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ر  یونیکس چیست؟ یونیکس چیست؟ ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix

ین سیستم عاملی است که بر روی انواع مختلف کامپیوترها ( از میکروکامپیوترها گرفته تا ابر کامپیوترها) پیاده سازی  یونیکس معروفتر
شده است.  

یع شد ه ،بلدرنگ و چند پردازنده  یونیکس سیستم عاملی چند کاربره و چند برنامه ای می باشد و قابلیتهای شبکه ای ، پردازش توز
ای در نسخه های متعددی از آن پیاده سازی شده است .

یادی از آن به صورت آزاد در اختیار همه افراد قرار دارد .SOURCE یونیکس دارای سیستمی باز بوده و   نسخه های ز

یادی به آن  یج قابلیتهای ز  این سیستم عامل در محیطی تحقیقاتی متولد شده و در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی به تدر
 نوشته شده است قابلیت حمل آن بر روی انواع مختلف کامپیوترها وجود Cاضافه شده است  از آنجا که این سیستم عامل به زبان 

دارد.

 با شروع پروژه گنو کارش رو آغاز کرد. ۱۹۸۳) که در سال Linux is a Free Unix Likeلینوکس یک شبه یونیکس آزاد هست(
 این بود که یه سیستم عامل آزاد شبیه به یونیکس رو ایجاد کنه. به همین جهت می ینیم که دستورات* GNUهدف اصلی پروژه گنو یا 

 بسیار شبیه یکدیگرند. Unix و GNU/Linuxو برنامه*ها و فلسفه*ی این دو سیستم عامل یعنی 



فایل   اقل م داده ای است که بر روی دیسک، یا هر وسیله ای که بشود اطلاعاتی نظیر موسیقی، 
فیلم، متن، کتاب و نظایر آنرا به صورت الکترونیکی ذخیره کرد است.در حقیقت هر چیزی که بشود 

روی کامپیوتر ذخیره کرد به شکل فایل می باشد
 

 در لینوکس همه چیز فایل است حتی سخت افزار پیکربندی شده در روی سیستم. در لینوکس همه چیز فایل است حتی سخت افزار پیکربندی شده در روی سیستم.

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixفایل فایل 



 در ویندوز است. Folderدر یونیکس ها دایرکتوری همان پوشه یا 
دایرکتوری ها به دو دسته : دایرکتوری ولد و دایرکتوری فرزند دسته بندی می شوند. دایرکتوری  فرزند 
درون دایرکتوری والد قرار می گیرد. در کل هر دایرکتوری که درون دایرکتوری دیگر باشد زیر دایرکتوری 

 گویند.Subdirectoryیا 
یر دایرکتوری ها یر دایرکتوری هاساختار سلسله مراتبی دایرکتوری ها و ز  تشکیل یک درخت را می دهد. هر درختی ساختار سلسله مراتبی دایرکتوری ها و ز

یک ریشه دارد اما ریشه  درخت های کامپیوتر در بالی درخت قرار دارند. بطور مثال در ویندوز می 
 باشد. اما در یونیکس ها تنها و C,D,Eتوانیم سه درخت داشته باشیم( سه درایو) که نا م ریشه های آنها 

 بالترین Root نا م دارد که با نماد / نشان داده می شود. rootتنها یک درخت داریم. ریشه این درخت 
دایرکتوری است و بقیه دایرکتوری ها زیر این دایرکتوری هستند. برای پیمایش فایل باید از دایرکتوری 

root یا / شروع کنیم.(دستور tree(

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixدایرکتوری چیست ؟دایرکتوری چیست ؟



   اگر بخواهیم یک توصیف ساده در مورد سیستمهای لینوکس ارائه کنیم باید بگوئیم :

   در یک سیستم مبتنی بر یونیکس هر چیزی یک فایل است یا یک فایل نماینده خود را دارد و اگر 
 است .processچیزی یک فایل نباشد حتما یک روند یا پروسه 

بر اعهده  فایل  از یک  بیشتر  دارند که وظایفی  فایلهای مخصوصی وجود  لینوکس  در  در حقیقت    
 ها).socket ها و pipeدارند(برای مثال 

وجود ندارد ، به این معنی که یک هیچ تفاوتی بین فایل و دایرکتوری هیچ تفاوتی بین فایل و دایرکتوری   در یک سیستم گنو/لینوکس  
. دایرکتوری هم خود یک فایل است که حاوی اسامی تعدادی فایل یا دایرکتوری دیگر است 

و  ورودی  دستگاههای  و همچنین  ه  مشاب موارد  سایر  و  تصاویر  و  متنها   ، ، سرویسها  ها  برنامه     
خروجی و اعموما همه ابزارهای سیستمی همگی با یک فایل به سیستم معرفی می شوند .

