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Failid ja nimed
■ Unixi filosoofia: kõik asjad on failid (sh enamik 

riistvaralisi seadmeid)

■ Nimetamise üldpõhimõtted
➔ lubatud tähed, numbrid ja ka suur hulk erimärke (soovitav on 

aga piirduda nimetamisel punkti, kriipsu ja allkriipsuga)

➔ nimi enamasti kuni 255 märki, laiendil pole otsest tähendust

➔ suur- ja väiketähed on erinevad

➔ punktiga algavad (.bashrc) peidetud failid

➔ tildega lõpevad (jama~) varukoopiad (vrdl .bak)

➔ mõningad sümbolid tuleb kirjutada koos paosümbolitega (vt 

regulaaravaldisi 1. loengus)

■ Eristaatuses failinimed on . ja ..
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Failide asukohad

■ Alguses oli kaos... AT&T Unix vs BSD

■ FSSTND 1994 (v1.0, 1.1 ja 1.2)

■ FHS 1995
 staatiline vs muutuv  

 jagatav vs mittejagatav

■ Põhilised kataloogid:
 /, /boot, /bin, /sbin, /lib, /usr, /usr/local, /usr/X11R6, 

/opt, /home, /var, /root, /tmp, /mnt/, /media, /dev, 

/proc ...

Joonise viide: Smith, Roderick W. LPIC-1 Study Guide. Wiley 2009 p. 203



4

Failisüsteemi hierarhia FHS järgi

■ Failide hierarhia on FHS-is defineeritud järgnevalt:
 /  - süsteemi juurkataloog, puukujulise failisüsteemi 

alguspunkt (mitte ajada segi /root-kataloogiga!)

 /bin/ - süsteemsed programmid, mis on vajalikud 

süsteemi laadimiseks  (mount, cp, cat jne). Sisaldab 

faile, mida süsteemi alglaadimisel käivitatavad skriptid 

kasutavad
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...
 /boot/  - kernelid, initrd

➔ NB! Süsteemis võib olla mitu kernelit, mille vahel saab 

alglaadimisel valida

 /dev/  - seadmefailid
➔ näiteks /dev/sda, /dev/hdc, aga ka /dev/null, /dev/urandom jt

  /etc/ - konfiguratsioonifailid
➔ süsteemi ja teenuste seadistused; binaarfaile siin olla ei tohi

  /home/ - kasutajate kodukataloogid
➔ Tihti eraldi kettajaol (vt eelmine loeng)
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...
  /lib/  - jagatud teegid (libraries); neid kasutavad 

binaarfailid, mis paiknevad kataloogides /bin/ ja /sbin/

  /media/  - eemaldatavad seadmed (CD/DVD, 

mälupulk, välised kettad, digikaamera)

   /mnt/  - ajutised failisüsteemid (Vanemates Linuxites 

käisid siia ka eelmise punkti asjad)

  /opt/  - kolmanda osapoole loodud programmid

 /proc/  - virtuaalne failisüsteem kerneli parameetrite 

poole pöördumiseks (näiteks version ja uptime), annab 

infot süsteemi ja protsesside kohta
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...
 /root/  - juurkasutaja kodukataloog (vajalik näiteks 

juhuks, kui /home-kettajagu on rivist väljas)

 /sbin/  - süsteemsed programmid, mis on vajalikud 

arvuti alglaadimisel (init, ifup, fdisk jne)

 /srv/ - teenuste olekufailid (tegelikult seda veel 

distrode koostajad ei austa, põhjuseks on konsensuse 

puudumine)

 /sys/  - virtuaalne failisüsteem seadmete oleku 

hoidmiseks
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...
   /tmp/  Kataloog ajutiste failide hoidmiseks

   /usr/  - programmifailid, mida pole alglaadimisel vaja 

(seega saab suurte programmide binaarfaile kasutada 

ka muudelt ketastelt või üle võrgu, hoides /bin ja /sbin 

mahu väiksena)

  /usr/bin/ - programmifailid, mida pole vaja 

alglaadimisel (N: libreoffice, firefox)
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...
 /usr/include/ - C kompilaatori päisefailid

