud, siis on andmete kogemata või pahatahtlikusest tulenev hävitamine palju
vähem tõenäoline

◦ Enamasti palju odavam, sest ei nõua eraldi infrastruktuuri olemasolu



Eemalasuv varundussüsteem
◦ Andeid hoitakse seadmetes, mis on andmete algse asukohaga võrreldes geograafiliselt erinevas kohas

◦ Andmed toimetatakse sinna eraldi andmekandjatega selleks volitatud inimeste poolt

◦ Andmete liigutamine väga aeglane (tundides, päevades)

◦ Andmed on kaitstud muuhulgas ka suuremat sorti õnnetuste puhul (tulekahju, üleujutus jne.)



Varu andmekeskus (backup site)

Kui andmed on väga olulised, neid on palju ja need peavad olema kogu aeg kättesaadavad, siis
on üheks variandiks ehitada eraldi geograafilisse asukohta eraldi andmekeskus, kus lisaks
andmetele on “varundatud” ka kõik vajalikud seadmed andmete töötlemiseks.



Varundussüsteemide erifunktsioonid

◦ Andmete pakkimine

◦ Deduplikatsioon

◦ Andmete dubleerimine

◦ Andmete krüpteerimine



Andmete pakkimine

◦ Vähendab varundusmeedia mahu kasutamist

◦ Nõuab arvutusvõimsust

◦ Pakkimine võib toimuda nii kliendi kui server poolel

◦ Lindiseadmete puhul on varundamisfunktionaalsus riistvarasse sisseehitatud



Deduplikatsioon

◦ Võib oluliselt vähendada varundusmeedia mahu kasutamist

◦ Enamasti toimub failisüsteemi tasemel

◦ Toimib kuna on tõenäoline, et varundatavate andmete seas on täpseid duplikaate (täspelt sama sisuga
faile või andmeblokke). Selliseid faile või andmeblokke salvestatakse sel juhul ühekordselt.



Andmete dubleerimine

◦ Võimaldab samade andmete varundamist erinevatele andmekandjatele

◦ Kasulik mitmetasemelise varundusplaani puhul

◦ Samade andmete asumine erinevatel andmekandjatel tõsatb potentsiaalselt ka taastamise kiirust.



Andmete krüpteerimine

◦ Vähendab andmevarguse riski.

◦ Nõuab arvutusvõimsust.

◦ Eriti kasulik kui salvestatakse eemaldatavatele andmekandjatele.

◦ Muudab taasteplaani keerulisemaks, sest nüüd on vaja tegeleda ka krüpteerimisvõtmete turvalise
hoiustamisega.



Taasteplaan
Detailne kirjalik dokument, selle kohta, kuidas toimub andmete taastamine.

Taasteplaan sisaldab:

Kes vastutab andmete taastamise eest.

Andmete samm-sammuline taastamise juhend.

Kuidas kontrollida taastatud andmete terviklust.



Head tavad kodukasutaja andmete 
varundamisel

◦ Kui arvutis on ainult üks kõvaketas, siis loo sellele vähemalt kaks partitsiooni. Veel kindlam on kui 
arvutile lisada teine kõvaketas (tagab andemete säilimise riistavararikke puhul).

◦ Hoia lahus operatsioonisüsteem (koos rakendusprogrammidega) ja andmefailid. Kasuta selleks erinevaid 
partitsioone või veel parem kõvakettaid.

◦ Tee oma operatsioonisüsteemi partitsioonist või kettast vähemalt kaks tagavarakoopiat, millest ühte 
hoia teisel partitsioonil või kettal ja teist koopiat arvutist eraldi oleval andmekandjal.

◦ Ka andmefailidest on soovitav omada kahte eraldiseisvat koopiat.

◦ Uuenda oma tagavarakoopiaid perioodiliselt

◦ Testi, kas tagavarakoopiatest andmete taastamise protsess töötab nii nagu peaks.



