
Souborový systém – pohled správce 

● Typy a charakteristika souborových systémů pro OS Linux   

o řada ext (ext2, ext3, ext4 ) 

o princip „journaling FS“ 

● Vytváření svazku 

● Připojení, odpojení, sdílení svazku, výpis informací o filesystemu 

● Atributy souborů, změna přístupových práv souboru, změna vlastníka souboru, příznak sticky 

bit, SUID, SGID 

Vytváření svazku a nastavení parametrů  

Systémové utility fdisk,  mkfs.ext4, tune2fs 

Utilita fdisk device – privilegovaná utilita vytváří oddíly na disku device (např. /dev/sda).  Je to tzv. 

vysokoúrovňové formátování. Má kontextové menu (m – výpis příkazů, p – výpis tabulky partitions, n 

– vytvoření nové partition, d – zrušení partition, q – ukončení bez uložení změn ….).  

Utilita mkfs.ext4  device – vytváří FS (svazek) typu ext4 na oddíle device (např. /dev/sda1) 

s defaultními parametry (počet bloků, počet i-nodes) 

Utilita tune2fs [volby] device   

Použití: 

Výpis parametrů svazku (tj. výpis záznamů superbloku svazku)-  volba –l (vyzkoušíme v následujícím 

příkladu) 

Změna některých parametrů: 

-L volume_label – nastavení jména svazku (vyzkoušíme v následujícím příkladu) 

 

Systémový nástroj gparted (spustit, provedeme vytvoření nového oddílu…. ) 

 

Připojení, odpojení, sdílení svazku, výpis informací o filesystemu 

Utilita mount  

Utilita umount  

Utilita df [volby] [soubor] – výpis o obsazenosti a volné kapacitě na svazku, kde je umístěn soubor 

nebo na všech svazcích (defaultně) 

Některé volby: 

-a – výpis všech FS včetně pseudofilesystems 

-h nebo –H – výpis ve formátu „human readable“ 

-T – výpis včetně typu  

-t [type] – výpis je pro svazky typu type (např. ext4) 

- i – informace o i-nodes (namísto informace o kapacitě) 

 

Utilita du [-s] [directory]  - rekurzivní výpis obsazené diskové kapacity pro každý soubor nebo adresář 

od zadaného adresáře nebo os aktuálního adresáře. Volba –s vypíše jen celkovou hodnotu. 

 

Soubor /etc/fstab – konfigurační soubor obsahuje seznam svazků, které mohou být připojeny. Každý 

záznam má 6 polí (1. Jméno nebo návěští svazku, 2. Adresář připojení svazku, 3. Typ FS 4. Volby 

připojení, 5. a 6. Další specifické parametry pro správu). 

Příklad (akela.mendelu.cz): cat /etc/fstab 
# /etc/fstab 

# Created by anaconda on Wed Feb  1 14:34:40 2012 



# 

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk' 

# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info 

# 

UUID=11c6d38f-f6b2-40c2-bd16-a345868b5712 /                       ext4    

defaults        1 1 

UUID=b4b54c69-9f8d-435e-9588-a6d954378b7b /var                    ext4    

defaults        1 2 

UUID=6fd74484-56d9-46af-b675-a08f663369ef swap                    swap    

defaults        0 0 

tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0 

devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0 

sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0 

proc                    /proc                   proc    defaults        0 0 

/dev/sdc1  /export   ext4 defaults 0 0 

/dev/sdb1  /export/home  ext4 defaults,usrquota 0 0 

disk.mendelu.cz:/home   /net/disk/home          nfs     nosuid,soft     0 0 

disk.mendelu.cz:/export/samba/profiles /net/disk/profiles  nfs nosuid,soft    0 0 

#krabicka.mendelu.cz:/backup_pef/  /export/net/krabicka/ nfs     soft    0 0 

 

 Soubor /etc/mtab – soubor obsahující seznam svazků, které jsou aktuálně připojeny. Formát 

obdobný jako fstab 

Příklad (akela.mendelu.cz): cat /etc/mtab 
/dev/sda1 / ext4 rw 0 0 

proc /proc proc rw 0 0 

sysfs /sys sysfs rw 0 0 

devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0 

tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 0 

/dev/sda3 /var ext4 rw 0 0 

/dev/sdc1 /export ext4 rw 0 0 

/dev/sdb1 /export/home ext4 rw,usrquota 0 0 

none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0 

sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0 

disk.mendelu.cz:/home /net/disk/home nfs rw,nosuid,soft,addr=195.178.72.114 0 0 

disk.mendelu.cz:/export/samba/profiles /net/disk/profiles nfs 

rw,nosuid,soft,addr=195.178.72.114 0 0 

 

Soubor /etc/exports – řídí sdílení (export) svazků (typ nfs). 

