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Sistema de Arquivos 
�  Sistema de arquivos é a forma de organização de dados 

nos discos de armazenamento. Sabendo do sistema de 
arquivos de um determinado disco, o Sistema 
Operacional pode decodificar os dados armazenados e 
lê-los ou gravá- los. 

!"#$%&'()*'+*&, -.
/01"'21'31415*#%675"891&
:274&*6'3"21%';"441

01$*&7<=07*'21>72*'"*'5*&<%#1'21'&1'<0"?"4@"0'5*#'*'A1?7"6'1'!*615<7>"'5*#'"'
B100"#16<"'CD3E'F&<"&'&)*'B"574#16<1'G101657"2"&'5*#'"4G%6&'5*#"62*&H

%0$#7E"22#127" C2757*6"'#I27"&'J'?"&1'21'2"2*&

%0$#7E01#*>1#127" K1#*>1'#I27"&'2"'?"&1'21'2"2*&

C&'#I27"&'$*21#'&10'&7<1&'2"'76<1061<L'$10#7<762*'"&&7#'*'"2#767&<0"2*0'
#"6<10'*'&7&<1#"'&1#$01'"<%"47M"2*E'FN7&<1'%#'1N51416<1'&7<1'$"0"'5"2"&<0*'
21'#I27"&'O%1','*'F"&P'QKDRS'@<<$HTT1"&P%0$#7EM"0?E*0GT''E'U1&<1'&7<1'
5*6B7G%0"#*&'"&'6*&&"&'#I27"&'21'"5*02*'5*#'6*&&"'>10&)*'1'6151&&72"21&L'
?"&<"'&1G%70'*'0*<170*'2*'&7<1E

!"#! $%&'()*!+(!*,-.%/0&1

(7&<1#"'21'"0O%7>*&','"'B*0#"'21'*0G"67M"8)*'21'2"2*&'6*&'27&5*&'21'
"0#"M16"#16<*E'("?162*'2*'&7&<1#"'21'"0O%7>*&'21'%#'21<10#76"2*'27&5*L'*'
(7&<1#"':$10"57*6"4'$*21'215*27B75"0'*&'2"2*&'"0#"M16"2*&'1'4VW4*&'*%'G0">XW
4*&E

Y"M162*'"6"4*G7"&L'<"4'*0G"67M"8)*'"&&1#14@"W&1'"'
%#"'?7?47*<15"'1&5*4"0E':'?7?47*<15X07*'*0G"67M"'*&'
47>0*&'5*6B*0#1'*'&1%'G*&<*L'5%Z"'?%&5"L'
5*6>16716<1#16<1L'$0*5%0"'217N"0'#"7&'BX574L'&1#'
*5%$"0'#%7<"&'$0"<14170"&'1'"&&1G%0"62*'"'
76<1G072"21'21&<1E'C762"L'510<"#16<1L'*0G"67M"'*&'
47>0*&'&1G%62*'&%"&'5"0"5<10I&<75"&'["&&%6<*L'
516&%0"L'1<5\E'A1$*7&'21'*0G"67M"2*&L'*%'2%0"6<1'"'
*0G"67M"8)*L'*'?7?47*<15X07*'507"'%#"'47&<"'5*#'
<*2*&'*&'47>0*&'2"'?7?47*<15"L'5*#'&1%&'"&&%6<*&L'
4*5"47M"891&'1'5=27G*&'01&$15<7>*&E

:'(7&<1#"':$10"57*6"4'&107"'*'?7?47*<15X07*'2"']?7?47*<15"'21'2"2*&]'2*'
5*#$%<"2*0H'*'27&5*'21'"0#"M16"#16<*E'FN"<"#16<1'7G%"4'J'*0G"67M"8)*'21'
%#"'?7?47*<15"L'*'(7&<1#"':$10"57*6"4'G%"02"'*&'2"2*&'6*&'1&$"8*&'>"M7*&'2*'
27&5*L'0*<%4"62*W*&'5*#'%#'Y!^'[Y741'!*6<0*4'^4*5_L'^4*5*'21'!*6<0*41'21'
C0O%7>*\'1'"762"'507"62*'%#"'47&<"'5*#'"'$*&78)*'21&<1'2"2*L'5@"#"2"'21'RY3'
[R"&<10'Y741'3"?41L'3"?14"'21'C0O%7>*&'R1&<01\E

("?162*'"'$*&78)*'2*'"0O%7>*'"'&10'"?10<*TG0">"2*L'*'(7&<1#"':$10"57*6"4'
&*4757<"'"'417<%0"'21&<"L'215*27B75"T5*27B75"'1'01"47M"'"'"?10<%0"TG0">"8)*'2*'
2"2*E

