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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Sistemul de fișiere

� Componenta cea mai “vizibilă” pe care SO o pune la dispoziția utilizatorului

� Mod de organizare a datelor pe disc

� Suport pentru persistența datelor

� Primele comenzi folosite de utilizator (ls, cd, pwd) 

�bază pentru alte comenzi
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Perspectiva utilizatorului

� Cum este văzut un sistem de fișiere (de obicei ierarhie)

� Ce este un fișier

� Cum se realizează denumirea unui fișier

� Ce operații sunt permise asupra fișierului
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Elementele sistemului de fișiere

� Intrări în sistemul de fișiere

�O intrare are un nume (folosit de utilizator)

� Structura obișnuită este cea ierarhică (arbore)

� Fișier

�Abstractizarea fundamentală

�Informație/date stocate pe un suport

� Director

�Conține alte fișiere sau directoare

� Link

�Legătură către alte fișiere sau directoare

� Alte tipuri de fișiere (pe Linux, fișiere speciale în /dev)
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Operații în sistemul de fișiere

� Crearea unei intrări

� Ștergerea unei intrări

� Listarea conținutului unui fișier / director

� Editarea unui fișier

� Schimbarea directorului curent

� Copierea unei intrări

� Mutarea unei intrări

� În cazul directoarelor, discutăm de operații recursive

�Se aplică, recursiv, pe subdirectoarele și fișierele conținute
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Ierarhia de directoare în Unix
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Ierarhia de directoare în Unix (cont.)

Intrare Rol

/ directorul rădăcină

/bin comenzi binare (executabile) importante

/home conține directoarele de bază ale utilizatorilor

/usr sistem de fișiere secundar (/usr/bin, /usr/lib)

/var date variabile (de obicei fișiere jurnal sau cache-uri) 

/etc fișiere de configurare

/boot bootloader și informații de boot

/lib biblioteci utilizate de sistem

/dev intrări în sistemul de fișiere pentru dispozitive hardware

/root home-ul superuser-ului (root) 

~ scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului curent

~student scurtătură shell pentru directorul home al utilizatorului student
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Ierarhia de directoare în Windows
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Ierarhia de directoare în Windows (cont.)

Intrare Rol

A:\ C:\ D:\ - rădăcinile pentru diferite sisteme de fișiere
- partițiile diferite se montează în rădăcini diferite

C:\Windows\ director ce conține programele de sistem pentru 
Windows

C:\Program Files\ director ce conține programele de aplicație pentru 
Windows

C:\Users\ - echivalent /home în lumea Windows
- un subdirector pentru fiecare utilizator
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Comenzi Unix simple

� Afișarea conținutului unui director

razvan@anaconda:~/junk$ ls

a.out  fun.o     icsDrone-1.5.0.tar.gz  test.cpp

fun.c  icsDrone  test

� Afișarea conținutului unui fișier

razvan@anaconda:~/junk$ cat hello.c

#include <stdio.h>

int main (void) 

{

printf ("Hello, World!\n");

return 0;

}

razvan@anaconda:~/junk$
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Comenzi Unix simple (cont.)

� Afișarea directorului curent
stefanb@anaconda:~$ pwd

/home/stefanb

� Schimbarea directorului curent
stefanb@anaconda:~/svn$ cd hooks/

stefanb@anaconda:~/svn/hooks$

� Crearea unui fișier, director
stefanb@anaconda:~/testing$ touch testfile.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ mkdir testdir

� Ștergerea unui fișier, director
stefanb@anaconda:~/testing$ rm testfile.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ rmdir testdir
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Comenzi Unix simple (cont.)

� Mutare, copiere

stefanb@anaconda:~/testing$ touch demutat.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ touch decopiat.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ mv demutat.txt mutat.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ cp decopiat.txt 
copiat.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ ls

copiat.txt  decopiat.txt  mutat.txt
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Comenzi Windows

� Command Prompt (CLI) – interfață asemănătoare shell-ului Unix
Start > Run > cmd.exe

� Crearea și listarea conținutului unui director:

D:\uso\curs USO\test> mkdir curs2

D:\uso\curs USO\test> dir

06.10.2007  18:52    <DIR>          .

06.10.2007  18:52    <DIR>          ..

06.10.2007  19:04                 0 info.txt

06.10.2007  18:52    <DIR>          curs2

� Copierea unui fișier
D:\uso\curs USO\test> copy info.txt director

1 file(s) copied.

