
 لینوکس فاوت سیستم فایل های گنو /  ت

در   که  ق پس همانطور  س  بلیت  شد،  کامال   نوکسیگنو/ل  ل یفا  ستمیاشاره 

س از  س  ی ها  لیفا  ستم یمتفاوت  در  استفاده  و  ستمیمورد    ندوز یعامل 

 است.    کروسافتیما

از دستگاه ها مانند    ک یهر    ی و ... برا  A  ،C  مانند  وی نام درا  ک ی  صیتخص  یبجا

  ی ها  یرکتور یدستگاه ها در دا  نیو...، تمام ا  CD-ROM  ویسخت، درا  سک ید

 .  شوندیم  mountمتصل با  یژهایو

که    ییها  یرکتوری. پس به دادیینما  جاد ینقاط اتصال را ا  ن یا  دیبتوان  دیشما با

-CD  و   یفالپ  یوها یدرا  ایسخت    سک ید  ک یمختلف    یها   شنیدر آنها پارت

ROM  ایشوند، نقاط اتصال    یمتصل م  mount point   شینما  یبرا  ندیگو  

  لیفا  ستمیسختتان به س  سک یاز د  یی ها  شنیدر حال حاضر چه پارت  نکهیا

  ک یمنظور    نی. به ادییاستفاده نما  mountاز دستور    دی متصل شد است، با

  ر ی در ز  ادستور ر   ی . خروجدیینما  پیرا تا  ریباز کرده و دستور ز  نالیپنجره ترم

 دیکن یآن مشاهده م

$ mount  

1. /dev/hda5 on/ type ext3 (rw, errors=remount-ro) 

2. proc on /proc type proc (rw)  

3. sysfs on /sys type sysfs (rw) 

4. devpts on /dev/pts type devpts (rw, gid=5, 

mode=620) 

5. tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) 



6. /dev/hda1 on /boot type ext3 (rw) 

7. /dev/hda6 on /home type reiserfs (rw) 

8. /dev/hda8 on /data type ext3 (rw, noexec, nosuid, 

nodev) 

9. /dev/hdb1 on /data2 type ext3 (rw, noexec, 

nosuid, nodev) 

10. usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw ( 

 

