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فهرست

سيستم فايل چيست؟
مهاي فايل انواع سيست
مهاي عامل مفايل و سيست سيست
مهاي فايل در لينوکس سيست



) فايیل  File سیيستم  System و ها  فايیل  ندهی  سیازما و  ذخيره  براي  روشیی   (
نها را آسان کند. ههايشان است تا جستجو و دسترسی به آ داد

 مهاي فايل ممکن است از يک دستگاه ذخيره اطلعات مانند ديسک سخت سيست
CD-يا  ROM يک در  موجود  هاي  داده  بیه  دسیترسی  امکان  يیا  کننید   اسیتفاده 

سرور فراهم کنند و يا مجازي باشند.
 يک سيستم فايل را می توان پايگاه داده اي با منظور خاص در نظر گرفت، براي

ذخيره، سازماندهی، دستکاري و بازيابی اطلعات.



 سيستم هاي فايل قديمی امکان ايجاد، جابجايی و حذف فايل ها و پوشه ها را
hard فراهم می کنند؛ ولی امکان ايجاد پيوند به يک پوشه را ( link ها در

يونيکس)، تغيير نام پيوندهاي والد (”..“ در سيستم هاي يونيکس مانند) و ايجاد 
لها را ندارند. پيوندهاي دوطرفه به فاي

 اين سيستم ها امکاناتی براي کوتاه کردن، ضميمه سازي، جابجايی و حذف فايل ها را نيز
ابتداي فايل، درج يا حذف از داخل يک  به  الحاق  امکانات ديگري از قبيل  دارند. ولی 

فايل را ندارند.
دسترسی امن





 .بيشتر سيستم هاي عامل يک سيستم فايل براي خود دارند

.سيستم عامل، واسطی بين کاربر و سيستم فايل دارد
متنی
گرافيکی



 لينوکس از سيستم هاي فايل بسياري پشتيبانی می کند ولی موارد
استفاده رايج عبارتند از:

 خانواده*ext
XFS
JFS
ReiserFS
btrfs



 - ext   EXTeded File System

 توسط Rémy Card برای غلبه بر محدودیت های
ه شد.ئسیستم فایل مینیکس ارا

 به عنوان اولین سیستم ۱۹۹۲برای اولین بار در آوریل 
فایل ویژه لینوکس عرضه شد.

 ساختار فراداده ای دارد که از سیستم فایل یونیکس
)UFS.برگرفته شده است (



Ext2 - Second Extended FS

 جايگزينی برايext

 تا پيش از عرضهext3 سيستم فايل پيش فرض بسياري از توزيع هاي 
لينوکس مانند ردهت و دبيان

 براي برخی از حافظه هاي فلش مانند کارت هاي حافظهSD و SDD 
که چرخه نوشتاري آنها محدود است، به کار می رود.



ext3- Third EXTended File System

مورد استفاده رايج هسته لينوکس
 سيستم فايل پيش فرض بسياري از توزثع هاي پرطرفدار لينوکس
مزيت عمده آن نسبت به ext2  ، افزايش ضريب اطمينان و عدم

 بررسی مجدد سيستم فايل بعد از خاموشی ناگهانی سيستم

) unclean shutdown(



Ext 4 - Forth EXTended FS
منتشر شد. ۲۰۰۸ نسخه نهایي اش در دسامبر
 بیتي و 64برای از بین بردن محدودیت های ذخیره سازی

 عرضه گردید. 3extتوسعه عملکرد 
:عیب

تخصیص با تاخیر▪



سلسله مراتب سيستم فايل در 
لينوکس

 /

 /bin

 /boot

 /dev

 /etc

 /home

 /initd

 /lib

 / +lost found

 /media

 /mnt

 /proc

 /root

 /sbin

 /usr

 /var

 /srv

 /tmp
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