   حال با این تفکر اگر بخواهیم همگی این فایلهای متنوع را در یک ساختار منطقی مرتب کرده و 
آنها بصورت یک ساختار درختی شکل نگاه کنیم که روی هارد دیسک  به  نگهداری کنیم باید 

).DOSاستقرار یافته است (مثل سیستم اعامل 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixتوصیف ساده در مورد سیستمهای لینوکستوصیف ساده در مورد سیستمهای لینوکستوصیف ساده ای از لینوکستوصیف ساده ای از لینوکس



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixر(سلسله مراتب) فایل (دایرکتوری)  در لینوکس ر(سلسله مراتب) فایل (دایرکتوری)  در لینوکسیک نمای کلی از ساختا یک نمای کلی از ساختا

/

bin boot dev etc home lib sbin root opt proc mnt tmp usr var srv

vmlinuz

hde sda etc

yxz linux tux

bin Tect.cmail

id.so gnomekde ftp www

lib local sbin sharebinX1 1R6st0



)، نقطه آغازین ساختار دایرکتوري در لینوکس است. اینجا همان جایي است rootمسیر اصلي یا ریشه (
یا  و   یر  مس ن  ای از  ي  بخش ر،  دیگ دایرکتوري  و  ل  فای ر  ه مي شود.  شروع  ن  آ از  س  لینوک یستم  س ه  ک
ریشه  مسیر  در  زیردایرکتوري  تنها  پیش فرض  به طور  که  ي  آن جای از  مي آید.  به حساب  ن  آ زیردایرکتوري 

وجود دارد، بهترین کار این است که هیچ فایلي را به صورت تنها در این مسیر قرار ندهید
 اشتباه گرفت.rootذکر این نکته ضروري است که نباید دایرکتوري ریشه را با کاربر ●
فایل در ● ا  ی دایرکتوری  به یک  آغاز تمامی مسیر های منتهی  و سر  لینوکسی  فایل  ریشه درخت سیستم 

پیمایش سیستم فایل.
 مجوز نوشتن بر روی این دایرکتوری(فایل) را دارد.root    تنها کاربر ●

/ دایرکتوری خانگی root نیست بلکه دایرکتوری root    این دایرکتوری به اعنوان دایرکتوری خانگی کاربر ●
 است.rootکاربر 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix11 دایرکتوری  /  یا - دایرکتوری  /  یا -Root DirectoryRoot Directory      

cd /



/binدایرکتوری 
 را دارند).executable یا x    شامل تمامی فایل های باینری قابل اجرا (فایل های باینری که مجوز 

    دستور های مورد نیاز برای حالت تک کاربره در این دایرکتوری قرار دارند. دستور های زیر این دایرکتوری 
 هستند اما تمامی کاربران قادر به اجرای آنها هستند. به طور مثال rootتحت مالکیت کاربر و گروه کاربری 

pwd یا free ،touchدستور 

/sbinدایرکتوری 
    همانند دایرکتوری بال این دایرکتوری تیز شامل فایل های باینری (دستورهای) قابل اجرا است.

    دستور های درون این دایرکتوری به منظور مدیریت سیستم به کار رفته و توسط مدیر یا مدیران سیستم 
fdisk, mkfsاستفاده می شوند. مانند دستور های 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixمعرفی دایرکتوری هامعرفی دایرکتوری ها



/rootدایرکتوری 
 است.root    این دایرکتوری، دایرکتوری خانگی کاربر 

/homeدایرکتوری 
/ یک دایرکتوری همنا م با نا م کاربری خود دارند.homeدیگر کاربران در زیر دایرکتوری 

یرکتوری  /etcدار
 dhcpاین دایرکتوری محل ذخیره فایل های پیکربندی سیستم است. به طور مثال فایل پیکربندی سرویس 

 به منظور کنترل فرایند و سرویس ها استفاده می کنند، initهمچنین در نسخه هایی از لینوکس که از فرایند 
/ قرار دارند.etc/init.d در زیر دایرکتوری initاسکریپت های 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixمعرفی دایرکتوری هامعرفی دایرکتوری ها



/procدایرکتوری 
 در زیر این دایرکتوری به ازای هر فرایند فعال کنونی در سیستم یک زیر دایرکتوری وجود دارد.

 در زیر این دایرکتوری هستند.فایل های وضعیتی سیستم و کرنل لینوکسفایل های وضعیتی سیستم و کرنل لینوکس

/bootدایرکتوری 
 و vmlinuz imageشامل دایرکتوری ها و فایل هایی مرتبط با بوت شدن سیستم اعامل مانند : فایل تنظیمات گراب – 

فایل های دیگر با هسته لینوکس.

/tmpدایرکتوری 
 دارند که این  فایل های موقتی فایل های موقتی نیاز به محلی برای ایجادvmwareبرخی از برنامه های کاربردی مانند اوراکل یا 

/ است.tmpمحل به اندازه ای دلخواه به طور پیشفرض دایرکتوری 
 شدن سیستم به طور خودکار حذف می شوند.rebootفایل های زیر این دایرکتوری پس از 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixمعرفی دایرکتوری هامعرفی دایرکتوری ها



/varدایرکتوری 
variable files یا  فایل های متغیردایرکتوری برای

که به سراعت رشد می کنند قرار می گیرند. ها log در زیر این دایرکتوری فایل هایی مانند 

/devدارکتوری 
 که اشاره به اولین دیسک متصل به سیستم می کند.sda. مانند فایل deviceمحل قرارگیری فایل های مرتبط به هر  

مثل تمام پورت ها، پارتیشن ها و... در اینجا دارای یک فایل هستند. 
/libدایرکتوری 

/ sbin/ و bin این دایرکتوری شامل فایل های کتابخانه ای به زبان سی که توسط دستور های زیر دایرکتوری های 
استفاده می شوند.