 نکته •

 لیفا  ستمیبه عنوان س   زین  devptsو    proc  د،ینی ب  یکه م  یهمانطور •

اند.   داده شده  خاص  نیا  قتیحق  در نشان  نوع  فا  ی ها   ل یال سیستم 

ه به  که  ول  ینم  مربوط  ستمیدر س  یشنیپارت  چی هستند  در    یباشند 

 شوند. یداده م شینما  mountدستور 

 dev/hdal /dev/hda5    متصل عبارتند از   ی ها  شنیدر مثال باال، پارت 

/dev/hda6 /dev/hda8  و  dev/hdb1   فضا در    یکه  موجود 

کنند. به   یرا فراهم م  data2و    boot / home data  یها  یرکتور یدا

د پارت  گر،یکالم  اتصال  به    / boot  یرکتور یدا  /   dev/hda1  شنینقطه  و 

 است.  بیترت نیهم

 ستمیبوت س  ریبوت شدن و مد  یاطالعات الزم برا  / boot  یرکتوریدر دا 

م اردیگ  ی قرار  برنامه    نی.  شامل  فا  boot loaderاطالعات    ی ها   لیو 



شده    فیکاربران تعر  یداده ها  یحاو  / home  یرکتور یآن است. دا  یکربندیپ

 است.    ستمیس یرو

  ی ستمیس  ی ها  یرکتور یاست که اکثر دا  نوکسیگنو/ل  ستمیس  ی بخش اصل  زین

. در مثال باال پس  رندیگ یدر آن قرار م ی عامل  ستمیس یستم یس ی ها لیو فا

 ext3. مثال  دینیمورد نظر را بب  شنینوع فرمت پارت  دیتوان  ی م  typeاز کلمه  

  ی رو  نوکسیگنو/ل  لیفا  ستمیمختلف س  ی . قرار دادن بخش هاreiserfs  ای

  ی داشته باشد. مثال در صورت  یادیتواند محاسن ز  یمختلف م  یها  شنیپارت

  اگانه جد  شنیپارت  ک یرا در    home  یعنی مربوط به کاربران    یرکتوریکه دا

 بوجود نخواهد آمد.   ستمیدر س یپر شود، اختالل  شنی و آن پارت دیقرار ده

 شنیپارت ک یدر   شهیر  یرکتوریدر کنار دا ی رکتوریدا نی که ا یدر صورت ی ول

شده و در    ستمیس   سک ید  یپر شدن آن منجر به پرشدن کل فضا  رند، یقرار گ

 کند. یم  جادیاختالل ا ستمیکار کل س

افتد و قرار دادن    یاتفاق کمتر م  نی معموال ا  یخانگ  یها  ستمیالبته در س 

  ی نخواهد کرد، ول  جادیا  یمشکل  ادیبه احتمال ز  شهیر  شنیدر پارت  ستمیکل س

  یدادن را انجام م  سیسرو  اتیعمل  ینحوکه به    ییها  ستمیمسئله در س  نیا

 و مهم است.   یاتیح اریدهند، بس

 لی فا ستمیس اتصال

ب  یبوت م   انیدب  ستمیکه س  یهنگام  مربوطه به    یها  شنیپارت  شتریشود، 

  یبخش من سع  نی در ا  نیشوند. بنابرا  یمتصل م  لیفا  ستمیطور خودکار به س



ب کرد  چگونگ   شتریخواهم  مورد  پارت  یدر  و  ابزارها    گر ی د  ی ها  شنیاتصال 

 صحبت کنم. 

م  سا  ییها  شنیپارت   دیتوان  ی شما  که  و  ستمیس  ریرا  مانند  ها    ندوز یعامل 

متصل نموده و اطالعات خود را در    نوکس یاختصاص داده شده اند، در گنو/ل

دستگاه    یبه سادگ  دیتوان  یم  نی. همچندیاز آنها بخوان  ا ینموده    ره یآنها ذخ

 .دییخود متصل نما لیفا ستمی را به س  CD-ROM  و  وی درا یفالپ یها

 ان یدر دب  یبانیمورد پشت  ی ها ستم یس لیفا

تان  ستمیدر هسته س ییها لیفا ستمیاکنون چه نوع س نکهیمشاهده ا ی برا 

 دییاستفاده نما ری مطابق مثال ز catشوند، از دستور  یم یبانیپشت

$ cat /proc/filesystems 

• nodev Sysfs  

• nodev roots  

• nodev bdev  

• nodev proc  

• nodev sockfs  

• nodev futexfs  

• nodev tmpfs  

• nodev pipefs  

• nodev devpts  

• nodev ramfs  

• nodev devis  

• nodev mgueue  



• ext3 / ext2 / isc9660 / vfat / jfs / reiserfs / xfs 

• nodev usbfs  

• nodev usbdevfs  

 قابل اتصال   ی ها لیفا ستمیس فیتعر ی برا stabاز  استفاده •

که هر روز استفاده    ی شبکه ا  ی ها  لیفا  ستمیسخت و س  یها  سک ید •

شده اند که در هر بار بوت بطور    فیتعر  یبه طور معمول طور  د،یکن  یم

  ل یتعریفها در فا  ن یکنند. ا  یشما را متصل م  ی ها  ل یفا  ستمیخودکار س

etc/fslab  نشان   لیفا  نیاز ا  ینمونه ا  ریشوند که در ز   یم  رهی/ ذخ

 :  داده شده است

• $ cat /etc/fstab 

• # etc/fstab: static file system information . 

•   

File 
system 

Mount point Type Options Dump pass 

Proc /proc Proc defaults 0 0 

/dev/hda5 / Ext3 Defaults 0 1 
/dev/hda1 /boot Ext3 Defaults 0 2 

/dev/hda6 /home Reiserfs Defaults 0 2 

/dev/hda7 None Swap Sw 0 0 
/dev/hdd /media/cdrom0 Iso9660 Ro,users,noauto 0 0 

/dev/hdc /media/cdrom1 Iso9660 Ro,users,noauto 0 0 
/dev/fd0 /media/floppy0 Auto Rw,users,noauto 0 0 

/dev/hda8 Data Ext3 Rw,users,defaults  0 
/dev/hdb1 Data2 Ext3 Rw,users,defaults  0 

 

 



ا  ییها  لیفا  ستم یس  تمام در  طور    لیفا  ن یکه  به  بوت  هنگام  دارند  وجود 

  د یق   noautoآنها عبارت    یکه جلو  ییشوند، بجز آنها  یخودکار متصل م

 شده است. 