Varundustarkvara

Windows Backup and Restore - https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-
back-up-restore

Acronis True Image - http://www.acronis.com/en-us/personal/computer-backup/

Bacula - http://blog.bacula.org/

Amanda - http://www.amanda.org/

Backupninja - https://labs.riseup.net/code/projects/backupninja

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore
http://www.acronis.com/en-us/personal/computer-backup/
http://blog.bacula.org/
http://www.amanda.org/
https://labs.riseup.net/code/projects/backupninja


Sünkroniseerimine
Sünkroniseerimine ei ole varundamine!

Sünkroniseerimine on andmete perioodiline peegeldamine teise asukohta.

Sünkroniseerimisvahendeid:

Sync Toy for Windows: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155

Rsync: https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155
https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync


Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 11
MONITOORIMINE JA KAUGHALDUS



Praktikumi ülesanded
1) Windows’i monitoorimine

2) Remote Desktop’i seadistamine ja kasutamine

3) Monitoorimistööriistad UNIX-laadsetes operatsioonisüsteemides



Event Viewer
Control Panel -> Administrative Tools -> Event Viewer



Performance Monitor
Control Panel -> Administrative Tools -> Performance Monitor



Kasulikke näitajaid mida mõõta
Memory | % Committed Bytes in Use

Network Interface | Bytes Total/sec

Paging File | % Usage

Physical Disk | % Disk Time

Processor | % Interrupt Time:

Thread | % Processor Time



Resource Monitor
Control Panel -> Administrative Tools -> Resource Monitor



Remote Desktop
Lubame Remote Desktop’i kasutamise:

Control Panel -> System -> Remote Settings

„Allow Remote Connections to this computer“

Protokoll: TCP ja UDP

Port: 3389 



UNIX-i laadsete operatsioonisüsteemide 
monitoorimine

Logide vaikimisi asukoht: /var/log/

Logide lugemiseks: less, cat, tail

Logidest otsimiseks: grep



Käsud süsteemi monitoorimiseks
◦ top

◦ htop

◦ free

◦ iostat

◦ netstat, ss



Loeng 12
OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS



Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada 
manuaalselt.

Operatsioonisüsteemide masspaigaldust võib läbi viia mitmel moel:
◦ Operatsioonisüsteemi kloonimine

◦ Välise salvestusseadme abil

◦ Üle võrgu

◦ Eelseadistatud installatsioon
◦ Vastusefailist

◦ Installatsiooniserverist



Operatsioonisüsteemi kloonimine
Operatsioonisüsteem paigaldatakse käsitsi. Tehakse vajalikud seadistused ja installeeritakse 
vajalik tarkvara.

Koopia tehakse etalonarvuti tervest kettast või partitsioonidest, millel operatsioonisüsteem 
asub. Saadud koopia abil on võimalik terve ketta või partitsioonide sisu paljundada niipaljudele
teistele masinatele kui tarvis. Seda võimaldav tarkvara on näiteks:

◦ Acronis True Image

◦ CloneZilla

NB! Kloonimisel peavad etalonmasin ja masinad millele kloonitakse olema sarnase 
riistvarakonfiguratsiooniga või peab operatsioonisüsteem olema enne kloonimist valmistatud ette riistvara 
muutuseks.



Eelseadistatud installatsioon
Installatiooniprotsess töötab ilma kasutajapoolse vahelesegamiseta ettemääratud seadistuse 
põhjal.

Installatsiooni eelseadistamine on võimalik Windows operatsioonisüsteemides kasutades 
vastusefaili (unattended.xml) või Windows Deployment Services teenust.

UNIX-laadsetes operatsioonisüsteemides on olemas mitmeid sarnaseid võimalusi. Näiteks 
Kickstart. 

Kickstart kasutamise kiire näide: http://www.tomsitpro.com/articles/kickstart-linux-
automation,2-798.html

http://www.tomsitpro.com/articles/kickstart-linux-automation,2-798.html


Windows operatsioonisüsteemi 
paigaldusfaasid



Windows 10 paigaldus lihtsa 
vastusefailiga
Lihtsa vastusefaili genereerimiseks on olemas mitteametlikke (kuid lihtsalt kasutatavaid) 
veebikeskkondi ja programme. Näiteks:

http://windowsafg.no-ip.org/

Ametlik töövahend vastusefaili loomiseks on Windows System Image Manager, mis on 
kättesaadav Microsoft Deployment Toolkit’i koosseisus.

