
 ها  لی فا ستمیاتصال س ی برا mountاز دستور   استفاده

  لیاتصال تمام فا ای a - mountبه صورت خودکار دستور   نوکسیگنو/ل 

دستور   نیاستفاده از ا  نیکند. بنابرا یها را در هربار بوت اجرا م ستمیس

  ک یبر رده متوسط و کار ک ی نیباشد. بنابرا یم ازین یخاص  ط یفقط در شرا

 :  ندیدستور استفاده نما ن یاز ا ری ز یبه منظورها وانندت  یم ستمیس ریمد

راه دور و شبکه که   یها  ستمیس  لیها و فا  شنیپارت   سکها،ید  شینما •

 در حال حاضر متصل هستند. 

 . لیفا ستمی س ک یاتصال موقت  •

م کاربران  دستور    یتمام  از  ه  mountتوانند  پارامتر  نهیگز   چیبدون    ی و 

نما ا  ینشان داده شد، هنگام  . همانطور که قبالدیاستفاده  از  دستور    نیکه 

که در    ییها  ستمیس  لیفا  د،یکن  یاستفاده م  یو پارامتر   نهیبدون هرگونه گز

 .شوند ی داده م شیحاضر متصل هستند، نما

  سک یشوند، عبارتند از د  ی متصل م  ی که بصورت دست  ییابزارها  ن یتر  یعموم

  ستمیس ک ی دیخواه   یکه م یدر صورت . CD-ROM یوها یو درا ی فالپ یها

تواند   ی م fstab  لیاطالعات موجود در فا  د،ییمتصل نما  یرا بطور دست لیفا

 به شما کمک کند.  

 افتیدر  لیفا  نیاطالعات الزم از ا  ماندهیو باق   دیکن  یرا مشخص م  نهیگز  ک ی

  ل یکند تا فا ی به کمک م fstab لیاطالعات موجود در فا  ن یشود. بنابر ا یم

 ستمیس  لیفا  دیتوان  یکه م  ی. موارددییمتصل نما  عیسر یلی ها را خ  ستمیس

 عبارتند از:  دییها را بصورت سریع متصل نما



   CD-RON ویدرا

در    ISO9660فرمت استاندارد    با   CD-ROM   سک ید  ک یکه    ی در صورت

 :دییمتصل نما ر یآنرا با استفاده از دستور ز دیتوان یقرار دارد، م وی درا

• mount /cdrom $ 

  cdrom/  یرکتوریدا  در   CD-ROM  و یدرا  ده،یگز  شی به طور پ  ان،یدب  رد

  fstab  لیدستور به طور خودکار از فا  نیا  ازیشود . اطالعات مورد ن  یمتصل م

که اکنون متصل شده است،    یسکید  اتیمحتو  شینما  یشوند. برا   ی م  افتیدر

را    lsآن شده و سپس دستور    ریوارد مس  cdاست با استفاده از دستور    یکاف 

 :دیینما پیتا

1. cd /cdrom $ 
2. Ls $ 

   یفالپ ی سکهاید

باعث    ری. دستور زدییهمانند باال رفتار نما  دیتوان  یم  زین  یفالپ   یسکهاید  یبرا

 :  خواهد شد یقالب  یسکهایاتصال د

• mount /floppy   $ 

 ی وهایدرا ی سخت افزار یاز آدرس دستگاه ها دیتوانیتمام موارد فوق، م در

CD-ROM  د ییاستفاده نما  زین  ی و فالپ    :dev/cdrom  /    وdev/fd0    .