  یهنگام بوت متصل م  homeو    boot      یها  لیفا  ستمیدر مثال باال، س 

بوت به طور خودکار    هنگام   CD-ROM  و یو درا  floppyکه    ی شوند در حال

  fstab  لیخط فا  ک یدر    د یتوان  ی که م  یمتصل نخواهند شد، اکنون به موارد

 : میپرداز   یم دییذکر نما

را    لیفا  ستمینام ابزار مربوط به س  د یتوان  ی قسمت م  نیاول در ا  لدیف  .1

قسمت   نی در ا  procمانند    یمجاز  یها  لیفا  ستمیس  ی. برادییوارد نما

به نام    IDEسخت    یسکهاید  نوکسی. در گنو/لشودی وارد م  honeکلمه  

hd  ستمیسخت س  سک ید  نیشوند. نخست  ی شناخته م  hda   .نام دارد   

  سک یاول د  شنیپارت  ب،یترت  ن یو به هم  hdb  زیسخت دوم ن   سک ید

. پس در مثال باال  بیترت نینام دارد و به هم hdal  ستمیسخت اول س

س پارت  مییگو  یم  ستمیبه  د  شنیتا  اول س  سک یاول    را  ستمیسخت 

 . دینما متصل

ا  لدیف  .2 در  اتصال    نیدوم  نقطه   لیفا  ستمی در س  شنیپارت  ک یقسمت 

م موجود  ی مشخص  اطالعات  طر   شنیپارت  نیا  در   شود،  نقطه    قیاز 

 خواهد بود.   یاتصال آن قابل دسترس

که   دییرا مشخص نما  لیفا  ستمینوع س  دیقسمت با  نیفیلد سوم در ا .3

شده   یبانیشما پشت  عی باشد که در توز  ییلهایفا  ستمیاز س  یکی  تواندیم

 است.   لیفا ستمیآن س یمورد نظر دارا شنیو پارت



. مثال در مثال باال. همانطور که  mountدستور    یها   نهیگز  فیلد چهارم  .4

هنگام    لیفا  ستمیاز اتصال خودکار س  noauto  نهی داده شد، گز  حیتوض

فقط    بصورت  را    لیفا  ستمیس  ro  نهیگز  ایکند و    یم  یریبوت جلوگ

  ی ها با استفاده از کاما از هم جدا م  نهیگز  نیکند، ا  یمتصل م  یخواندن

 شوند.

 ستمیس  ایکند که آ   یمشخص م  لدیف   نینوشته شده در ا  عدد  پنجم  لدیف  .5

  از ین  نینشانگر وجود ا  ۱شماره    ر، یخ  ا یشدن دارد    dumpبه    ازین  لیفا

ن  ۲و   عدم  ا  ازینشانگر  است.    نیبه  معنا   Dumpکار    نوشتن   یبه 

 .  باشدیجداگانه م لی فا ک یدر هنگام بروز خطا در  اتیمحتو

ا .6 ا  لدیف   نیفیلد ششم عدد نوشته شده در    ایاست که آ  نینشاندهنده 

بوسیله    ازی ن  لیقا  ستمیس  نیا تا  فا  برنامهدارد  یا   ستمیس  لیتصحیح 

fsck  ۲و عدد    از ین  نینشاندهنده وجود ا  ۱شود یا خیر، عدد    یبررس  

 کار است.  نی به ا ازینشانگر عدم ن

 نکته •

 ستمیمجوز اتصال و برداشتن اتصال س  شهیطور معمول، فقط کاربر ر  به •

آنها را در    د یکاربران، با  ریبه سا  اریاخت  نیدادن ا  یفابلها را دار است. برا 

را    Userکار کلمه    ن یا  ی . برادییفبلد چهارم وارد نما  ا یها    نهیبخش گز

 .دییاضافه نما

 