MDT on kättesaadav siit: https://technet.microsoft.com/en-us/windows/dn475741.aspx

http://windowsafg.no-ip.org/
https://technet.microsoft.com/en-us/windows/dn475741.aspx


Windows 10 eelseadistamine ja 
masspaigalduseks vajaliku vastusefaili loomine
Näide samm-sammulise õpetusega: http://theitbros.com/sysprep-windows-10-machine-guide/

Eeldame, et meil on vaja täielikult seadistatud operatsioonisüsteemi, kuhu on paigaldatud 
lisatarkvara ja mille kasutajaprofiilid tekivad vaikimisi seadistusest erineva seadistusega.

http://theitbros.com/sysprep-windows-10-machine-guide/


Etalonmasina ettevalmistamine (1)
Alusta manuaalset paigaldust, kuni paigaldusprotsess jõuab OOBE faasi.

Kasutajakonto andmete sisestamise asemel vajuta: CTRL+SHIFT+F3

Paigaldusprotsess käivitub nüüd Audit režiimis 



Etalonmasina ettevalmistamine (2)
Audit režiimis logitakse automaatselt sisse administraator õigustes kasutajaga.

Tee nüüd kõik seadistused ja paigalda kogu tarkvara, mida vajad.

Kui kõik on tehtud, siis käivita sysprep tööriist andes ette vastusefaili asukoha:

sysprep.exe /generalize /oobe /unattend:c:\unattended.xml



Vastusefaili loomine (1)
Paigalda mõnes Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutis Windows ADK koosseisu kuuluv 
Deployment Tools



Vastusefaili loomine (2)
Kopeeri Windowsi paigaldusmeedialt fail d:\sources\install.wim kuhugi, kus seda saab muuta.

Käivita Windows System Image Manager ja vali Fail -> Select Windows Image abil kopeeritud 
install.wim fail. Seejärel vali Fail -> New Answer Fail



Vastusefaili loomine (3)
Lisa vastusefailile kõik soovitud seadistused. 

NB! Copy Profile



Etalonmasina kloominimine
Kui SysPrep on oma töö lõpetanud suleb operatsioonisüsteem ennast automaatselt.

Selleks, et seadistatud operatsioonisüsteemi saaks kasutada erineva riistvarakonfiguratsiooniga 
masinatel peab kettast või süsteemipartitsioonist klooni tegema enne operatsioonisüsteemi 
järgmist käivitamist.

Operatsioonisüsteemi käivitamisel läbitakse taas specialize ja oobe faasid.



CentOS automaatse võrgupaigalduse 
ettevalmistamine

Mida on tarvis?

Kickstart seadistusfaili, mis määrab ära paigaldusprotseduuri käigu

Serverit, kust oleks võimalik seadistusfail üle võrgu kätte saada.

Serverit, kust oleks võimalik saada kätte paigalduspaketid.



Kickstart seadistusfail
Näitefailiks sobib /root kataloogis olev anaconda-ks.cfg fail, kus on kirjas käesoleva 
operatsioonisüsteemi paigaldamisel tehtud valikud.

Võrgupaigalduse toimimiseks on vajalik asendada rida „cdrom“ reaga:

url --url=„siia ftp või http(s) aadress, kust on kättesaadav paigaldusmeedia“ 

Näiteks:

url –url=„http://10.0.2.15/centos/7/x64“

Kickstart faili süntaks on kirjas siin:

https://access.redhat.com/documentation/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/sect-kickstart-syntax.html

Graafilise kasutajaliidese olemasolul on võimalik kasutada tööriista: Kickstart Configurator

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/sect-kickstart-syntax.html


Kickstart seadistusfaili kontroll
Seadistusfaili kontrollimiseks saab kasutada käsku: ksvalidator seadistusfail

Ksvalidator sisaldub pakis pykickstart, selle paki paigaldamiseks:

yum install pykickstart



Paigaldame veebiserveri, kus hoida 
seadistusfaili ja paigaldusmeediat

Paigaldame apache veebiserveri:

yum install httpd

Käivitame apache veebiserveri:

systemctl start httpd



Kopeerime seadistusfaili ja paigaldusmeedia 
veebiserveri juurkataloogi
Kopeerime paigaldusfaili: cp /root/amanda-ks.cfg /var/www/html/basic.cfg