Q#'&7&<1#"'21'"0O%7>*&',L'"&&7#L'%#"'B*0#"'21'507"0'%#"'1&<0%<%0"'4=G75"'21'
"51&&*'"'2"2*&'6%#"'$"0<78)*E'(162*'"&&7#L'<"#?,#','7#$*0<"6<1'01B1070'O%1'
6%65"'$*210X'<10'`'*%'#"7&'<7$*&'21'&7&<1#"&'21'"0O%7>*&'[B*0#"<*&\'6%#"'
#1&#"'$"0<78)*E

:'R^K'[R"&<10'^**<'K15*02\','%#'"0O%7>*'21'2"2*&'76<1047G"2*'5*#'"'^S:('
[^"&75'S6$%<':%<$%<'(P&<1#\'5%Z"'7#$*0<a657"','*'015*6@157#16<*'2*'&7&<1#"'21'
"0O%7>*&L'5*#*'<"#?,#'6"'76757"47M"8)*'21'&7&<1#"'*$10"57*6"7&E

- 31N<*'*?<72*'21'@<<$HTT$<Eb7_7$127"E*0GTb7_7T(7&<1#"c21cB75@170*&



Sistema Arquivo 
�  Um sistema de arquivos é, assim, uma forma de criar 

uma estrutura lógica de acesso a dados numa partição. 
Sendo assim, também é importante referir que nunca 
poderá ter 2 ou mais tipos de sistemas de arquivos 
(formatos) numa mesma partição. 

�  O MBR (Master Boot Record) é um arquivo de dados 
interligado com a BIOS (Basic Input Output System) cuja 
importância é o reconhecimento do sistema de 
arquivos, como também na inicialização de sistema 
operacionais. 



Sistema de Arquivos 

�  Particionar um dispositivo é dividi-lo de forma que cada 
uma das suas partes, denominadas partições, possa 
receber um tipo de sistema de arquivo e esteja 
preparada para receber as informações. 

�  As partições são áreas de armazenamento, criadas 
durante o processo de particionamento, sendo que cada 
partição funciona como se fosse um disco rígido (ou 
dispositivo utilizado). Uma partição pode ter apenas um 
sistema de arquivo, já um disco com várias partições 
pode ter vários sistemas de arquivos. 



Sistema de Arquivos 

�  Quando um disco rígido é formatado com um sistema 
de arquivos no Linux, o mesmo é dividido em 4 partes 

◦  O bloco de boot contém o boot do sistema operacional. 
◦  O superbloco contém informações sobre o sistema de arquivos, 

como número de inodes, inodes livres, número de blocos, blocos 
livres, etc. 
◦  A tabela de inodes contém informações sobre cada arquivo 

(diretório é um tipo especial de arquivo). 
◦  O bloco de dados contém os dados propriamente ditos dos 

arquivos. 
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Sistema de Arquivos 

�  Cada inode tem 64 bits e contém as seguintes 
informações: 
◦  UID e GID (identificação do usuário e grupo dono). 
◦  Tipo de arquivo. Arquivo comum, diretório, link, dispositivo etc., 

ou 0 (zero) se o inode não estiver em uso. 
◦  Permissões. 
◦  Data e hora de criação, acesso e última modificação. 
◦  Número de links para o mesmo. 
◦  Tamanho. 
◦  Localização dos blocos onde está armazenado seu conteúdo. 



Sistema de Arquivos 

�  O Linux tem suporta à dezenas de sistemas de arquivos, 
sendo que os principais são: 
◦  ext: sistema de arquivos estendido (extended filesystem). É o 

sistema de arquivos mais utilizado no Linux. Existem 
ramificações (ext2 e ext3), sendo o ext3 o mais amplamente 
utilizado pela comunidade Linux atualmente. Ele fornece padrões 
para arquivos regulares, diretórios, arquivos de dispositivos, links 
simbólicos e suporte a transações 
◦  vfat: este é o sistema de arquivos (volume FAT) dos sistemas 

Windows®9x e Windows NT®. 
◦  ntfs: este é o sistema de arquivos dos sistemas Windows2000®, 

Windows XP® e NT®, entre outros. O Linux só o suporta em 
modo de leitura. 



Sistema de Arquivos 

�  O Linux tem suporta à dezenas de sistemas de arquivos, 
sendo que os principais são: 
◦  nfs: sistema de arquivos de rede, utilizado para acessar 

d i retór ios de máqu inas remotas , que permi te o 
compartilhamento de dados na rede. 
◦  reiserfs: sistema de arquivos com suporte a características 

como, por exemplo, melhor performance para diretórios muito 
grandes e suporte a transações (journalling). Não suporta cota 
para usuários e grupos. 
◦  iso9660: sistema de arquivos do CD-ROM. 