/mntدایرکتوری 
 (نر م افزاری)می شوند.mount نقاط اتصال به طور معمول در زیر این دایرکتوری متصل یا 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixمعرفی دایرکتوری هامعرفی دایرکتوری ها



/mediaدایرکتوری 
CD/DVD ROM شدن mount محلی برای 

/usrدایرکتوری 
 در زیر دایرکتور های این دایرکتوری قرار دارند. دو زیر دایرکاوری passwdدستور های پایه ای لینوکس مانند 

usr/bin و /usr/sbin/
/usr/share/doc فایل های راهنما و مستندات زیر دایرکتوری 

/srvدایرکتوری 
) استفاده می شوند.Service data این دایرکتوری برای داده های سرویس های فراهم شده توسط سیستم (

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixمعرفی دایرکتوری هامعرفی دایرکتوری ها





ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix انواع فایل  انواع فایل 

)Regular fileفایل های معمولی (1)
بیشتر فایلها فقط فایل معمولی هستند که حاوی اطلاعات معمولی مثل متن ، کدهای اجرائی برنامه ها ، 

خروجی و ورودی برنامه های کاربردی دیگر میباشند .
فایل های اختصاصی :2)

فایلی حاوی اسامی دیگر فایلهادایرکتوری : 
حاوی مکانیز م های چگونگی ورود و خروج اطلاعات به کامپیوتر فایلهای ویژه :

سیستمی را فراهم می کنند که یک فایل یا دایرکتوری در نقاط مختلف ساختار درختی بدون نیاز به لینکها : 
 ویندوز هست)short cutتکرار محتوا قابل مشاهده و در دسترس باشند .(همان 

Sockets یا Domain   روندهائی که برای کنترل دسترسی به فایل سیستم نوع بخصوصی از فایل ها که 
.درشبکه بکار میروند را فراهم می کنند

 piped :   می دهند ولی متفاوت با روالی که سوکتها در پیش می گیرند اعملی همانند سوکتها انجا م



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixلینک هالینک ها

Hardلینک های 
با لینک های هارد نمی توان دایرکتوری ها را لینک کرد.●
 فقط در همان سیستم فایلی که هستند مورد دسترس هستند و در صورت انتقال آنها یه یک سیستم فایل دیگر ●

(پارتیشن دیگر) قابل استفاده نیستند.
یم.● ین محتوای فایل اصلی دسترسی دار اگر فایل اصلی پاک شود، باز هم به اخر

softلینک های 
 را به چندین نا م فایل اختصاص داد.inode می توان یک ●
برای لینک دادن میان دایرکتوری ها استفاده می شوند.●
می توان در دیگر سیستم فایل ها هم استفاده کرد.●
یم.● یق لینک، به فایل اصلی دسترسی ندار اگر فایل اصلی پاک شوند دیگر از طر



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix خلصه انواع فایل خلصه انواع فایل

Symbol Meaning

- Regular file

d Directory

l Link

c Special file

S Socket

p  pipe



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix مفهوم مفهومInodeInode

Inode یا index nodeکه مفهو م اساسی در سیستم اعامل های یونیکسی و لینوکس است. هر شی object در 
 ها چه هستند؟ در یونیکسی ها و لینوکس همه Object نشان داده می شود. اشیا یا inode سیستم فایل توسط یک

 چیز فایل است و همه فایل ها در یونیکس ها و لینوکس دارای خواص و صفات زیر هستند

●size :اندازه ای که فایل بر روی دیسک آشغال میکند.

●Device ID: مشخص کننده دستگاهی که فایل بر روی آن نگهداری میشود.

●owner: هر فایل یک مالک دارد که میتواند کنترل کامل بر روی یک فایل داشته باشد.

●group: گروهی که فایل به آن تعلق دارد.

●permission:برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به فایل، برای آن مجوز تعریف میکنند.

●flags: پرچم، اعلمتی است که بر روی فایل زده می شود. کاربر یا سیستم میتواند flag هایی را بر روی یک فایل جهت 
لل محدود کردن استفاده و تغییر فایل) محافظت از آن ااعمال کند ( مث



●access time: لل شما بر روی فایل  مشخص کننده آخرین زمان دسترسی به یک فایل است. منظور از دسترسی این است که مث
.کلیک کرده و محتویات آن را بخوانید. یا یک اسکریپت را از طریق خط فرمان اجرا کنید

●modification time: مشخص کننده آخرین زمان تغییر محتویات یک فایل است. منظور از تغییر کردن این است که شما یک 
.فایل متن را باز کنید و محتویات آن را ویرایش کنید

●Change time: اطلاعات که  است  زمانی  آخرین  دهنده  را inode نشان  فایل  یک  ما مجوز  وقتی  لل  کند. مث ر  تغیی فایل   یک 
ا ب را  د  فیل ن  میشود. ای بروز  د  فیل ن  ای م،  کنی تکاری  ویرایش modification time دس را  ل  فای محتویات  ر  نگیرید. اگ  اشتباه 

.بروز میشود change time ،یک فایل را ویرایش کنیم inode بروز میشود. ولی اگر modification time ،کنیم

●inode pointer: یک اشاره گر به بلکهایی از دیسک که فایل به صورت فیزیکی در آنجا نگهداری میشود.