Paneme virtuaalmasina optilisse seadmesse  CentOS-i ISO ja monteerime selle seadme:

Tekitame monteerimispunkti: mkdir /media/cdrom

Monteerime optilise seadme: mount /dev/cdrom /media/cdrom

Tekitame kataloogi paigaldusmeedia jaoks: mkdir –p /var/www/html/centos/7/x64/

Kopeerime paigaldusmeedia loodud kataloogi: 

cp –r /media/cdrom/* /var/www/html/centos/7/x64/

Teeme kõik veebiserveri juurkataloogis oleva veebiserveri omaks:

chown –R apache:apache /var/www/html/



Testime paigaldust
Loome uue virtuaalmasina ja alglaadime CentOS 7 ISO faili.

Käsitisi paigalduse asemel vajutame TAB klahvi, et muuta alglaadimiskonfiguratsiooni järgmiselt:

vmlinuz initrd=initrd.img ks=http://10.0.2.15/basic.cfg



Tänan kuulamast!

Küsimusi?
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Praktikum 12
AUTOMAATNE PAIGALDUS



Praktikumi ülesanded
1) Windows 10 automaatne paigaldus

2) CentOS 7 automaatne paigaldus



Windows 10  vastusefaili loomine 
automaatseks paigalduseks meedialt
Windows 10 automaatseks paigalduseks meedialt on tarvis autounattend.xml faili, kus on kirjas 
paigalduse ajal tehtavad valikud.

Sellise faili loomiseks võib kasutada veeebipõhist keskkonda: http://www.windowsafg.com/

Loodud fail tuleb kopeerida paigaldusmeedia juurkataloogi. Seda on kõige lihtsam teha kui 
paigaldusmeediaks on USB pulk.

Vastusefaili lisamiseks ISO faili tuleb kasutada mõnda kolmanda osapoole tarkvara, mis lubab ISO 
faili sisu modifitseerimist. Selliselt muudetud ISO faili saab seejärel kirjutada ka plaadile.

http://www.windowsafg.com/


Virtuaalmasinate võrguseadistus
Järgneva näite läbitegemiseks peavad masinad olema võrgus, kus on olemas DHCP server ja kus 
masinad saavad omavahel andmeid vahetada.

Selleks: loo uus NAT võrk „vmNAT“ ja veendu, et seal oleks DHCP lubatud.

Mõlemad näites kasutatavad virtuaalmasinad pane NAT võrku „vmNAT“



CentOS automaatse võrgupaigalduse 
ettevalmistamine

Mida on tarvis?

Kickstart seadistusfaili, mis määrab ära paigaldusprotseduuri käigu

Serverit, kust oleks võimalik seadistusfail üle võrgu kätte saada.

Serverit, kust oleks võimalik saada kätte paigalduspaketid.



Kickstart seadistusfail
Näitefailiks sobib /root kataloogis olev anaconda-ks.cfg fail, kus on kirjas käesoleva 
operatsioonisüsteemi paigaldamisel tehtud valikud.

Võrgupaigalduse toimimiseks on vajalik asendada rida „cdrom“ reaga:

url --url=„siia ftp või http(s) aadress, kust on kättesaadav paigaldusmeedia“ 

Näiteks:

url --url=„http://10.0.2.15/centos/7/x64“

Kickstart faili süntaks on kirjas siin:

https://access.redhat.com/documentation/en-
US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/sect-kickstart-syntax.html

Graafilise kasutajaliidese olemasolul on võimalik kasutada tööriista: Kickstart Configurator

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Installation_Guide/sect-kickstart-syntax.html


Kickstart seadistusfaili kontroll
Seadistusfaili kontrollimiseks saab kasutada käsku: ksvalidator seadistusfail

Ksvalidator sisaldub pakis pykickstart, selle paki paigaldamiseks:

yum install pykickstart



Paigaldame veebiserveri, kus hoida 
seadistusfaili ja paigaldusmeediat

Paigaldame apache veebiserveri:

yum install httpd

Käivitame apache veebiserveri:

systemctl start httpd



Kopeerime seadistusfaili ja paigaldusmeedia 
veebiserveri juurkataloogi
Kopeerime paigaldusfaili: cp /root/amanda-ks.cfg /var/www/html/basic.cfg