 /usr/lib/ - /usr/bin/ ja /usr/sbin/  kataloogide 

programmide jagatud teegid 

 /usr/sbin/  - administreerimiseks vajalikud 

programmid, milleta saab süsteemi käivitada 

 /usr/share/ - ühiskasutatavad failid. Ei sõltu 

arhitektuurist (näiteks i386, amd64)

 /usr/src/ - programmide lähtekood (näiteks Linuxi 

tuum)
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...
 /usr/X11R6/ - graafilise kasutajaliidese (X Window 

System, Version 11, Release 6) failid – tänapäeval tihti 

 /usr/bin -kataloogis

 /usr/local/  - kohaliku paigaldusega (kompileeritud) 

programmide binaarfailid, andmefailid ja 

konfiguratsioonifailid (omaenda bin/, lib/, share/ jne)



11

...
  /var/  - muutuva suurusega failid:

➔ süsteemi log failid

➔ e-posti andmed

➔ prindijärjekorras olevad failid

➔ varukoopiad

➔ erinevate teenuste failid (sh veebiserveri peakataloog)

  /var/lock/  - ressursside lukufailid

 /var/log/ - erinevad logifailid

 /var/mail/ - kasutajate postkastid
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FHS

 /var/run/ - süsteemi jooksev informatsioon teenuste ja 

kasutajate kohta, alates viimasest alglaadimisest

 /var/spool/ - järjekorrad ehk töötlust ootavad andmed 

(trükijärjekorrad, lugemata e-post jne)

 /var/tmp/ - ajutised failid, mida ei tohi süsteemi 

alglaadimisel kustutada
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Failikäsud

■ Peamised käsud
 ls 

 cp 

 mv

 rm

 touch

■ Otsingukäsud
 find

 locate

 whereis, which, type
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ls

■ ls – failide kuvamine (list). 

■ Üldkuju: ls [valikud] [failid] 

■ Valikuparameetreid on väga palju, tähtsamad:
➔ -a – näitab kõiki faili (vaikimisi ei näita peidetud faile)

➔ -l  - lai listing (õigused, maht, loomisaeg)

➔ -d – näitab kataloogi ilma sisu kuvamata

➔ -F – failitüübi näitamine

➔ -R – rekursiivne, koos alamkataloogidega (pikk!)

■ Mitme valiku korral võib need liita: ls -laR 

(järjekord ei ole oluline)
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cp, mv, rm

■ cp – kopeerimine. Üldkuju: cp [valikud] lähe  siht 

(lähte- ja sihtkoht võib olla fail või kataloog)
➔ -i – interaktiivne, küsib ülekirjutuse korral kinnitust

➔ -f – jõuga ülekirjutus

➔ -p – säilitab võimaluse korral algsed failiõigused

➔ -R – rekursiivne, kopeerib koos alamkataloogidega

➔ -a – arhiveerimine  - rekursiivne, säilitab õigused ja lingid

■ mv – liigutamine/ümbernimetamine, suuresti 

samad valikud

■ rm – kustutamine, valikud suuresti samad

■ Ärge Teie Seda Tehke:  rm -rf  /   
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touch

■ Igal failil on kolm ajatemplit:
➔ loomise aeg

➔ viimatise muutmise aeg

➔ viimatise faili poole pöördumise (N: lugemise) aeg

■ Vajatakse näiteks kompileerimisel – kompilaator 

kontrollib ega tee n.ö. tühja tööd üle

■ touch – ajatempli muutmine (vaikimisi hetkeaeg):
➔ -a – muudab ainult pöördumise aega

➔ -m – muudab ainult muutmise aega

➔ -c – ei loo faili (vaikimisi loob tühja faili, kui seda ei ole!)

➔ -t MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] – muudab ajatemplit
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Otsingukäsud

■ find
➔ Üldkuju:  find [otsingutee] [fraas]. Palju võimalusi, siin mõni:

➔ -name otsingufraas – nime järgi

➔ -size n – mahu järgi, n on vaikimisi 512B blokkide arv

➔ -uid kasutaja – sellele kasutajale kuuluvad failid

➔ ...