●Link: به فایل استلینکهای سخت مشخص کننده تعداد .

در● ‘نام فایل‘  دقت کنید که   در  ‘نام فایل‘  دقت کنید که    inodeinode .آن نگهداری نمیشود.  آن نگهداری نمیشود 

InodeInodeمفهوم مفهوم  ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix مفهوم مفهومInodeInode

، فایل و inode خود مربوط به فایل ذخیره می شوند. بصورت خلصه inodeتمامی اطلاعات(صفات) بال در 
  با یک اعدد منحصر به فرد(شیوه خواصی دارد.) درون فایل تعیین می inodeخصوصیات آنرا تعریف می کند. هر 

 هم می گویند.index number را Inodeشود. 
  را ببنیم :inodeچگونه شماره 

Ls -i   /etc/passwd هر فایل را دید.                                    inode می توان i و سوئیچ -lsبا استفاده از دستور 
etc/passwd /11537424    و خروجی آن چیزی شبیه به زیر :                                                                      

 stat  /etc/passwd  نیز بصورت زیر استفاده کرد :                                              statهمچنین می توان از دستور 
و خروجی چیزی شبیه به زیر :

  Size: 2082      Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 802h/2050d Inode: 11537424    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2014-11-03 09:32:53.601471225 +0330
Modify: 2014-10-09 14:09:02.020211515 +0330
Change: 2014-10-09 14:09:02.076211513 +0330

InodeInodeمفهوم مفهوم 



ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix مفهوم مفهومSuperblockSuperblock  

 شامل اطلاعات زیر است :SuperBlock ی است که این Superblock هر سیستم فایل دارای 
سایز فایل سیستم، ویرایش فایل نوع سیستم فایل ، ●

 های موجودInodeتعداد ●

آدرس اولین بل ک حاوی اطلاعات●

اعدد کل بلکهای موجود، تعداد بلکهای آزاد●

 های آزادInode تعداد ●

زمان آخرین بروزرسانی فایل سیستم●

 شده است یا نهClose: اینکه آیا یک فایل سیستم درست Status وضعیت یا ●
) بنابراین لینوکس چندین کپی اضافی از Data Lossاگر این اطلاعات از بین بروند، اطلاعات شما از دست می رود (

Superblock.ها را در هر سیستم فایل نگه داری می کند که در مواقع اضطراری این کپی ها اهمیت دارند 
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 را بزنیدls -lترمینال باز کنید و دستور 
drwxr-xr-x. 2 naser naser 4096 Nov  3 16:18 Desktopخروجی:                                                              

 آشغال کرده.Desktop= تعداد بل ک هایی که در حافظه دایرکتوری 2
 و اجرایی w با اعلمت write و r با اعلمت read دسترسی وجود دارد که به ترتیب modeدر لینوکس سه حالت یا 

execute با اعلمت x نشان داده می شوند. خروجی دستور lsنشان داده می شود که در مورد مجوزها  ستون۹  در 
 تشکیل شده اند  همانطور که گفته شد کارکتر نخست تعیین کننده نوع تر کارک۱۰مربوط به ستون نخست است که  از 

  کارکتر بعدی در سه دسته ۹ کارکتر دیگر چگونه هستند.۹ است(طبق جدول) اما directory یعنیdفایل که در اینجا 
سه تایی سازماندهی شده اند که :  دسته نخست معرف مجوز مالک و ایجاد کننده فایل است.

                                          دسته دو م معرف مجوز گروه اصلی که مالک فایل اعضو آن است 
                                           دسته سو م مجوز دیگر افراد است 

 با group و گروه اصلی مالک یا u با اعلمت userپس با توجه به این توضیح سه نشان دیگر داریم که : مالک یا 
 در سیستم مجوزدهی لینوکس مشخص می شوند.o با اعلمت other و دیگر کاربران یا gاعلمت 
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 مجوز دهی اعددی (در سیستم اکتال) :
 معرف w معرف عدد یک و x راست به چپ  است و به این صورت تعریف می شود که از۷منظور از سیستم اکتال یعنی ااعداد از صفر تا 

 اما چگونه از انها استفاده کنیم؟ با توجه به مثال بال خط  نخواهد شد۷ است که مجموع این سه عدد بیشتر از ۴ معرف عدد r و ۲عدد 
زیر را در نظر بگیرید :

rwxrwxr-xr-xr-x = 755r-x = 755
نتیجه گیری :

 حاصل می شود و چون هر سه مجوز را 7 – دسته قرمز رنگ تعیین کننده مجوز کاربر یا مالک است که اگر سه اعدد را با هم جمع کنیم اعدد ۱
دارد یعنی هم می تواند فایل یا دایرکتوری را بخواند و هم در فایل یا دایرکتوری بنویسد و هم آنرا بعنوان یک فایل اجرایی ببیند.