Sistema de Arquivos 

�  O Linux tem suporta à dezenas de sistemas de arquivos, 
sendo que os principais são: 
◦  Xfs: Projetado especialmente para trabalhar com arquivos 

grandes (de até 9 mil “petabytes”) e diretórios com vários 
arquivos. Oferece suporte a quotas para usuários e grupos. 
Suporta transações (journalling). 

Um sistema de arquivos com journaling dá permissão ao 
Sistema Operacional de manter um log (journal), de todas as 
mudanças no sistema de arquivos antes de escrever os dados 
no disco. Normalmente este log é um log circular alocado em 
uma área especial do sistema de arquivos. 



Sistema de Arquivos 

�  O GNU/Linux segue o Filesystem Hierarchy Standard 
para nomeação de arquivos e diretórios.  

�  Este padrão permite aos usuários e programas 
predizerem a localização de arquivos e diretórios.  

�  O diretório de nível raiz é representado simplesmente 
pela /.  



Sistema de Arquivos 

�  No nível raiz, todos os sistemas incluem estes diretórios: 
◦  bin  Binários de comandos essenciais 
◦  boot  Arquivos estáticos e gerenciador de inicialização 
◦  dev  Arquivos de Dispositivos 
◦  home  Diretórios de usuários  
◦  lib  Bibliotecas essenciais compartilhadas e módulos do 

kernel media Ponto de montagem para montar um sistema de 
arquivos temporariamente  
◦  proc  Diretório virtual de informações do sistema  
◦  root  Diretório home do usuário root  
◦  sbin  Binários essenciais do sistema do usuário root  
◦  tmp  Arquivos temporários 

�  usr var opt 

�  Hierarquia secundária Dados variáveis Aplicativos adicionais e 
pacotes de softwares 



Sistema de Arquivos 

�  No nível raiz, todos os sistemas incluem estes diretórios: 
◦  tmp  Arquivos temporários 
◦  usr Hierarquia secundária  
◦  var Dados variáveis  
◦  Opt Aplicativos adicionais e pacotes de softwares 



Sistema de Arquivos 

�  Particionando e formatando discos 
◦  O Linux trata os discos, diferentemente do Windows, por nomes 

hda, hdb, hdc e hdd para disco IDE; sda, sdb etc para discos SATA 
e SCSI. 
◦  As partições são numeradas dentro de cada disco, do tipo hda1, 

hda2 etc. 

�  Diskdrake 
�  Em seguida deveríamos formatar a partição com o 

comando: 
�  mkfs.ext3 /dev/hdaX 
�  Onde X é o número da partição que acabamos de criar 



Sistema de Arquivos 

�  Uma vez formatado devemos montar a nova partição 
para que ela se torne acessível a nós.  

�  O primeiro passo é criar um diretório onde será 
montado a nova partição e em seguida a montagem. Por 
exemplo: 
◦  mkdir /dados 
◦  mount /dev/hdaX /dados 

�  O arquivo /etc/fstab (File System Table) é o responsável 
pelas montagens das partições desejadas. É através 
desse arquivo que são montadas as partições para que o 
Gnu/Linux inicie corretamente, pois sem ele não teria 
como iniciar o sistema. 



Sistema de Arquivos 

�  O modelo do arquivo fstab é assim: 

 
�  [dispositivo] 
�   [ponto de montagem]  
�  [sistema de arquivos] 
�   [opções] : [opção para o dump] [opção para o fsck] 
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Sistema de Arquivos 

�  dispositivo:  
◦  Nesse campo é colocado o dispositivo a ser montado ou um 

sistema de arquivos remoto. Para montagens NFS deve ser 
colocado <máquina>:<dir>, exemplo: dark.dark.net:/home/
minhapasta. 

�  ponto de montagem: 
◦  Ele identifica em qual pasta será montada a partição, para 

partições swap esse campo deve ser especificado como 'swap'. 
No nosso exemplo na primeira linha coloquei a pasta raiz do 
Gnu/linux, já na segunda linha identifiquei como a pasta / var que 
seria montado no sistema. 



Sistema de Arquivos 

�  sistema de arquivos: 
◦  Nesse campo você descreve qual o sistema de arquivo. 

Consulte /proc/filesystems para saber quais sistemas de arquivos 
são suportados pelo seu kernel. 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 

◦  noauto: Essa opção faz com que o dispositivo não 
montado automaticamente durante o boot, é a opção 
que deve ser usada para disquetes e cd-roms no 
fstab, pois senão o Gnu/Linux iria tentar monta-los 
mesmo que não tivessem discos neles. 