Paneme virtuaalmasina optilisse seadmesse  CentOS-i ISO ja monteerime selle seadme:

Tekitame monteerimispunkti: mkdir /media/cdrom

Monteerime optilise seadme: mount /dev/cdrom /media/cdrom

Tekitame kataloogi paigaldusmeedia jaoks: mkdir –p /var/www/html/centos/7/x64/

Kopeerime paigaldusmeedia loodud kataloogi: 

cp –r /media/cdrom/* /var/www/html/centos/7/x64/

Teeme kõik veebiserveri juurkataloogis oleva veebiserveri omaks:

chown –R apache:apache /var/www/html/



Testime paigaldust
Loome uue virtuaalmasina ja alglaadime CentOS 7 ISO faili.

Käsitisi paigalduse asemel vajutame TAB klahvi, et muuta alglaadimiskonfiguratsiooni järgmiselt:

vmlinuz initrd=initrd.img ks=http://10.0.2.15/basic.cfg



Loeng 13
OPERATSIOONISÜSTEEMIDE LITSENTSEERIMINE



Litsentsi mõiste
Tarkvaratoote litsents annab õiguse tarkvara kasutada ja/või sellele ligi pääseda.

Litsentsileping on dokument, mis reguleerib litsentseeritud tarkvaraprogrammi kasutamist.

Tarkvara litsentseerimine ei ole võrreldav tarkvara ostmisega – litsentseeritud tarkvara ei kuulu 
teile, vaid teil on õigus seda kasutada vastavalt litsentsilepingu tingimustele.



Vaba tarkvara (vabavara) EI OLE 
tasuta tarkvara
Vaba tarkvara (free software) – avatud lähtekoodiga tarkvara, mida kasutajatel on õigus 
paremaks muuta ja levitada, kas tasuta või tasu eest. Seejuures on tingimuseks, et muudatused 
oleksid dokumenteeritud ja lähtekood jääks avatuks.

Tasuta tarkvara (freeware) – tasuta levitatav tarkvara, mille kasutamisel võib olla mistahes 
piiranguid. Samuti võib kasutajal olla keelatud vabavara paljundada ja levitada. Vabavara 
lähtekood ei pruugi olla avalik. Eesti keeles on soovitatav segaduse vältimiseks kasutada terminit 
„priivara“ 



GNU Projekt, Free Software Foundation
ja Richard Stallman

Richard Stallman on tuntud vaba tarkvara aktivist ja 
programmeerija, kelle algatusel on loodud Vaba Tarkvara 
Liikumine.

Vaba Tarkvara Liikumise eesmärgiks on edendada vaba tarkvara 
arendamist, kasutamist ja loomist.

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman



Vaba tarkvara definitsioon FSF järgi
Vaba tarkvara peab pakkuma kasutajale järgmisi vabadusi:

Vabadus 0: vabadus jooksutada tarkvara mistahes eesmärgil.

Vabadus 1: vabadus uurida, kuidas tarkvara töötab ja muuta seda oma vajaduste jaoks.

Vabadus 2: vabadus teha tarkvarast koopiaid ja neid levitada.

Vabadus 3: vabadus tarkvara edasi arendada ja edasiarendatud tarkvara levitada.



Vaba tarkvara litsentsid
Richard Stallman’i loodud Vaba Tarkvara Liikumise (Free Software Foundation) määratluse 
kohaselt jagunevad vaba tarkvara litsentsid järgmistesse kategooriatesse:

◦ Copyleft litsentsidega tarkvara

◦ Avaliku omandi tarkvara

◦ BSD-stiilis litsentsidega tarkvara



Copyleft
Seda tüüpi litsentside puhul kasutab autor eksisteerivat autoriõigust, et öelda lahti enamikust 
autoriõigusest vaikimisi tulenevatest õigustest.

Autor säilitab koopiaõiguse, kuid lubab edasilevitamist ja muutmist tingimusel, et kõik 
muudetud versioonid jäävad vabaks.