 – دسته دو م(سبز) می گوید که ااعضای گروهی که مالک نیز اعضو آن گروه است مجوز خواند و اجرایی بودن فایل را دارند اما نمی توانند ۲
 خواهد بود۴+۱=۵بنویسند و اگر ااعداد را در دسته دو م از چپ به راست با هم جمع کنیم : 

 را داریم.۵ – برای دیگر کاربران با توجه به دو نمونه بال اعدد ۳
 را نداشته باشیم جای انها می اید.x و یا w , r – در دو دسته دو م یک اعلمت – امده. این اعلمت هرگاه یکی از مجوز های ۴
 خواهد بود.755(در مثال خط اول) از سمت چپ به راست اعدد Desktop – در نهایت مجوز دایرکتوری ۵



مهم  :مهم  : ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnix

یم که تا اینجا فهمید
ر  فایل (سلسله مراتب فایل )  ساختا

 استدرختیبه صورت 
و با سه مفهموم

 Inode -superblock-مجوز
یم آشنا شد
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یف   ، لیه ای است در هسته سیستم عامل FS یا File System در کتب علمی به این صورت است: File Systemتعر
) که وظیفه آن، کار با فایل هاست.Kernel(یا کرنل 

" تعیین کننده نوع ذخیره سازی، نوع دسترسی و سازماندهی داده ها بر روی هارد دیسک است.File Systemپس در کل، "

" یا "سیستم پرونده"، یک پایگاه داده  تک منظوره برای ذخیره، سازمان دهی، دستکاری و File Systemبه اعبارت دیگر، یک "
بازیابی داده ها است.

 همچنین توسط فایل سیستم هست که میتوانیم از طریق یک دیسک سیستم اعامل خودمان را بوت کنیم

 یکسان نیستند و هر کدام از آنها، روش های گوناگونی برای سازماندهی داده ها دارند. برخی File Systemهمه ی 
یاد برای  از فضای ز نیز ویژگی های امنیتی بیشتری دارند، تعدادی  یعتر هستند، بعضی  از بقیه سر فایل سیستم ها 
کوچک  یار  بس ازی  س ذخیره  فضاهای  ا  ب ط  فق ر  دیگ ی  برخ ه  حالیک در  د  کنن ی  م ی  پشتیبان اطلعات  ازی  س ذخیره 
سازگاری دارند. بعضی از فایل سیستم ها در برابر فایل های مخرب و ویروسها بسیار مقاوم هستند، در حالیکه برخی 

دیگر سایر ویژگی های یاد شده را فدای ارائه ی سرعت دسترسی بیشتر به کاربران می نمایند.
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۱-  DFS یاDisk File System  یر است که شامل موارد ز
●    ext2 یا second extended file system : در لینوکس استفاده شده است.
●    ext3 یا third extended file system   : در لینوکس استفاده شده است.
●    ext4 یا four extended file system : در لینوکس استفاده شده است.
●    FAT: توسط مایکروسافت توسعه یافته و توسط DOS تا Win 98 استفاده شده است. و 

.نیز ظهور کردند NTFS و  Fat32 سپس
●    Reise file system  یا Reise FS 
●Jfs
●Xfs
●.......…
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●  Ext3: Ext2 :Ext4 = (2-3-4)Extended File system
)می باشد.directory) و پوشه ها (Inodeحاوی مفاهیمی نظیر بل ک ها، آینودها(

 Ext3: Ext2 :Ext4  بهبود یافته با قابلیت های ژورنالینگ است. ژورنالینگ امکان بازیافت سریع سیستم فایل را به همراه 
می دهد  POSIX ACL (Access Control List ) پشتیبانی از

● journal هست پس خاصیت Data Recovery دارد.
بسیار قدرتمند است.●
سراعت خیلی خوبی دارد.●
قابلیت دسترسی خیلی خوبی در سیستم اعامل به ما می دهد.●
 دارد.(تمامیت)Data Integrityخاصیت ●
 ترا بایت ساپورت کند.۲میتواند فایل ها را تا ●
 دارد و به صورت اتوماتیک و هوشمند دیسک را دیفراگ میکند که سراعت هارد افزایش Defragmentationخاصیت ●

میابد
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لا بهBSD  لینوکس ساختار فیزیکی  همانند سیستم فایلextسیستم فایل  Block   دارد. بدین صورت که حافظه سیستم  فایل تمام
Group اندازه های در  بلوك ها  ن  ای می شود.  تقسیم  ا  ه  1K  ،2K،4K با اطلاعات  سری  یك  برای  بلوك  هر  و  د  می گیرن قرار     

   به این شکل است:extکاربردی خاص استفاده می شود. ساختار حافظه فیزیکی سیستم فایل

Boot 
Sector

Block 
Group 1

Block 
Group 2۰۰۰۰

Block 
Group N

Block 
Group N-1

Block 
Group N-2

Super 
Block

FS 
Description

Inode 
Table

Block 
Bitmap

Data 
Block

 ها هم ساختاری این چنین دارند:Block Groupهر یك از این

بیت های کنترلی بلک
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 Iso fs (iso9660)   
 توسط سی دی را م ها استفاده می شود. 

Sys fs 

کاربرد دارد تا کاربر نهایی بتواند از ارگذاری اشیا کرنل  بود. برای بram fsیک سیستم  فایل مبتنی بر ر م که از ابتدا مبتنی بر 
آن به سهولت استفاده کند.

