
Soubory 
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Vnitřní reprezentace souborů 

• definice pojmu soubor: 

• Soubor  

–  posloupnost bytů bez dalšího významu.  

    (z pohledu OS) 

• Soubor  

–  posloupnost znaků reprezentujících informace 
uložené v tomto souboru. (z pohledu uživatele) 
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Soubory 

• Sémantickou interpretaci uložených dat 
zajišťuje program (aplikace). 

• (jádro OS nepřikládá jednotlivým znakům 
žádný význam (ale doplňuje soubor o řídící 
znaky typu EOF (konec souboru)). 

• Použitá definice dobře odpovídá tzv. 
obyčejným souborům (regular files, plain files) 

 

SŠSI Tábor 3 



Typy souborů 

• OS typu UNIX/Linux podporují v zásadě 3 typy 
souborů: 

– obyčejné soubory 

– adresářové soubory (directory) 

– zvláštní soubory 
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Obyčejné soubory 

• obyčejné soubory 

– textové soubory (zdrojové texty, příkazové 
soubory) -posloupnost zobrazitelných znaků 

– binární soubory (posloupnost instrukcí a dat 
přeložená do binárního tvaru) 

• jiné dělení:  

– soubory spustitelné (binární, příkazové soubory) 

– soubory nespustitelné 

 
SŠSI Tábor 5 



Obyčejné soubory 

• Obyčejný soubor: pojmenovaná posloupnost 
bytů s libovolným obsahem 

• Data souborů jsou uložena v datových blocích 
systému souborů. 

• Připomínáme: soubor je abstrakce operačního 
systému pro zjednodušení práce 
programátorů a uživatelů (odstínění). 
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Adresáře 

• Adresář je typ souboru, jehož formát je řízen jádrem 
OS (do adresáře nelze přímo zapisovat, obsah adresáře 
lze měnit operacemi mkdir, rmdir, obsah adresáře lze 
číst operací ls) 

• Správněji bychom měli používat název adresářový 
soubor. 

• Adresář poskytuje vazbu mezi jménem souboru a 
vlastním souborem. 

• Adresář je tvořen položkami adresáře (adresář je 
tabulkou položek). 

• Každá položka obsahuje jméno souboru (eventuálně + 
délku jména) a číslo i-uzlu (i-node) 
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Adresáře 

• Položka adresáře zajišťuje převod mezi jménem 
souboru a i-uzlem souboru. Teprve i-uzel obsahuje 
všechny další informace nutné pro práci se souborem 
(vlastník souboru, přístupová práva, počty linků apod.) 

• Každému souboru v systému souborů (obyčejnému 
souboru, adresářovému souboru, speciálnímu souboru) 
odpovídá právě jeden i-uzel. 

• Na jeden a tentýž i-uzel může být více odkazů z různých 
adresářů (dvojice jméno souboru - i-uzel se nazývá 
link). 
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Adresáře 

• Operační systémy typu UNIX/Linux používají 
hierarchický systém souborů uspořádaných do 
stromovité struktury. 

• Počátek struktury je u kořenového adresáře (root 
directory), který se jmenuje / 

• Pod tímto adresářem jsou umístěny další adresáře 
(obsahující opět adresáře a soubory atd.) a soubory -
adresáře představují větvení větví, soubory představují 
listy. 

• Každý adresář obsahuje dva (pod)adresáře: 
– .označuje adresář samotný (nelze smazat) 
– ..označuje (odkazuje) na rodičovský adresář (nelze smazat) 
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Adresáře 

• Typy adresářů: 
– pracovní adresář (working directory) = adresář, ve kterém 

se uživatel momentálně nachází, označuje se . 
– rodičovský (nadřízený) adresář (parent directory): adresář 

o jednu úroveň výše směrem ke kořenovému adresáři, 
označuje se .. 

