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משימות

שתחת ספרייה conf   י קבצים עם סיומת  /גבה●
 - /etcלצורהfilename-yyyy-mm-dd :

תחת הספריה root כמה פעמים מופיעה המילה ●
? /etc

ים שתופסים את כמות -process- ה10 מהם ●
?הזכרון הגבוהה ביותר 



?מהי מערכת קבצים 

( לרוב)למבנה לוגי )partition( מיפוי התוכן הפיזי ●
.היררכי המורכב מספריות וקבצים

.ניהול הקבצים באמצעות שמות והרשאות●

-file syste:רכיבים ב)2( ישנם ●

(יכולים להכיל כמעט כל תו)שמות קבצים –
נתיבים–



linux-סוגי מערכות קבצים ב

ext2מערכת הקבצים הישנה והסטדנרטית ●

- swapדפדוף ●

-NTFSוFAT כמו Windwos  מערכות ●

ext3, Reiserfsכמו Journaling מערכות ●

)DOK(ויש כמובן מערכות אחרות 



סוגי קבצים

ascii(ידוע גם בכינוי ) קבצי מידע ●

קבצים בינאריים●

ספריות●



הרשאות

- 2ספריה מתחלקים ל/ ההרשאות על קובץ ●

הרשאות גישה–

מאפייני מערכת–

-wrxr-xr-x = 755
chmod +rw {file name}



הרשאות המשך

תכונות מיוחדות על הקובץ

: rs ?מה ערך הביטוי הבא בערכים מספריים

others ?לsticky bit מדוע אין 

script ?לתכנית הרצה ובין x האם יש הבדל בין הרשאות 

rwx  User permissions 
rwx  Grouop Permissions
rwx   Other users

s   Set UID
s   Set GID
t   Sticky bit

rwxrwxrwx    1 eddie    eddie           0 Apr 27 17:40 /tmp/ccc



Linkקישור 

hard linkקישור קשיח 

soft linkקישור רך 



? מה באמת יש שם

i-node, files, partitions, etc.מבנה הכולל 



Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

● /dev - devices
● /etc – config files only
● /lib – lib files for /bin & /sbin
● /mnt – mount points
● /proc – info from & to the kernel
● /sbin – executables needed for boot
● /usr – program needed across system 

)ro(
● /var – loggings, lock, admin data, etc
● /opt – optional packages
● /usr/local – local admin software



סוגי קבצים נוספים

devices:קבצי ●
buffer(ללא Character )קבצי –
Blockקבצי –

)links(קישורים ●

●Named pipes

●Sockets



מעט מידע נוסף

: ls -Fצפייה בקבצים לפי סוג הקובץ

? - statמה קרה ומתי 



מעט מידע נוסף

zcavבדיקת ביצועים 

!זהירות/proc/sys/fs/ - ספריית המערכת 

dbench: תכנה ליצירת עומס על דיסק

tiobenchכלי בתחילת דרכו לבחינת עומסים 

dtכלי כללי לבחינת ציוד קצה 