Proc fs :

 اعمل میکند.برای گرفتن اطلاعاتی راجع به سیستم  و تغییر پارامترهای خاص یک رابط با ساختمان داده داخلی کرنلمثل 
 استفاده می شود.sysctlکرنل در زمان اجرا با دستور 

به اعنوان مثال با دستور زیر می توانید اطلاعات پردازنده را مشاهده کنید:

Cat  /proc/cpuinfo
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یر می توانید فایل سیستم های نصب شده روی سیستمتان را ببینید: شما با هر یک از دو دستور ز
Cd /

Cd  proc
Ls

Cat  filesystem



 نیاز به یک فایل سیستم قدرتمند با بازدهی بال داشت شروع به توسعه ی ۱۹۹۰زمانی که سیلیکون گرافیک در سال های 
 و نیز پهنای باند داده ها و تبادل هدف بال بردن حجم دیسک سخت کرد. این سیستم فایل با XFSسیستم فایلی به نا م 

یابی موازی برای استفاده در نر م افزارهای فیلم و صدا و پایگاه داده های بزرگ توسعه یافت.  از مزایای این فایل سیستم باز
یع اطلعات در صورت صدمه دیدن دیسک سخت و پشتیبانی از فایل های حجیم و نیز دایرکتوری های حاوی  سر

 با تغییراتی در اختیار جامعه ی XFS در حال حاضر ..فایل های بسیار و بازدهی بسیار خوبش در چنین محیط هایی است
 هسته ی لینوکس موجود است. البته 2.6 و 2.4اوپن سورس قرار گرفته و برای لینوکس نیز بازنویسی شده و برای نسخه ی 

 هنوز با مشکلتی همراه است. loop-mountingنسخه ی لینوکسی هنوز تماما کامل نیست و برخی قابلیت هامانند 

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixXFSXFS



 و  استon-line یا تغییر سایز به صورت resize با آن ها مواجه است ممکن نبودن XFSمشکلتی که در حال حاضر از 
 باید Qouataبرای تغییر سایز باید از اطلاعات پشتیبان بگیریدو پس از تغییر سایز اطلاعات را بازیابی کنید و یا برای استفاده از 

لودر  بوت  از  اگر  کنید.  کامپایل  را مجددا  لینوکس  استفاده می کنید LILOهسته ی  بوت سکتور  از  بوت  گزینه ی  ا  ب  XFS همراه 
LILO کار نخواهد کرد. البته با GRUB می تونید از 0.99 نسخه های بالتر از XFS استفاده کنید اما مشکلت و رفتار غیر معمول 

نیز در این حالت گزارش شده است.

این فایل سیستم یک فایل سیستم  این فایل سیستم وجود دارد برای نمونه  قابلیت های جدید نیز در  بنابراین ۶۴اما  بیتی است،   
می توانید فایل هایی با حجم میلیون ها ترابایت داشته باشید که این مقدار بسیار بزگتر از فایل سیستم هایی است که امروزه استفاده می 

) که این سراعت را 7GB/secشوند. از طرفی این فایل سیستم سراعت بسیار مطلوبی دارد. چیزی حدود هفت گیگابایت در ثانه(
 Ext2fs یا BSD مانند FFS. در سیستم فایل های  مدل لیست کردن و دسترسی به فایل هاستاست که B+Treeمدل مدیون 

از مدل بسیار پیچیده ی  فایل سیستم  این  اما در  فایل ها استفده می شود  به   استفاده B+Treeاز مدل لیست کردن برای دسترسی 
می شود.اما چطور میلیون ها ترابایت؟! از دید ریاضی بسیار ساده است :

2^63 = 9 x 10^18 = 9 exabytes 
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 JFS فایل سیستم 

 توسعه یافته Enterprise و برای استفاده در سرورهای IBM" است توسط Journaling File Systemاین فایل سیستم که نامش "
 دارند و نیاز به فایل سیستم برای مدیریت چنین ترافیکی دارند ساخته شده فایل سیستم برای سرورهایی که ترافیک بالییاست. این 

لینوکس (هسته ی  در  فایل  این سیستم  از  برای ۲.۶است. در حال حاظر  آن هنوز کامل  لینوکسی  اما نسخه ی  پشتیبانی می شود   (
 نشده) portلینوکس بهینه سازی نشده است.(هنوز کامل 

تکنیک "JFSفایل سیستم  از   database journaling پاسخ گویی افزایش سراعت و  بااعث  برای کارهای خوداستفاده می کند که   "  
) استفاده می کند. حداکثر 16MB مگابایت (۱۶ بیتی است و پارتیشن هایی با حداقل سایز ۶۴ نیز یک فایل سیستم JFSمی شود. 