– domovský adresář (home directory) -adresář nastavený 
uživatelům po přihlášení do systému, jméno určeno 
správcem, pro každého uživatele jeden s příslušnými 
přístupovými právy 

– kořenový adresář (root directory, / ) = počátek struktury 
systému souborů, vrchol stromu, domovský adresář 
superuživatele (roota) 
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Jména souborů a adresářů 

• Jméno souboru:  

– Maximální déla závisí na implementaci (obvykle 
255 znaků, dříve 14 znaků) 

– Kódování závisí na implementaci (většinou ASCII) 

– nepovolené znaky: lomítko / 

– nedoporučené znaky: * ? [ ] ( ) \“ “ ‘ ‘ ` ` + ; 

– doporučené znaky: alfanumerické znaky, tečky, 
pomlčka (ne na začátku), podtržítko 

– rozlišování velkých a malých písmen 
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Jména souborů a adresářů 

• jména začínající tečkou(skryté 
soubory/adresáře) se: 
– nenahrazují na příkazové řádce při použití  

znaků * a ? 

– nevypisují příkazem ls (jen s přepínačem –a) 

• jména tečka (.) a dvě tečky (..) jsou 
rezervována pro 
.   – aktuální adresář 

..  – nadřazený adresář 
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Atributy souboru 

• Atributy souboru(lze vypsat např. příkazem ls -l) 
– typ souboru: 
– vlastníci souboru (uživatel, skupina) 
– přístupová práva (r –čtení, w –zápis, x –spuštění, set uid, 

ACL,…) 
– čas (vytvoření, modifikace, přístupu) 

 
d (directory) adresář  

- (pomlčka) obyčejný soubor 

c (character device)  speciální znakový soubor 

b (block device) speciální blokový soubor 

l (symbolic link) symbolický link 

p (pipe)  roura  
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Soubory 

• Data 

– obsah souboru je uložen v datových blocích na 
disku 

• Přístup k souboru 

– pomocísystémových volání: open(), close(), 
seek(), read(), write(), stat(),... 

– příkazy OS (shellu): more, less, cp, rm, mv, ln,… 
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Adresáře 

• Pojem cesta v adresáři: 

    = spojení adresářů (adresář je místo, kde se cesta     
       větví) 

– absolutní cesta: spojení kořenového adresáře (/) s 
adresářem, ve kterém se nachází soubor úplné 
(absolutní) jméno souboru 

– relativní cesta: spojení od pracovního adresáře k 
adresáři, ve kterém se nachází soubor relativní 
jméno (relativní odkaz) -vyjadřuje cestu k danému 
souboru relativně vzhledem k pracovnímu adresáři. 
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Adresáře 

• Umožňují hierarchické uložení informacíve stromě adresářů. 
 

• Absolutní (úplná) cesta 
– začíná vždy v kořenovém adresáři/ 
– obsahuje posloupnost všech adresářů (oddělených znakem /) mezi/a cílovým 

souborem 

 
  /home/rocnik1/skupina12/Novak 

 
• Pracovní (aktuální) adresář 

– lze zobrazit příkazem pwd 
– jeho hodnota je uložena v proměnné PWD 
– mění se příkazem cd nový-pracovní-adresář 
– je určen absolutní cestou 
– každý proces může mít jiný pracovní adresář 
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Adresáře 

• Relativní cesta 
– začíná vždy v pracovním (aktuálním) adresáři $PWD 
– obsahuje posloupnost podadresářů mezi $PWD a cílovým souborem 

 
  PWD=/home/rocnik1/skupina15 
             ../skupina12/Novak 

 
• Domovský adresář (home directory) 

– definován pro každého uživatele 
– po přihlášení je pracovním adresářem 
– jeho hodnota je uložena v proměnné HOME 
– nastaví se jako pracovní příkazem cd bez parametrů 
– uživatel je většinou jeho vlastníkem a má právo zápisu 
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Adresáře 

   /home/Petr/S1 absolutní cesta k S1 
   ./../Petr/S1 relativní cesta k S1 
   ../Petr/S1  relativní cesta k S1 
 
   /home/Jan/S4 absolutní cesta k S4 
   ./S4  relativní cesta k S4 
   S4  relativní cesta k S4 
   ../../bin  relativní cesta do /bin 
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Speciální soubory 

• Nejde o soubor v klasickém slova smyslu 
(posloupnost uložených dat) 

• jde spíše o symbolické jméno periferního zařízení 
(nebo zařízení obecně) 