� Power Shell
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Comenzi Windows (cont.)

� Redenumirea și mutarea unui fișier

D:\uso\curs USO\test> move info.txt info2.txt

D:\uso\curs USO\test> move info.txt director

D:\uso\curs USO\test> dir

06.10.2007  18:52    <DIR>          .

06.10.2007  18:52    <DIR>          ..

06.10.2007  19:04                 0 info2.txt

06.10.2007  18:52    <DIR>          curs2
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Fișiere

� Secvențe de octeți (byte stream) cu informație

� Tipuri de fișiere

�binare (executabile și de date)

•un fișier executabil este denumit program

�text

•un fișier text conține caractere “human readable” (format citibil)

� Drepturi de access
razvan@anaconda:~/junk$ ls -l

total 68

-rwxr-xr-x    1 razvan razvan 13564  Jul  9  20:49  a.out

-rw-r--r-- 1 razvan razvan       61  Jul  6  23:00  fun.c

-rw-r--r-- 1 razvan razvan    659  Jul  6  22:55  fun.o

-rw-r--r-- 1 razvan razvan       81  Oct  6  21:35  hello.c

drwxr-xr-x    2 razvan razvan   4096  Jul  6  20:36  icsDrone

-rw-r--r-- 1 razvan razvan 23520  Jul  6  13:26  icsDrone-

1.5.0.tar.gz



16

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Tipul unui fișier

� Extensii
� .txt – fișier text (ASCII)
� .exe – fișier executabil
� .c, .h, .cpp, .java, .py – fișier cod sursă
� .o (.obj) – fișier obiect (binar) 
� .avi, .mpeg, .mov – fișier video
� .bmp, .jpeg, .png, .gif – fișier imagine
� .wav, .midi, .mp3 – fișier audio

� Comanda file
$ file ~/public_html/index.html

/home/razvan/public_html/index.html: HTML document text

$ file /bin/ls

/bin/ls: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for 
GNU/Linux 2.4.1, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 
2.4.1, stripped

$ file /bin/ls

/bin/ls: MS-DOS executable PE  for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Directoare

� Folder, directory, dosar

� Cale, path

�o succesiune de intrări în sistemul de fișiere despărțite prin separator

�separator

•/ (slash) pe Unix

–/home/student/cursuri/uso2_curs.ppt

•\ (backslash) pe Windows

–C:\Documents and Settings\Student\Cursuri\uso2_curs.ppt

� Orice ierarhie de directoare are un director rădăcină

�directorul rădăcină pe Unix este /, indiferent de numărul de partiții

�directorul rădăcină pe Windows este C:\, D:\ etc.
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Directoare (cont.)

� Două intrări dedicate

�. (punct) – directorul curent

�.. (punct punct) – directorul părinte

razvan@anaconda:~/junk/hello$ ls -a

.  ..  hello  hello.c

� Doua tipuri de căi

�relative (în raport cu directorul curent)

./svn/db/transactions

�absolute:

/home/stefanb/svn/db/transactions

� Cum se execută un fișier executabil în Unix?
razvan@anaconda:~/junk/hello$ ./hello

Hello, World!
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Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Link-uri

� Legături către alte intrări din sistemul de fișiere

� În Linux/Unix există două tipuri de linkuri

�linkuri hard

�linkuri soft (symbolic link) 

stefanb@anaconda:~/testing$ touch file.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ ln -s file.txt linktofile.txt

stefanb@anaconda:~/testing$ ls -l

total 0

-rw-r--r-- 1 stefanb stefanb 0 2007-10-06 17:44 file.txt

lrwxrwxrwx 1 stefanb stefanb 8 2007-10-06 17:45 

linktofile.txt -> file.txt

link



20

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru 
învățământul superior tehnic

USO – Utilizarea Sistemelor de Operare

Tipuri speciale de fișiere

� În Windows toate fișierele au suport fizic pe disc

� În Linux există tipuri speciale de fișiere

�legături simbolice

�device files (localizate în /dev) – dispozitivele hardware

�named pipes & sockeți Unix – folosite pentru comunicarea între programe

razvan@anaconda:~$ ls -l /dev/hda1

brw-rw---- 1 root disk 3, 1 Oct 10 16:15 /dev/hda1

razvan@anaconda:~$ ls -l /var/run/mysqld/mysqld.sock

srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Oct 10 13:16 

/var/run/mysqld/mysqld.sock