 ترابایت ۵۱۲ بیتی باشند مقدار بزرگترین فایل برابر ۵۱۲سایز کامل به سایز بل ک های سیستم بستگی دارد که در حالتی که بل ک ها 
)512TB 4 پتابایت (۴ کیلوبایت باشد حداکثر سایز فایل سیستم ۴) و در حالتی که سایز بل ک هاPeta bytesخواهد بود (

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixJFSJFS
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۲- Network File System یا NFS    فایل سیستم هایی هستن که روی دیسکهای تحت شبکه کار  می کنند شامل 
یر می باشند موارد ز

●    NFS : توسط شرکت Sun Micro System توسعه یافته.
●    SMB یا Server Message Block: توسط Microsoft SAMBA Services توسعه یافته است.
●    Coda
●     Gfs   





ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
UnixUnixNFS-SMBNFS-SMB

NFS  روش از  استفاده  ا  ب را   ا  فایله از  ای  ته  دس یستم  س ا  ی کاربر  زیادی  تعداد  د  ده ی  م اجازه  ه  شبک ل  فای یستم   س
Client/Server به اشترا ک بگذارند.NFS امکان به اشترا ک گذاری تمامی سیستم فایلهای گفته شده را می دهد

 NFSتوسط۱۹۸۹  حدود سال  Sun Microsystem و سپس2 ایجاد شد و در نسخه های مختلفی منتشر شد که ابتدا  
  این سیستم فایل در حال استفاده است. البته روش های بهتری برای4  توسعه پیدا کردند و در حال حاضر نسخه ی3 نسخه ی

 یکی از آن هست اما استفاده و پیاده سازی این فایل "Andrew File System" یا  AFS اشترا ک فایل در شبکه وجود دارد که
 .می باشد NFS سیستم ها به مراتب دشوار تر از

 نامیده می شودSMB و در شبکه های مایکروسافت NFSاین سیستم در شبکه های یونیکسی 
اینکه سرویس  به   دارای برخی ضعف های امنیتی است درصورت اعد م پیکربندی مناسب آن سیستم های NFSبا توجه 

کامپیوتری در معرض تهدید بوده و مهاجمان با سوءاستفاده از حفره های امنیـتی موجود قادر به دستیابی  سیستم از راه دور و 
یا بصورت محلی خواهند بود.



ساختار فایل به صورت زیر است :                                                                                                           

(shared_directory  IP or machin_name(option

shared_directory :                                                             

 شده است.Share است که برای دیگر ماشین های شبکه NFS Serverنا م دایرکتوری از 

IP or machin_name : آدرس یا نا م ماشین(های) کلینتی است که مجاز به mount کردن دایرکتوری در سیستم محلیشان هستند.

 option:  گزینه هایی هستند مانند rw که بر شیوه استفاده در کلینت از دایرکتوری اشتراکی اثر دارند.

ro : مخفف Read Only که کلینت های تنظیم شده با این گزینه، تنها دسترسی فقط خواندنی روی دایرکتوری Mount شده دارند.

rw : مخفف Read Write که کلینت های تنظیم شده با این گزینه، دسترسی خواندن و نوشتن بر روی دایرکتوری اشتراکی را دارند.
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no_root_squash : گزینه ای بسیار مهم در تنظیم یک دایرکتوری برای اشترا ک گذاشتن، چونکه بااعث کاهش امنیتی در سرور 
NFS خواهد. اگر از این گزینه استفاده می کنید باید بدانید که کاربر root ،روی ماشین کلینت، روی دایرکتوری اشترا ک شده 

.ماشین سرور را خواهد داشت و توصیه می شود که از این گزینه استفاده نکنید root مطابق با root دسترسی

root_squash : نقطه مقابل no_root_squash است. با استفاده از این گزینه، درخواست های آمده از uid=0 و gid=0 به کاربر 
anonymous که به nobody user یا nfsnobody user شناخته می شود، نگاشت خواهد شد. یعنی دسترسی کاربر root روی 

 روی ماشین سرور نباشد و بااعث افزایش امنیت خواهد root شده، معادل با دسترسی کاربر Share ماشین کلینت بر روی دایرکتوری
.شد

sync : این گزینه بااعث می شود که سرور تنها پس از نوشتن داده ها (ااعمال تغییرات) کاملن تما م شد، به کلینت پاسخ دهد. این 
.گزینه، بعنوان پیشفرض است و اگر ننویسید، همین گزینه در نظر گرفته می شود

async : نقطه مقابل sync است و یعنی اینکه سرور قبل از تکمیل تغییرات بر روی Storage، به در خواست های دیگر نیز پاسخ 
.خواهد داد
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service nfs-kernel-server restart- راه اندازی مجدد سرویس به منظور ااعمال تغییرات :                              4

 در کلینت ها.nfs-common و portmap- نصب بسته های 1تنظیم سرویس گیرنده : 

 است، که ارتباط میان سرور و کلینت را برقرار می کند و در صورت غیر portmapنکته : بسته مشتر ک میان دو ماشین سرور و کلینت 
) بودن بر روی هر یک از ماشین ها بااعث اعد م دسترسی کلینت مربوطه به پوشه اشتراکی خواهد شد.stopفعال (

mkdir /mnt/nfs/home) به دایرکتوری اشتراکی توسط سرویس دهنده:                mount- ایجاد دایرکتوری لز م جهت اتصال (2

- اتصال دایرکتوری ایجاد شده به دایرکتوری به اشترا ک گذاری شده توسط سرویس دهنده به وسیله ی دستور زیر :3

mount -t nfs 192.168.110.100:/home /mnt/nfs/home

) را باید تنظیم کرد. در صورتی که سرویس دیواره آتش iptables داده شود دیواره آتش (NFSلز م به ذکراست برای آنکه اجازه اعبور ترافیک 
  فعال نباشد شاخه ی مورد نظر به سادگی توسط کاربر به سیستم متصل می شود اما در صورت فعال بودن سرویس NFSserverروی 