• speciální soubor lze chápat jako rozhraní mezi OS 
a zařízeními 

• koncept speciálních souborů podporuje jednotný 
pohled (přístup) v systému : z hlediska uživatele 
se zařízení (periferie) chovají jako soubor, s 
každým periferním zařízením je spojen jeden 
nebo několik speciálních souborů  
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Speciální soubory 

• Operace se zařízeními jsou prováděny jako operace se 
speciálními soubory s těmito zařízeními spojenými 

• lze použít například operací přesměrování vstupu a 
výstupu 

• speciální soubor je logickou adresou zařízení -z 
použitého speciálního souboru zjistí operační systém, 
jaký ovladač (driver) má pro komunikaci se zařízením 
použít (resp. jaký podprogram jádra OS bude použit) 

• speciální soubory jsou obvykle uloženy v adresáři /dev 
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Speciální soubory 

• V adresáři /dev najdeme speciální soubory pro: 
– systémovou konzoli (/dev/console) 

– terminály (/dev/pts/number) 

– tiskárnu (/dev/lp) 

– floppy-diskové jednotky (/dev/fd0) 

– harddisky 

– magnetopáskové jednotky (/dev/rmt) 

– paměť (/dev/mem, /dev/kmem) 

– zařízení /dev/null 

• konkrétní tvar silně závisí na typu Unixu, pro jedno 
zařízení lze často použít celou řadu speciálních souborů  
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Speciální soubory 

• V zásadě existují dva typy speciálních souborů: 
– blokové speciální soubory (ve výpise označené znakem b) 
– znakové speciální soubory (označené jako c). 

• Blokové speciální soubory: 
– odpovídají zařízením schopným přenést najednou celý blok 

dat; 
– komunikace s těmito zařízeními probíhá přes vyrovnávací 

paměti po blocích dat 
– charakterizovány náhodným přístupem k datům, určitou 

velikostí bloků přenášených dat, existencí vyrovnávacích 
pamětí v jádře OS pro práci s těmito zařízeními, 
zpracováváním celého bloku v daném čase 

– typ. příklad: HDD, FDD 
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Speciální soubory 

• Znakové speciální soubory: 
– komunikace s těmito zařízeními probíhá po jednotlivých 

znacích, bez použití vyrovnávacích pamětí 
– typ. Příkladem jsou terminály, tiskárny, modemy, 

klávesnice 

• Některá zařízení mohou pracovat buď jako bloková 
zařízení nebo jako znaková zařízení (dle volby 
speciálního souboru) 

• Bloková zařízení pracující ve znakovém režimu bývají 
označována jako raw device  
– v tomto režimu probíhá vstup a výstup přímo bez použití 

vyrovnávacích pamětí OS, lze použít jen některé I/O 
operace 
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Speciální soubory 

• Místo velikosti souboru se u jména speciálního 
souboru udávají dvě čísla: 

– hlavní číslo (major number) 

– vedlejší číslo (minor number) 

• Hlavní číslo reprezentuje ovladač zařízení a je 
indexem do tabulky jádra OS (udává typ 
zařízení) 

• Vedlejší číslo rozlišuje zařízení stejného typu 
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Další typy souborů 

• Symbolické linky (označené ve výpise znakem l) 

– symbolický link (symbolic link) je soubor, ve kterém je 
uložena cesta k jinému souboru. Pokud systém při 
procházení cesty k souboru narazí na symbolický link, 
nahradí část cesty obsahem tohoto linku 

– je to pseudonym původního souboru 

– přístupová práva symbolického linku nejsou důležitá 
(rozhodují přístupová práva odkazovaného souboru) 

– pokud odkazovaný soubor neexistuje nebo není 
přístupný ohlásí systém příslušnou chybu  
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Symbolické linky 

• Symbolické linky se vytvářejí příkazem: 

 

  ln -s file_name s_link_name 

• tímto příkazem se vytvoří soubor s_link_name, 
který bude obsahovat řetězec file_name 

• tj. symbolické linky mají vlastní i-uzel odlišný od  
i-uzlu souboru file_name 

• symbolické linky je možné použít i adresářové 
soubory v různých svazcích 
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Linky 

• Kromě symbolických linků existují také pevné linky (hard links) 
• Pevný link je homonymem souboru -definuje další jméno téhož souboru, 

které je od původního jména nerozlišitelné (sdílení souborů) 
• zavedením pevného linku se zvýší počet vazeb mezi daným i-uzlem a 

příslušnými položkami adresáře  
• vytvoří se příkazem ln old_name new_name 
• projeví se při výpisu příkazem ls jako parametr počet (pevných) linků -tj. 