■ locate – nimeotsing, kasutab andmebaasi
➔ updatedb – andmebaasi uuendamine (muidu käib cron-iga)

■ whereis – otsib süsteemsetest kataloogidest

■ which – tagastab käsu täispika kataloogitee

■ type – tagastab käsu tüübi (sisekäsk, alias vmm)
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Lingid

■ Vahel on vaja, et üks ja sama fail/kataloog asuks 

failisüsteemi eri kohtades
 Näiteks vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic

Andmed kettal

/vmlinuz

/boot/vmlinuz-3.2.0-31-generic
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Lingid

■ Unixi-laadsetes süsteemides on kaht tüüpi linke:
 Otselink e. kõva link (hard link)

➔ Viit andmetele

➔ Iga viit on võrdväärne

➔ Saab teha vaid ühe failisüsteemi piires

 Nimelink e. pehme link (symbolic link, soft link)
➔ Viit nimele

➔ Võib viidata teises failisüsteemis asuvale failile
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...

■ Kõva link:
 Üldkuju: ln [võtmed] failinimi viidanimi

■ Pehme link:
 Üldkuju ln -s failinimi viidanimi

■ Näide:
 ln -s /media/disk/WD015 „/home/kakk/varuketas“ 

- loob lingi „varuketas“, mis viitab /media/ -kataloogi 

ühendatud väliskettale (tõenäoliselt suur väline USB-

ketas)
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Katkised lingid

■ Kui kustutada fail, millele viidatakse nimelingi abil, 

siis link läheb katki - link jääb süsteemi alles, kuid 

viidatav fail on kustutatud

■ find -L . -type l   - aitab leida katkiseid nimeviitasid

■ Nimelingi kustutamisel faili ei kustutata

■ Kõva link on sisuliselt sihtfaili alias, mille 

kustutamisel sihtfail jääb alles
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Failide arhiveerimine

■ Peamised utiliidid:
 tar (pluss gzip ja bzip2)

 cpio

 dd
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tar ja gzip/bzip2

■ Unixi traditsiooniline arhiveerija (tape archive), 

eraldi kasutatuna teeb paljudest failidest ühe 

suure (ilma seda kokku surumata). Seetõttu 

kasutatakse koos mõne pakkijaga. Näiteks koos 

gzip-iga: tar cvf - failid | gzip -c > pakk.tar.gz 

■ Õnneks on ka lihtsam kuju
 tar czvf pakk.tar.gz failid  - kokkupakkimine gzip'iga

 tar xzvf pakk.tar.gz [sihtkoht] lahtipakkimine 

 tar cjvf  /  xjvf   - sama bzip2-ga
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cpio ja dd

■ sarnaneb tar-iga, 3 põhioperatsiooni:
➔ -o – copy-out, faili loomine (kokkupakkimine)

➔ -i – copy-in, lahtipakkimine

➔ -p – pass-through, kasutatakse suurema kataloogipuu teise 

kohta kopeerimiseks

■ dd – terve failisüsteemi varundamine 

madaltasemel (algselt näiteks diskettide jaoks):
➔ dd if=/dev/sda3 of=/dev/st0  (st0 on SCSI lindiseade)

■ Probleem: arhiveerib ka tühja ruumi!
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Kataloogihaldus

■ mkdir – kataloogi loomine
➔ -p  – võimaldab luua pikema alampuu

■ rmdir – kustutamine
➔ -p – kogu alampuu kustutamine

■ Ka kataloogide kustutamisel on sageli kergem 

kasutada rm-käsku (-R -võtmega)
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Faili omanik ja grupp

■ Igal failil on üldjuhul omanik ja grupp

■ Kõige lihtsam vaadata: ls -l

■ chown – omaniku muutmine (ainult root):
➔ chown -R kakk:users  *.odt

■ chgrp – grupi muutmine (saavad teha ka 

tavakasutajad):
➔ chgrp ryhm aruanne.odt
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Failiõigusd

■ Igal failil on ligipääsuõiguste komplekt

■ Koosneb kolmest osast: omanik, grupp, muud

■ Iga osa määrab kolm õigust: lugemine (r), 

kirjutamine (w), käivitamine (x)