 باید از فیلتر شدن پورتهای زیر توسط دیواره آتش جلوگیری nfsدیواره ی آتش کاربر با خطای مواجه میشود. برای اعملکرد صحیح سرویس 
TCP:111 , UDP: 111 , TCP: 2049 , UDP:2049 , TCP: 892 , UDP: 892نمود :

 را به صورت مجدد راه NFS را فعال کرد و سرویس  MOUNT_PORT=892 مقدار etc/sysconfig/nfsهمچنین باید در فایل /
]7اندازی نمود.[
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 در لینوکس Samba و برنامه ی SMB" از طریق پروتوکل Session Message Block یا "SMB سیستم فایل 
 منتشر شد و برای شبکه هایی که شامل NT و 9xو 3x در حقیقت بری ویندوزهای SMBقابل دسترسی است. 

" NCP" نیز برای پشتیبانی از پروتوکل "ncpfsویندوز و لینوکس در کنار هم می شوند مناسب است. فایل سیستم "
" استفاده می شود قابل دسترسی است. NovellNetwareکه در "
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 است که قابلیت های جدیدی مانند AFS2 نا م دارد که یک فایل سیستم توزیع شده بر اساس Codeسیستم فایل دیگر 
" را برای کامپیوترهای سیار فراهم کرده و از نظر امنیتی و بازدهی نیز بسیار توسعه یافته است.  disconnectامکان 
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 سایر فایل سیستم ها (که ممکن است رابطه ای با لینوکس نداشته باشند و فقط جهت اطلعات بیشتر نامبرده می شوند) :

ر  ر فایل د ر فایل در ساختا ساختا
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DTFS 

EFS (Enhanced filesystem) 

ffS (BSD filesystem) 

GPFS (generall Parallel Filesystem) 

HFS (HP-UX Hi performance filesystem) 

LFS (linux log structured file system) 

Gfs(google file system)

QNX filesystem 

ODS (Open VMS file system) 

NSS ( Novell storage services) 

NWFS ( NetWare filesystem / 286 )

NWFS ( NetWare filesystem / 386)

MFS ( Last Macintosh Fie System) 

RomFS 



 باید استفاده کرد کامل به شما بستگی دارد، مسائل بسیار زیادی می تواند در انتخاب یک فایل سیستم تاثیر file systemاین که از چه 
داشته باشند، نسخه ی کرنلی که استفاده می کنید، حجم دیسک سختتان، اهمیت اطلاعات، نیاز به سراعت در دسترسی یا نیاز به بازیابی 
سریع تر و دلیلی بسیار. در اکثر مواقع این دلیل می توانند راه کارهایی کامل متضاد را در اختیار شما قرار دهند، برای نمونه در صورتی که 

اگر نیاز به سرعت بالتری برای برای بازیابی سریع اطلاعات اهمیت بیشتری قائل هستید دیگر به صرفه ی اقتصادی نباید توجه کنید، 
 که این نیز مقرون به صرفه دسترسی به اطلعات احساس می کنید مجبور خواهید شد ازبلک هایی با سایز بزرگتر استفاده کنید

نیست. اگراز امکانات شبکه استفاده می کنید مسلما نیاز به یکی از فایل سیستم های شبکه خواهید داشت. توجه داشته باشید که انتخاب 
اشاره کرد م مهم ترین بخش  مقاله  ابتدای  در  که  که همان طور  باشد، چرا  بسیار حیاتی  برای شما  مناسب می تواند  فایل سیستم  یک 
نامه های الکترونیکی و بسیاری فایل های دیگر همه و همه از  فعالیت های روزانه ی هر سیستمی پرونده ها هستند، گزارش های روزانه، 

طریق فایل سیستم مدیریت می شوند و انتخاب یک فایل سیستم مناسب بسیار حیاتی است.

 به LILO یا اگر از  انتخاب کنید!vfat را نمی توانید rootگاهی نیز اجبارهایی در کار است، برای نمونه پارتیشن اصلی یا البته 
 و یا ممکن است لز م باشد از ترکیب  برای پارتیشن بوت استفاده کنیدXFSنتوانید از اعنوان بوت لودرتان استفاده می کنید ممکن ایت 

 از tmp برای پارتیشن بوت، از دیگری برای / از فایل سیستمی سریع برای /etx2این فایل سیستم ها در کارتان استفاده کنید. برای نمونه از 
/ و ... که کامل به سیاست های شما و نوع کار شما وابسته است.homeفایل سیستمی ایمین و قابل بازیابی برای دایرکتوری 
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Jump up to:a b Russel Sandberg, David Goldberg, Steve Kleiman, Dan Walsh, Bob Lyon (1985). "Design 
and Implementation of the Sun Network Filesystem". USENIX.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System

 http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System

 http://falearn.ir/

http://docstore.mik.ua/orelly/networking_2ndEd/dns/index.htm

http://www.softpanorama.org/Internals/Unix_filesystems

http://tldp.org/LDP/intro-linux/html/
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