Tuntuim copyleft litsents on GNU GPL (GNU General Public License) – GNU Üldine Avalik Litsents

Sageli kasutatakse ka MPL (Mozilla Public License) litsentsi, mis on võrreldes GNU GPL-iga vähem 
piirav. 



Avaliku omandi tarkvara
Autor loovutab koopiaõiguse. 

Kuna avaliku omandi tarkvara pole autoriõigusega kaitstud võib seda kasutada mistahes viisil 
sealjuures luua selle põhjal ka tasulist tarkvara.



BSD-stiilis litsentsid
Sellised litsentsid on saanud oma nime BSD operatsioonisüsteemi litsentsi järgi, kuna neid 
rakendati algselt suurele hulgale koos BSD operatsioonisüsteemiga levitatavale tarkvarale.

Autor säilitab koopiaõiguse, kuid selle ainsaks eesmärgiks on öelda lahti garantiist, ning 
kohustada muudetud tarkvara puhul kasutama sama litsentsi. Tarkvara põhjal võib luua tasulist 
tarkvara.



UNIX-laadsete operatsioonisüsteemide 
litsentsid
Linux’i tuum – litsentsiks on GNU GPL. 

NB! Linuxi distributsioonid koosnevad paljudest komponentidest, millest igal võib olla oma 
litsents. 

FreeBSD - Simplified BSD License

OS X – Apple kommertslitsents



Kommertslitsentsid
Kommertslitsentsid võivad seada tarkvara kasutamiseks ja levitamiseks mistahes piiranguid. 
Enamasti on tarkvara kasutajapoolne levitamine täielikult keelatud ja koopiaid tohib kasutaja 
teha endale ainult ühe tagavaraks.

Kommertslitsentsiga operatsioonisüsteemide kasutamiseks on võimalik omandada:
◦ Üksiklitsents

◦ Hulgilitsents



Üksiklitsentsid
FPP (Full Package Product) – nn. „karbitoode“, müüakse ühekaupa koos meediaga, millelt saab 
teha paigalduse. Kui ostate tarkvara jaemüügist või postitellimusega, ostate litsentsi, mida 
nimetatakse täistootepaketiks (Full Packaged Product ehk FPP). Saate litsentsi (st tarkvara 
kasutamise õiguse),sellega kaasneva lepingu, mida nimetatakse lõppkasutaja litsentsilepinguks 
(EULA), ja kasutusõiguse tagamiseks vajalikud vahendid (sh installeerimiseks kasutatava media
ning juhendid).

OEM (Original Equipment Manufacturer) - lõpptootja litsents. Lõpptootja paneb kokku uusi 
arvuteid ja installeerib neisse klientide eest ka tarkvara. Kui ostate uue arvuti, kuhu tarkvara on 
juba installeeritud, saate ka selle tarkvaraga kaasa litsentsi. OEM-litsents pole siiski sama, mis 
täistootepaketi versioon. See võimalus on sageli odavaim. Kuidostja peaks meeles pidama, et 
OEM-litsentsiga kaasneb hulk kitsendusi. Näiteks ei kaasne sellega tasuta tugiteenust ning Te ei 
saa tarkvara ühest arvutist eemaldada ja teise arvutisse installida (erinevalt täistootepaketist).



Hulgilitsentsid
Kui on vaja osta (või kasutuseks rentida) suurem kogus litsentse koos lisavõimalustega. Ostnud 
ühe karbi koos programmitootega, on tarbijal õigus installeerida programm ainult ühte arvutisse. 
Kuid organisatsioonides kasutatakse reeglina üht ja sama toodet mitmes arvutis. Sellisel juhul on 
litsentsiomandamise kõige soodsamaks variandiks hulgilitsentsiprogrammid.

Ostes hulgilitsentsiprogrammi, maksab tellija ainult litsentsiõiguste eest. Toote installeerimiseks 
vajalikud andmekandjad kas antakse kliendile tasuta või neid saab tellida eraldi. Üht kandjat võib 
kasutada installeerimisel etalonina, mis lubab lisaks soetamiskulude vähendamisele vältida ka 
raskusi, mis võivad tekkida toote paigaldamisel organisatsiooni arvutitesse.