OS tento parametr eviduje. 
• Smazáním souboru new_name nebo old_name se pouze sníží počet linků 
• ke smázání souboru dojde po smazání všech pevných linků 
• nelze použít k odkazům na adresáře (adresář musí být pevně umístěn v 

hiearchické struktuře) a k odkazům přes hranice svazků (systémů souborů) 
(jedinečnost čísla i-uzlu) 
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Systém souborů 

• Data jsou uchovávána na permanentních paměťových 
médiích (typu HDD, FDD, CD-ROM, DVD-ROM) 

• Každé takové médium má určitou fyzickou organizaci: 
u HDD: skládá se z částí: povrchy, stopy, válce, sektory -
základní paměťový blok disku = fyzický blok (512 byte) 

• Z hlediska logické organizace bývá HDD rozdělen na 
několik úseků (partitions) (min.1) 

• ke každé partition lze přiřadit systém souborů, existují 
však partition, ke kterým není systém souborů přiřazen 
(swap) 
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Systém souborů 

• Systém souborů poskytuje metody pro organizaci a 
uložení dat. 

• Systém souborů lze definovat jako množinu logických 
diskových bloků, která má přesně definované 
uspořádání 

• velikost diskových bloků závisí na typu systému 
souborů a instalaci (512, 1024, 2048, 4096 ..) -v rámci 
jednoho systému souboru stejná. 

• Systém souborů slouží k efektivnímu uložení 
systémových a uživatelských dat a programů 

• F.s. je logickým schématem realizovaným na fyzickém 
paměťovém médiu  
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Systém souborů 

• Transformaci logických adres na fyzické adresy 
zajišťuje ovladač HDD. 

• Existuje celá řada různých typů systémů souborů: 

– s5 

– ufs, ffs (Fast File System) 

– hsfs (High Sierra File System 

– nfs (network file system) 

– htfs (High Througput File system) 

– vfs (virtual file system) 
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Systém souborů 

• uživatele vnitřní reprezentace systému souborů 
nemusí zajímat, protože uživatelské rozhraní 
systému souborů je stejné pro různé systémy 
souborů (většinou). 

• Z pohledu uživatele je systém souborů 
ztotožňován se stromovou strukturou souborů a 
adresářů 

• Unixový systém souborů používá tento způsob 
ukládání a přístupu k datům, ale v pozadí je 
poněkud komplikovanější schéma 
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Systém souborů 

• Na systémové úrovni jsou data na disku 
uložena v systému souborů 

• Systém souborů má určitou vnitřní strukturu, 
kterou se budeme zabývat později. 
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Systém souborů 

• Logický systém souborů 
– pro běžného uživatele se jeví jako jediná homogenní struktura 

(strom adresářů) 
– přistupujeme k němu např. pomocí příkazů cd, pwd, ls, cp, rm, … 
– ve skutečnosti je tvořen jedním nebo více fyzickými systémy 

souborů (viz. příkazy mount, df) 

 
• Fyzický systém souborů 

– podstrom adresářů, které je celý uložený na jednom fyzickém 
mediu (lokální disk, vzdálený disk, paměť,…)  

– diskový (ext2, ext3, ufs, vxfs, …) 
– síťový (nfs,…) 
– pseudo (profs, tmpfs, fdfs,…)  
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Systém souborů 

• Výhody této koncepce 

– za pokrytí logického FS fyzickými FS je odpovědný 
administrátor 

– pokrytí lze měnit bez vlivu na logický FS 

– možnost zvětšování kapacity logického FS bez 
změny jeho struktury 

– ohraničení chyb 
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Systém souborů 

/bin Spustitelné programy 

/sbin Programy pro start a administraci systému 

/dev Speciální soubory 

/etc Konfigurační soubory 

/home Domovské adresáře uživatelů  

/lib Knihovny  

/tmp Dočasné soubory (mohou být smazány pří restartování systému) 