 



Sistema de Arquivos 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 

◦  noauto: Essa opção faz com que o dispositivo não 
montado automaticamente durante o boot, é a opção 
que deve ser usada para disquetes e cd-roms no 
fstab, pois senão o Gnu/Linux iria tentar monta-los 
mesmo que não tivessem discos neles. 
◦  user: Essa opção é ótima também para discos 

removíveis, ela permite que qualquer usuário possa 
montar esse dispositivo. 

 



Sistema de Arquivos 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 

◦  noexec: Essa opção é muito útil para quando 
montamos partições windows, pois ele não gerencia 
os arquivos com permissões como no Gnu/Linux, 
com isso os arquivos ficam todos como executáveis, 
se você clicar em cima de um arquivo mp3, usando o 
konqueror por exemplo, ele vai tentar "executar" o 
arquivo é claro que sem funcionar, usando essa opção 
você faz com que isso não ocorra. 



Sistema de Arquivos 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 

◦  uid: Essa opção também é útil quando se monta 
partições FAT, pois elas não trabalham com 
permissões de arquivo, assim todas as partições que 
forem montadas estarão com o dono dos arquivos 
seja o root. Assim você com um usuário normal não 
poderia ter total controle desse diretório, com essa 
opção você pode mudar o dono do arquivo usando o 
uid dele que pode ser encontrado no arquivo /etc/
passwd: 



Sistema de Arquivos 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 
◦  gid: Com essa opção você pode mudar o grupo do diretório, na 

verdade é a mesma função da opção acima, só que faz isso com 
o grupo. 
◦  umask: serve para indicar quais serão as permissões dos 

arquivos, já que os sistemas Fat e derivados não tem sistema de 
permissões. O padrão é a máscara do processo atual. O valor é 
dado em formato octal. O padrão geralmente é representado 
por 022, ou seja, bit 'w'(permissão de escrita) apenas para o 
dono. 



Sistema de Arquivos 

�  opções 
Segue abaixo explicação de algumas das opções disponíveis no 
fstab: 
◦  ro: O dispositivo será montado somente para leitura  
◦  rw: Monta o sistema de arquivos com permissão de leitura e 

gravação.  
◦  exec: Permite a execução de binários. suid: Permite o uso dos 

bits de configuração de identificação do usuário e do grupo.  
◦  dev: Interpreta dispositivos especiais de blocos ou caracteres no 

sistema de arquivos.  
◦  relatime: Usa as opções padrão: rw, suid, dev, exec, auto, 

nouser, e async. 



Sistema de Arquivos 

�  opção para o dump:  
◦  Essa opção é usada pelo comando dump para determinar quais 

sistemas de arquivos precisam ser copiados, caso não tenha sido 
escrito nada nesse quinto campo o valor dele será considerado 
zero, e o dump assumirá que esse sistema de arquivos não 
precisa ser copiado.  

�  opção para o fsck:  
◦  Nesse campo você deve colocar a ordem em que os sistemas de 

arquivos serão verificados durante o boot. A partição raiz ( / ), 
sempre como 1, e os outros sistemas de arquivos devem ter 
esse campo a partir de 2 fazendo seqüência de acordo com o 
número de partições que você quiser montar. 



LVM - Logical Volume Manager 

�  O LVM tem por objetivo facilitar a administração do 
espaço em disco e facilitar a ampliação de partições 
com a inserção de novos discos nos servidores. Como 
principais características podemos citar: 
◦  O LVM permite o aumento ou diminuição do tamanho de 

partições sem a reformatação e a reinicialização da máquina. 
◦  Em partições XFS e ReiserFS não é necessário sequer o 

desmonte da partição para alterar o tamanho da mesma. Ou 
seja, pode-se alterar o tamanho de uma partição com o sistema 
on-line. 



LVM - Logical Volume Manager 

�  O melhor momento de configuração do LVM é na 
instalação do servidor. Deve-se reservar uma área 
mínima para o / (raiz), já que somente o / e o /boot não 
podem ser montados em partições LVM, e deixar todo 
o espaço restante do disco como LVM 
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LVM - Logical Volume Manager 

�  O Gerenciador de Volumes Lógicos consiste em uma 
camada adicional entre os dispositivos físicos e a 
interface de E/S no kernel para fornecer uma visão 
lógica no armazenamento.  

�  A o c o n t r á r i o d o m é t o d o t r a d i c i o n a l d e 
particionamento, a implementação LVM cria um grande 
disco virtual, que pode inclusive ter mais de um 
dispositivo de armazenamento, e divide em partições 
virtuais.  

�  A grande vantagem é permitir o redimensionamento 
das áreas de modo dinâmico, ou seja, com o sistema 
operacional sendo utilizado. 



LVM - Logical Volume Manager 
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