Peale selle, hulgilitsentsiprogrammide alusel omandatavate litsentside maksumus kujuneb 
vastavalt tellimuse suurusele — mida suurem on ost, seda suuremat allahindlust võib klient 
saada.



Red Hat Enterprise Linux litsentsid 
Ret Hat Enterprise Linux litsentsid võimaldavad kasutada RHEL toetatud versioone koos 
lisateenustega.

RHEL lähtekood on avalik ja seda kasutatakse vaba tarkvara alla kuuluvates distributsioonides 
nagu näiteks CentOS ja Scientific Linux. Rangelt on kaitstud Red Hat kaubamärgi kasutamine, mis 
võimaldab ettevõttel piirata nende ametliku distributsiooni levitamist.

RHEL litsentside tegelik väärus seisneb nendega kaasatulevates lisateenustes.



Microsofti hulgilitsentsid

Microsoft Open License

Microsoft Open Value

Microsoft Open Value Subscription

Microsoft Enterprise Agreement

Microsoft School Enrollment

Microsoft Product and Service Agreement



Microsoft Open License
Omandilitsents

Ühekordne makse

Microsoft Avatud litsents on kõikidele majandusettevõtetele, nii väikestele kui suurtele ja 
haridusettevõtetele ning administratsioonile mõeldud, programmile Microsoft kinnistatud 
litsentside omandamise lihtsaim ja odavaim viis.

Võimaldab osta litsentse lepingu kehtivusajal vabalt valitud hetkel vastavalt ettevõtte vajadusele.



Microsoft Open Value
Omandilitsents

Tasumine jääkmaksuga või ühekordne makse

Litsentsprogramm Microsoft Open Value on ette nähtud ettevõtetele, mis on huvitatud 
kinnistatud (tähtajatute) litsentside ostmisest ja soovivad litsentsi eest tasuda aastase 
jääkmaksuga või ühekordse ettemaksuga.

Leping sõlmitakse kolme aasta peale ja kõik litsentsid on saadaval koos tarkvarakindlustusega.



Microsoft Open Value Subscription
Litsentsi rentimine

Aastamaksed

Programm Open Value Subscription on Microsoft toodete uusimate versioonide ajalise 
kasutusõigusele litsentseerimise viis.

See programm on mõeldud vähemalt 5 arvutit omavatele ettevõtetele.
Leping allkirjastatakse 3 aasta peale ja tasumine toimub aastamaksetena.



Microsoft Enterprise Agreement
Omandilitsents / litsentsi rentimine

Ettemakse / 3 osamakset

Suurematele ettevõtetele mõeldud litsentseerimisprogramm, mis võimaldab litsentseerida 
kindlaks-määratud operatsioonisüsteeme, kontoritarkvara ja serveritarkvara.



Microsoft School Enrollment
Litsentsi rentimine

Aastamaksed

Suunatud põhi- ja keskkoolidele (k.a. kutsekoolid). Kool teatab iga aastase perioodi alguses, 
mitmele arvutile ja mis tooteid kasutada soovitakse. Vajadusel on võimalik tellida perioodi keskel 
lisalitsentse. 



Microsoft Product and Service 
Agreement
Omandilitsents

Ühekordsed maksed

Litsentseerimisprogramm on suunatud kõigile organisatsioonidele (sh. haridus-, valitsus- ja 
tervishoiuasutsustele). Eesmärgiks on lihtsustada tarkvaratoodete ja pilveteenuste litsentside 
ostmist ja haldust.



Tarkvarakindlustus (Software Assurance)
Tarkvarakindlustus - õigus võtta kasutusele litsentsitud toote järgmised versioonid, mis tulevad 
turule litsentsilepingu kehtivusajal.

Litsentsilühendites kasutatakse tähist (SA).

Näiteks: (L+SA) – litsents koos tarkvarakindlustusega.



Uuenduslitsents (Upgrade)
Litsents, mis lubab kasutada toote uuemat versiooni, kui kasutajal on olemas vanema versiooni 
litsents.

Litsentsilühendites kasutatakse tähist (UPG)



License Downgrade
Õigus kasutada toote uuema versiooni litsentsiga vanemat toodet.



Tänan kuulamast!

Küsimusi?


