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NUME
inetd − super−server de inter net

SINOPTICA
inetd [−d] [−q lungime_coada] [fisier_configurare]

DESCRIERE
Inetd ar trebui executat la pornirea sistemului, din /etc/rc.local (vedeti rc(8)). El asculta cererile
de conectare pe anumite socket-ur i inter net. Cind este gasita o conexiune pe unul din socket-
ur ile lui, el decide carui serviciu ii corespunde socketul si invoca un program pentr u a ser vi cer-
erea. Dupa ce programul s-a terminat, el continua sa asculte socket-ul (cu exceptia unor cazuri
care vor fi explicate mai jos). In principal, inetd per mite rularea unui singur demon pentru a
invoca multe altele, reducind astfel incarcarea sistemului.

Optiunile disponibile pentru inetd:

−d activeaza mesajele de depanare.

−q lungime_coada
Seteaza marimea cozii de socket-ur i ascultate la valoarea specificata. Implicit este 128.

Dupa executie, inetd citeste infor matiile de configurare dintr-un fisier de configurare, care,
implicit, este /etc/inetd.conf . Trebuie sa existe o inregistrare pentru fiecare cimp din fisierul de
configurare, cu intrar ile pentr u fiecare cimp separate de un TAB sau un spatiu. Comentar iile sint
marcate de un ‘‘#’’ la inceputul unei linii. Trebuie sa existe o intrare pentru fiecare cimp. Cimpur ile
din fisierul de configurare sint dupa cum urmeaza:

nume serviciu
tip de socket
protocol
wait/nowait[.max]
utilizator[.grup]
program ser ver
argumentele programului server

Pentr u a specifica un serviciu bazat pe Sun−RPC , inregistrarea trebuie sa contina urmatoarele
cimpur i:

nume serviciu/versiune
tip de socket
rpc/protocol
wait/nowait[.max]
utilizator[.grup]
program ser ver
argumentele programului server

Inregistrarea nume-ser viciu este numele unui serviciu valid, din fisierul /etc/ser vices. Pentr u ser-
viciile inter ne (discutate mai jos), numele serviciului trebuie sa fie numele oficial al serviciului
(aceasta inseamna prima intrare din /etc/ser vices ) . Cind este utilizat pentru a specifica un servi-
ciu bazat pe Sun-RPC , acest cimp este nume valid de serviciu RPC din fisierul /etc/r pc . Par tea
din dreapta a caracter ului ‘/’ este versiunea serviciului RPC. Acesta poate fi ori un simplu argu-
ment numer ic, ori un domeniu de versiuni. Un domeniu este delimitat de versiunea cea mai mica
si versiunea cea mai mare - ‘rusers/1-3’.

Tip-socket poate fi unul din stream, dgram, raw , rdm, sau seqpacket , in functie de cum socket-
ul este un socket stream, datagram, raw, mesaj sigur (’reliably delivered message’) sau pachet in
secventa.

Protocol trebuie sa fie un protocol valid asa cum este specificat in fisierul /etc/protocols. De
exemplu, poate fi tcp sau udp. Ser viciile bazate pe RPC sint specificate cu tipurile de serviciu
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‘r pc/tcp’ sau ‘rpc/udp’.

Intrarea wait/nowait este aplicabila numai socket-ur ilor datagram (celelalte trebuie sa aiba o
intrare nowait in acest cimp). Daca un server datagram se conecteaza la clientul lui, eliberind
socket-ul, astfel incit inetd poate receptiona si alte mesaje pe acel socket, se spune ca este un
ser ver multi-thread si trebuie sa utilizeze intrarea nowait . Pentr u ser ver-e datagram care proce-
seaza toate datagramele pe un socket si eventual expira tempor izarea, se spune ca server-ul
este single-thread si trebuie sa utilizeze intrarea wait . Comsat(8), biff(1) si talkd(8) sint exemple
din cel de-al doilea tip de servere datagram. Tftpd(8) este o exceptie. El este un server data-
gram care stabileste pseudo-conexiuni. Pentr u a evita conflicte el trebuie inregistrat ca tip wait .
Ser ver-ul citeste primul packet, creeaza un socket nou, face for k si apoi se termina pentru a per-
mite inetd sa ver ifice noi cereri pentr u acest serviciu si sa genereze noi servere. Sufixul optional
‘max’ (separat de wait sau nowait pr intr-un punct) specifica numar ul maxim de instante ale
ser ver-ului care care vor fi generate de inetd intr-un interval de 60 secunde. Cind este omis,
‘max’ are valoarea 40.

Intrarea utilizator trebuie sa contina numele utilizatorului in numele caruia va rula server-ul.
Aceasta permite sa fie date mult mai putine permisiuni decit cele ale root. Optional poate fi speci-
ficat si un nume de grup, prin adaugarea unui punct la numele de utilizator, urmat de numele
gr upului. Aceasta per mite ser ver-elor sa lucreze cu un ID de grup difer it de cel specificat in
fisier ul de parole. Daca este specificat un nume de grup si utilizator ul nu este root, grupur ile supli-
mentare asociate cu utilizatorul sint totusi setate.

Intrarea program-ser ver trebuie sa contina calea programului ce va fi executat de catre inetd
atunci cind gaseste o cerere pe un socket al sau. Daca inetd asigura inter n acest serviciu,
aceasta trebuie sa fie denumita inter nal .

Intrarea argumentele programului server trebuie sa fie ceea ce in mod obisnuit constituie argu-
mente pentru un program, incepind cu argv[0], care este numele programului. Daca ser viciul
este servit intern, intrarea din acest cimp trebuie sa fie inter nal .

Inetd asigura inter n mai multe servicii ‘obisnuite’ prin utilizarea unor rutine proprii. Aceste ser vicii
sint echo, discard , chargen (generator de caractere), daytime (timp in for mat citibil) si time (timp
in for mat masina, sub for ma numar ului de secunde trecute de la miezul noptii, din 1 ianuar ie
1900). Pentr u detalii despre aceste servicii, consultati RFC-ul corespunzator de la Networ k Infor-
mation Center.

Inetd reciteste fisierul de configurare in momentul in care primeste semnalul SIGHUP . Cind
fisier ul de configurare este recitit, este posibil ca sa fie adaugate, sterse sau modificate servicii.
Inetd creeaza un fisier /etc/inetd.pid care contine propriul identificator de proces.

VEDETI SI
comsat(8), fing erd(8), ftpd(8), rexecd(8), rlogind(8), rshd(8), telnetd(8), tftpd(8)

ISTORIC
Comanda inetd a apar ut in BSD 4.3. Suportul pentru ser viciile bazate pe Sun−RPC este mode-
lat dupa cele asigurate de SunOS 4.1.
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