/opt Aplikace, která nejsou součástí systému  

/usr Systémové soubory, které nemění svou velikost 

/var Systémové soubory, které mění svou velikost 
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Systém souborů 

• Systém souborů lze charakterizovat (vlastnosti): 
– hierarchická struktura; 

– konzistentní přístup k datům souboru; 

– schopnost vytvářet a rušit soubory; 

– možnost dynamických změn velikosti souborů (zvětšování) 

– zajištění ochrany dat v souborech (mechanismus 
přístupových práv) 

– přístup k periferním zařízením přes speciální soubory 

– uspořádávání dat do bloků 

– mechanismus připojování a odpojování systémů souborů 
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Systém souborů 

• Kořenový (root) file system -aktivní během celé doby, 
po kterou je systém v činnosti, bootuje se z něj 
operační systém (obsahuje soubor s jádrem operačního 
systému), nelze jej odpojit 

• ostatní filesystémy mohou být (současně) připojovány k 
root filesystemu pomocí příslušného systémového 
volání (mount) do některého z adresářů 

• důsledek: z hlediska uživatele se takto připojený systém 
souborů chová jako součást původního systému 
souborů a jako podadresářový strom adresáře, do 
kterého byl systém souborů připojen 
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Systém souborů 

• z hlediska uživatele lze takto připojené systémy 
souborů považovat v podstatě za jeden velký systém 
souborů 

• připojený systém souborů lze opětovně odpojit (není-li 
používán nějakým procesem) 

• platí, že pokud je systém souborů poškozený, nelze jej 
připojit 

• připojení systému souborů do určitého místa systému 
souborů může mít za následek, že data (soubory a 
adresáře) v hierarchické struktuře umístěné pod tímto 
místem budou dočasně nedostupná 
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Systém souborů 

• Data uložená v systému souborů jsou 
dostupná pouze tehdy, je-li systém souborů 
připojen. 

• Místo připojení systému souborů k nějakému 
adresáři se nazývá mount point. 

• Existuje rovněž mechanismus připojení 
systému souborů přes síť (network file system 
NFS, návrh firmy SUN MicroSystems)) 
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Struktura (komponenty) systému 
souborů 

• Vytvoření systému souborů: procedura mkfs 
(newfs) 

• Systém souborů tvoří 4 základní složky: 

– zaváděcí blok (boot block) 

– superblok (superblock) 

– i-uzel (i-node) 

– datové bloky 
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• Disk label 
– definuje rozdělení disku na menší oblasti (každá oblast může 

obsahovat jeden fyzický systém souborů) 

• Zavaděč OS 
– nahraje jádro OS do paměti a předá mu řízení 

• Super blok 
– obsahuje klíčové informace o celém systému souborů 

• Informace o volných datových strukturách 
• Tabulka i-uzlů 

– obsahuje atributy souborů a adresy dat. bloků, kde je uložen 
obsah souborů 
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Implementace FS 
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Vytvoření adresáře 
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Vytvoření obyčejného souboru 
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Pevný link 

• Vytvoření 
 

 ln původní_jméno_souboru nové_jméno_souboru 
 

• Atributy a data jednoho souboru jsou přístupná přes několik různých 
jmen. 

• Lze vytvářet pouze v rámci jednoho fyzického systému souborů. 
• Nelze vytvářet na  

– adresáře 
– neexistující soubory 

• Jména jsou rovnocenná (nelze zjistit které bylo první). 
• Rušení 

– zrušení souboru s více linky ruší pouze link a dekrementuje čítač 
– data se uvolní až při zrušení posledního linku  
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Vytvoření linku 
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Symbolický link 

• Vytvoření 
 

       ln –s původní_jméno_souboru nové_jméno_souboru 
 

• Soubor typu symbolický link obsahuje jméno jiného souboru v 
datovém bloku nebo přímo v i-uzlu. 