به کار    mountآنها را به همراه دستور    دیتوانیوجود دارد که م  ییها  نهیگز

 : ها عبارتند از نهیگز نی. ادیببر



با    سک ید  ک یکه هنگام متصل نمودن    یدر صورت  :   -  t auto  نهیگز .1

  ن یاز ا  دیتوان   یم  ست،ین چآ  ل یفا  ستمیکه س  دیست یمطمئن ن  ،یفالب

 .دییاستفاده نما لیفا ستمیخودکار نوع س نییتع نهیگز

  د یدار  لیفا  ستمیس  ک یبه خواندن    ازیکه فقط ن  یصورت   در:    -r  نهیگز .2

بصورت    نهیگز  نیا  لهیآنرا بوس  دیتوان  یم  ،هیددآنرا تغییر    دیخواه  یو نم

 .دییمتصل نما ی فقط خواندن

گز  نهیگز  نیا  :    -  wگزینه   .3 فا  نهیبرعکس  و  بوده  را    ستمیس  لیباال 

 . کند یم متصل یبصورت خواندن و نوشتن

  ستم یس  ک یوجود دارند که فقط مخصوص    mountدستور    ی ها  نهیگز  یبرخ

است    یها کاف   نهی گز  ن یکسب اطالعات در مورد ا  ی. براهستند  مشخص  لیفا

 .دیی استفاده نما  man mountاز دستور 

 ستم یس لی فا کیبستن اتصال  ی برا umountاز دستور   استفاده

. تمام  دیکه موقتا آنرا متصل نموده ا  یلیفا  ستم یکه کار شما با س  ی هنگام 

  یم  ، یدر حال اتصال دائم  لیفا  ستمی س  ک یخارج کردن موقت    یبرا   ا یشد و  

نما  umountاز دستور    دیتوان ادییاستفاده  از    لیفا  ستمیدستور، س  نی.  را 

م  قطهن ا  یبرا  د، ینما  یاتصال آن جدا  از  م  نیاستفاده  نام    دیتوان  یدستور، 

 مثال:  ی. برادییم ابزار را وارد نمانا ا ینقطه اتصال و 

• umount /floppy $ 

است، از نقطه اتصال آن    fd0را که به طور معمول    یدستور، دستگاه فالپ  نیا

 . دیانجام ده دیتوان یم زی ن ری کار را به صورت ز نیکند. ا ی جدا م



• umount /dev/fdo $ 

 نکته •

هنگام    یصورت  در • پ  ستم یس  لیفا  ک یکردن    umountکه    غام یبا 

Device is busy  درخواست شما با شکست مواجه شده    د،یمواجه شد

 ستمیآن س  یها  لیفا  یپروسه فعال بر رو  ک ی  تواندیاست. علت آن م

ل، یپروسه مثال برنامه مدیر فا  نیباز باشد. با بستن ا  لیفا  ک ی  ایو    لیفا

 .دیینما umountستم را بدون اشکال یس لیفا دیتوان یم

   ل یفا ستمیس کی جادیا ی برا mkfsاز دستور   استفاده

 د،یکن  یکه انتخاب م  یشنیپارت  ای  سک یهر د  یامکان وجود دارد که رو   نیا

 .  دیینما جادیا لیفا ستمیس ک ی

دستور    ن یاز ا  نکهی. با اردیگ  ی صورت م  mkfsکار با استفاده از دستور    نیا

شود، از   یم  ستفادهسخت ا  ی ها  سک ی د ی رو  لیفا  ستمیس   جاد یا ی برا  شتریب

م ن  سک ید  ی فالپ  یرو  لیفا  ستمیس  جادیا  ی برا  دیتوان  یآن  استفاده   زیها 

 .دیینما

  د، یداشته باش  ادی عامل داس را به    ستمیس  formatکه دستور    یدر صورت 

دستور نشان داده    نیاز ا  یمثال  ریکند. در ز  یدستور مشابه آن عمل م  نیا

نموده، وارد آن    mountآنرا    دیتوان  یم   ستمیس  لیفا  جادی شده است. پس از ا

 .دیینما جادیخود را در آن ا ی ها یرکتوری ها و دا لیشده و فا

 دیتوان  یقابل اجراست، م  شهیکه توسط کاربر ر  tune2fsبا استفاده از ابزار  

  ext2نموده و با آنها را از فرمت  یخطا بررس  یخود را برا  یها لیفا ستمیس



از    دیینما  لیتبد  ext3به   مزا  امکاناتتا  ا  لیفا  ستم یس  ی ایو    ی روزنامه 

 برخوردار گردند.

1. $ mfs -t ext2 /dev/fd0 

2. Filesystem label = 

3. OS type: Linux 

4. Block sle=1024 (log=0) 

5. Fragment size=1024 (log=0)  

6. 184 inodes, 1440 blocks 

7. 72 blocks (5.00%) reserved for the super user 

8. First data block-1  

9. 1 block group 

10. 8192 blocks per group, 8192 fragments per group  

11. 184 inodes per group 

12. writing inode tables: done 

13. Writing superblocks and filesystem accounting 

information: done 

14. This filesystem will be automatically checked every 

38 mounts or 180 days, whichever comes first. Use 

tune2fs -c or -i to override. 

 نکته •

از دستور    دیبا • استفاده  انواع س  د یبتوان  mkfsبا    یها  لیفا  ستمیاکثر 

 .دیینما  جادیرا ا نوکسیدر گنو/ل یبانیمورد پشت

 



 

 

 

 

 