 

Permonik: cat   /etc/mtab 
... 

.. 

 

Vytvoření a připojení nového svazku - postup 

 

Systémový grafický nástroj gparted (spustit, provedeme vytvoření nového oddílu…. ) 

 Instalace: yum install gparted  - jako uživatel admin, heslo OSlab 

 Spustit, vyzkoušet (nastavit nový oddíl…..) 

Základní systémové nástroje fdisk, mkfs, mount, umount, tune2fs 

1. Výpis oddílů ls –l /dev/sda* 

2. Vytvoření nového oddílu sdaN fdisk /dev/sda (m – výpis příkazů, n – vytvoření nového oddílu 

sdaN o určené velikosti, např. 1GB) 



3. Vytvoření svazku typu ext4 na novém oddílu mkfs.ext4  /dev/sdaN 

4. Vytvoření adresáře /mnt/point na kořenovém svazku pro připojení nového 

mkdir /mount/point 

5. Připojení nového svazku mount /dev/sdaN /mount/point    

6. Vytvoření datového souboru na nově připojeném svazku echo abcd > 

/mount/point/text.txt 

7. Výpisy nové situace mount, cat /etc/mtab, df –t  ext4 –H, df –t ext4 –Hi,  ls –l 

/mount/point, cat /mount/point/text.txt… 

8. Výpis superbloku nového svazku  tune2fs –l /dev/sdaN 

9. Nastavení jména a ověření tune2fs –L mydisc  /dev/sdaN; tune2fs –l /dev/sdaN|grep 

volume   

10. Odpojení svazku sdaN  umount /mnt/point  

11. Ověření odpojení mount, cat /etc/mtab,  ls –l /mount/point …. 

 

Datové struktury jádra  (pseudofilesystem  /proc)   

Soubory : 

● /proc/filesystems – seznam aktuálně podporovaných FS 

● /proc/partitions – informace o partitions (major, minor, velikost, jméno) 

● /proc/mounts – informace o připojených svazcích (odpovídá /etc/mtab/ 

 

Utilita fsck [volby] [-t fstype] [name1 name2 ……] – kontrola a oprava (podle nastavených voleb) 

poškozených svazků (uvedených v seznamu nebo všech) 

Některé volby: 

-a – automaticky se provedou opravy poškozených svazků 

-n – neprovedou se opravy, vypíše se pouze zpráva o problému 

-r – interaktivní režim 

-y – na všechny dotazy se generuje odpověď „yes“ 

-AR – provede se kontrola všech svazků krmě kořenového 

-M – neprovede se kontrola připojených svazků 

 

Utilita sync – zápis obsahu buffer cache na disk. 

 

Přístupová práva a speciální atributy souborů  

r - zápis 

w - čtení 

x – spuštění (souboru) nebo vstup (do adresáře) 

Sticky Bit – jestliže je nastaven pro adresář, pouze vlastník adresáře nebo souboru může zrušit nebo 

přejmenovat soubor umístěný v tomto adresáři   

SGID – u souborů spustitelných bude proces probíhat s právy skupiny vlastníka souboru 

SUID – u souborů spustitelných bude proces spuštěný jiným uživatelem ve vlastnictví 

vlastníka souboru  

 

 

 



Pole4 Pole3 Pole2 Pole1 

SUID   SGID    Sticky Bit 

speciální atributy souboru 

r         w        x 

vlastník souboru 

r         w         x 

efektivní skupina 

vlastníka 

r       w       x 

ostatní uživatelé 

4            2            1 4        2       1 4         2        1 4         2        1 

 

drwxrwxrwt - Sticky Bits - chmod 1777 

drwsrwxrwx - SUID set - chmod 4777 

drwxrwsrwx - SGID set - chmod 2777 

 

Změna přístupových práv souboru, změna vlastníka souboru 

 

Utilita chmod [volby] permissions files – nastavení přístupových práv pro soubory podle daných 

voleb. 