• Lze vytvářet 
– i mezi různými fyzickými systémy souborů 
– na adresář 
– na neexistující soubory (chyba se zjistí až při použití linku) 

• Při použití symbolického linku se některé operace provádějí přímo s 
linkem (rm); některé se souborem, na který link ukazuje (vi). 
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Vytvoření symbolického linku 
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Zaváděcí blok (boot block) 

• Obsahuje zaváděcí kód používaný k zavlečení 
operačního systému z vnější paměti do 
operační paměti 

• uložen na počátku každého systému souborů (i 
u těch systémů souborů, které se pro 
bootování nepoužívají -zde je prázdný) 

• uložen v 0.bloku systému souborů 
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Superblok (superblock) 

• Obsahuje informace o vlastním systému souborů 
-jeho velikosti, počtu volných bloků a další 
informace popisující stav systému souborů 

• údaje zapsané v superbloku používá jádro 
operačního systému pro přiřazování i-uzlů a 
(logických) diskových bloků 

• údaje v superbloku musí být průběžně 
aktualizovány při každé operaci se systémem 
souborů (provádí opět jádro operačního systému 
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Superblok obsahuje položky 

• Velikost systému souborů 

• počet volných bloků v systému souborů 

• seznam dostupných volných bloků 

• index následujícího volného bloku v seznamu 

• velikost seznamu i-uzlů v systému souborů 

• počet volných i-uzlů 

• seznam volných i-uzlů 

• index následujícího volného i-uzlu v systému souborů 

• pole zámků pro seznamy a příznak modifikace 
superbloku 
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I-uzel (i-node) 

• Za superblokem následuje oblast (seznam) i-nodů 
(velikost definována při konfiguraci systému zadáním 
počtu i-nodů) 

• Jádro operačního systému se odkazuje na jednotlivé i-
uzly indexem do této oblasti 

• jeden z i-uzlů je kořenový i-uzel systému souborů, přes 
který je přístupná adresářová struktura systému 
souborů (jde o i-uzel číslo 2) 

• I-uzel je základní datovou strukturou obsahující 
informace o souboru 

• I-uzel je vnitřní reprezentací souboru, obsahující popis 
uspořádání dat souboru a další informace o souboru 
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I-node 

• Každý soubor má právě jeden i-uzel a každý i-
uzel popisuje právě jeden soubor. 

• Soubor může mít více jmen odkazujících na 
stejný i-uzel (odkazy -linky) 

• procesy přistupují k souborům pomocí 
množiny operací volání jádra 

• konkrétní soubor je specifikován znakovým 
řetězcem obsahujícím cestu k souboru -tento 
řetězec je transformován jádrem na číslo i-uzlu 
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(diskový) i-uzel se skládá z polí: 

• unikátní číslo i-uzlu (přidělováno systémem) 
• číslo označující typ souboru (04 = adresář, 10 běžný soubor) 
• přístupová práva k souboru (rwx , tři třídy vlastníků) 
• aktuální fyzická velikost souboru 
• počet odkazů (linků) na soubor 
• identifikace vlastníka souboru (pomocí UID) 
• identifikace skupiny vlastníků (pomocí GID) 
• časové údaje (vytvoření, modifikace, přístupu) 
• tabulka obsahu = adresy datových bloků, které tvoří soubor 

(nespojitý způsob ukládání dat v diskových blocích) 
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i-node 

• i-uzel neobsahuje jméno souboru 

• změní-li se obsah souboru (zápis do souboru) 
nebo některý z údajů spojený se souborem 
(vlastník souboru) změní se i obsah i-uzlu. 

• ale ze změny i-uzlu nevyplývá, že se změnil 
obsah souboru 
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i-node 

• Pro právě používané soubory vytváří systém ještě 
paměťové kopie i-uzlů = paměťové i-uzly 

• Tyto obsahují navíc: 
– stav paměťového i-uzlu (i-uzel zamčen, příznak, že nějaký proces 

čeká na odemčení i-uzlu, příznak odlišnosti paměťového i-uzlu 
od odpovídajícího diskového i-uzlu, příznak toho, že soubor je 
místem připojení dalšího systému souborů, čítač počtu procesů 
k i-uzlu) 

– číslo logického zařízení systému souborů, na kterém je soubor 
uložen 

– číslo i-uzlu 

• Konzistenci paměťových uzlů zabezpečuje jádro 
pravidelným zápisem paměťových i-uzlů do jejich diskových 
kopií. 
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