■ Võib esitada nii tähtede kui kaheksandnumbritena

■ Näide:
➔ -rwxr-xr-x  1 kakk kakk       220 dets  27  2009 vorm.html

➔ omanikul on kõik õigused (rwx)

➔ grupil puudub kirjutamisõigus (r-x; w puudub) – ei saa muuta

➔ muudel samuti r-x
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Kaheksandkuju

■ Õigusi võib esitada ka kaheksandsüsteemis:
➔ r  - 4,  w  -  2,  x -  1;  summa annab õigustekomplekti

➔ omanik, grupp, muud

■ Näited:
➔ 644 – sama, mis rw-r—r--

➔ 755 – sama, mis rwxr-xr-x

➔ 400 – sama, mis r--------

➔ 777 – sama, mis rwxrwxrwx

■ Root-kasutaja ei pea sageli õigusi arvestama

■ Nimelingid on 777-õigustega, kuid see kehtib 

üksnes lingile, mitte aga lingitud failile
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Loabitid

■ Täiendavad õigused:
➔ SUID – programm töötab root-kasutaja õigustes (mh saab 

lugeda kõiki faile süsteemis). Näidatakse kasutaja õigustes 

x-i asendamisena s-iga: rwsr-xr-x

➔ SGID – määrab grupi; kataloogile määrates luuakse kõik 

selle alamkataloogid mitte looja, vaid ülemkataloogi 

õigustega. Näidatakse s-iga grupi kohal: rwxr-sr-x

➔ Sticky – tänastes Linuxites kitsendab kataloogi kustutus-

õigusi – faile saab kustutada vaid faili omanik, kataloogi 

omanik ja root. Näidatakse t-ga muude kasutajate x-i 

asemel: rwxr-xr-t
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Tüübitähised

■ Asuvad näiteks ls -l -käsus kasutajaõiguste kolme 

komponendi ees ühe sümbolina:
➔ -rwxr-xr-x  1 kakk kakk       220 dets  27  2009 vorm.html

➔ siin on – (kriips) – tavaline fail

➔ Võib olla veel näiteks
- d – kataloog

- l -  nimelink

- b – blokiseade (enamasti ketas; vt /dev -kataloogi)

- c – märgiseade (näiteks jada- ja rööpport)

- ...
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Õiguste muutmine

■ chmod
 kaheksandnumbrina – chmod 755 avaldus.txt

 kaheksandnumber + loabitid: chmod 6755 proge.py
➔ loabittide puhul 4 = SUID, 2 = SGID ja 1 = sticky

 tähtedena:
➔ r,x,w (read, write, execute)

➔ täiendavad: X, s (SU/GID), t (sticky), u, g, o (olemasolevad)

➔ u,g,o,a  (user, group, other, all)

➔ +, -, =

■ Näide: failil minu.txt on alguses rw-rw-rw- . Käsk 

chmod g-w,o-rw minu.txt annab  rw-r------
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Vaikimisi õiguste määramine

■ umask-käsk

■  bitikaupa lahutamine 666-st (failid) või 777-st
➔ umask 022 – failid 644, kataloogid 755

➔ umask 027 – failid 640, kataloogid 750

■ ilma parameetriteta näitab kehtivat; sageli 022 või 

002. Määrata saab ka tähtedega (vt eespool)
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Failiatribuudid

■ Mõned Linuxi failisüsteemid toetavad ka 

failiatribuute. Määratakse chattr-käsu ja +,-,= 

-parameetriga, mõned variandid:
➔ a – append only, muuta saab ainult lisades

➔ c – compressed – pakitakse automaatselt kinni-lahti

➔ i – immutable – ei saa muuta, kustutada (ka linke) ega nime 

muuta

➔ j – journaling – kogu faili liiklus talletatakse žurnaali

➔ s – secure deletion – kustutamisel kirjutatakse nullidega üle

➔ ...
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Kokkuvõte

■ Eriti tasub meelde jätta:
 FHS põhikataloogid

 linkimine

 tar ja pakkimine

 failiõigused

■ Kõiki parameetreid aja- ja ruumipuudusel ei 

käsitletud, soovijad uurivad ise edasi
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chmod -x loeng
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