Některé volby“ 

-v – „verbose mode“ vypisuje veškeré výstupní a diagnostické zprávy u každého zpracovávaného 

souboru 

-f –  „silent mode“ nevypisuje nic 

-R – rekurzivní nastavení práv u souborů a adresářů 

Nastavení přístupových práv  

● Symbolický mód – formát [ugoa][[+-=][rwxst]] 

u – vlastník  

g – skupina  

o – ostatní uživatelé 

a - všichni uživatelé 

+ - přidá k aktuálním práva zadaná 

- - odebere od aktuálních zadaná práva 

= - nastaví zadaná práva 

r – právo na čtení 



w – právo na zápis  

x – právo na spuštění souboru nebo vstup do adresíáře 

s – nastavení SUID (kombinace s u) nebo SGID (kombinace s g)  

t – nastavení Sticky Bit 

● Mód „octal-notation“  – formát [n4 n3 n2 n1], kde nx je osmičková hodnota součtu bitů 

nastavení práv nebo speciálních atributů v polích 4,3,2 a 1 (hodnota n4 není povinná) 

Příklady: 

● Vlastník a skupina mohou číst a zapisovat, ostatní číst – chmod u,g=r,w,o=r soubor nebo 

chmod 664 soubor 

● Stávající nastavení rwxr-xr-x doplnit o SUID – chmod u+s skript.sh nebo 

chmod 4755 skript.sh 

● Stávajícímu nastavení rwxr-sr-x odebrat SGIG - chmod g-s skript.sh nebo 

chmod 755 skript.sh 

 

Utilita chown [volby] user[:group] soubor …. – změna vlastníka a skupiny vlastníků pro zadané 

soubory. Volby jsou obdobné jako u utility chmod (-v, -f, -R). 

Utilita chgrp [volby] skupina soubor…. - změna skupiny vlastníků pro zadané soubory. Volby jsou 

obdobné jako u utilit chmod a chown (-v, -f, -R). 

 

 

 

 

  



Obrázek ke cvičení 8: 

Typická adresářová struktura OS Linux RedHat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Directory Content 

/bin Common programs, shared by the system, the system administrator and the users. 

/boot 
The startup files and the kernel, vmlinuz. In some recent distributions also grub 

data. Grub is the GRand Unified Boot loader and is an attempt to get rid of the 

many different boot-loaders we know today. 

/dev 
Contains references to all the CPU peripheral hardware, which are represented as 

files with special properties. 

/etc 
Most important system configuration files are in /etc, this directory contains data 

similar to those in the Control Panel in Windows 

/home Home directories of the common users. 

/initrd (on some distributions) Information for booting. Do not remove! 

/lib 
Library files, includes files for all kinds of programs needed by the system and 

the users. 

/lost+foun

d 
Every partition has a lost+found in its upper directory. Files that were saved 

during failures are here. 

/misc For miscellaneous purposes. 

/mnt 
Standard mount point for external file systems, e.g. a CD-ROM or a digital 

camera. 

/net Standard mount point for entire remote file systems 

/opt Typically contains extra and third party software. 

/proc 

A virtual file system containing information about system resources. More 

information about the meaning of the files in proc is obtained by entering the 

command man proc in a terminal window. The file proc.txt discusses the 

virtual file system in detail. 

/root 
The administrative user's home directory. Mind the difference between /, the root 

directory and /root, the home directory of the root user. 

/sbin Programs for use by the system and the system administrator. 

/tmp 
Temporary space for use by the system, cleaned upon reboot, so don't use this for 

saving any work! 

/usr Programs, libraries, documentation etc. for all user-related programs. 

/var 

Storage for all variable files and temporary files created by users, such as log 

files, the mail queue, the print spooler area, space for temporary storage of files 

downloaded from the Internet, or to keep an image of a CD before burning it. 

 

 


