Fstab használata és beállítása
Az fstab beállításához kizárólag saját felelősségre kezdjünk hozzá! Könnyen használhatatlanná
tehetjük az operációs rendszerünket.

A /etc/fstab a UNIX alapú rendszerekben a fájlrendszerek könnyebb elérését
és használatát teszi lehetővé. Tulajdonképpen egy konﬁgurációs fájl, amely
tartalmazza az adott fájlrendszer ﬁzikai helyét, a csatolás helyét és
fájlrendszertípust és az egyéb opciókat.
Ha a windows operációs rendszerekben vagyunk jártasak, akkor itt egy
egyszerű példa:
Ha a windowsnak lenne fstab-ja, akkor az azt tartalmazná, hogy a C
meghajtót a Sajátgép "C meghajtó"-jára kell csatolni, ntfs
fájlrendszertípussal és írás-olvasás opcióval.
Nos nálunk is ilyesmi a helyzet, csak itt mi adhatjuk meg, mi hová és milyen
módon kerüljön.
Itt egy példa, hogy hogyan is néz ki egy fstab fájl tartalma:
------------------------------------------------------------------------------------/dev/sda1
/dev/sda5
/dev/sda6
/dev/sda7
proc
sysfs
debugfs
usbfs
devpts
/dev/cdrom
/dev/sdb1

/
/home
/media/sda5
swap
/proc
/sys
/sys/kernel/debug
/proc/bus/usb
/dev/pts
/media/cdrom
/media/usb

ext3
ext3
ext3
swap
proc
sysfs
debugfs
usbfs
devpts
iso9660
auto

acl,user_xattr
defaults
defaults
defaults
defaults
noauto
noauto
noauto
mode=0620,gid=5
ro,users,uid=0
rw,users,utf8

11
12
12
00
00
00
00
00
00
12
12

------------------------------------------------------------------------------------Az első oszlop a fájlrendszerek ﬁzikai helyét jelöli a rendszerben. A /dev/sda1
például itt az első merevlemez első partícióját jelöli. Hogy honnan tudjuk ezt?
Az sda1 kifejezésben az "a" betű a tárolólemez helyét jelenti. Ez a
tárolólemez lehet akár merevlemez, ﬂash-meghajtó, de akár egy fényképező
memóriája is. Visszatérve az sda1 kifejezésre fennáll még egy kérdés. Mi
jelöli a partíció helyét? Itt az "1" jelenti azt, hogy az első partícióról van szó.
Ha a második merevlemez 3. partíciójáról lenne szó, akkor a neve sdb3
lenne. Megemlítendő, hogy nemcsak sd.. néven jelölik a tárolókat a
különböző rendszerekben. Használatos a hd.. név is. A fentiekben
megemlített példa ebben az esetben hdb3 lenne. Az openSUSE rendszerek
újabb kiadásaiban pedig a /dev/cdrom mellett megjelenik a /dev/sr0 eszköz
is, ami tulajdonképpen egy és ugyanaz, csak az sr0-val könnyebb a 2, vagy
annál több CD-meghajtó megkülönböztetése.
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A második oszlopban a csatolási pontok helyét jelöli. Azt a mappát, ahol az
adott eszköz tartalma elérhetővé válik. Nézzük a példában a /dev/cdrom
csatolási helyét. Ez nem más, mint a /media /cdrom könyvtár, tehát ebben a
mappában fog a tartalma megjelenni. Az a meghajtó, amire az operációs
rendszerünk van telepítve a "/" főkönyvtárra csatolódik. Hogy miért, azt nem
részletezném.
A harmadik oszlop a különböző meghajtók fájlrendszereit adja meg. A
legelterjedtebbek: ext2, ext3, iso9660, jfs, reiserfs, vfat, xfs, ntfs-3g. A
partícióink típusát a disktype paranccsal kérhetjük le. Floppy-nál és CD-nél
érdemes a típust inkább auto-ra írni, hogy biztosan kompatibilis legyen.
A negyedik oszlop a csatolási opciókat írja le. Az opciókat vesszővel kell
elválasztani, szóköz nélkül.
Az általánosságban használt opciókról itt egy lista:
defaults: Beállítja magától a rw suid dev exec auto nouser async opciókat.
errors=continue/(remount-ro)/panic: Hiba esetén a tovább fusson /
csak olvasható módban újracsatol / leállítsa.
sw: A swap-nál szokásos megadni, de ott is inkább a defaults az
elterjedtebb.
suid/nosuid: az fáljrendszer meghívója felveszi a set user id által megadott
jogokat/tiltja ugyanezt.
ro/rw: Csak olvasható fájlrendszer /í rható és olvasható.
exec/noexec: Bináris állományok futtathatása / ennek tiltása.
users: bármely felhasználó csatolhatja az adott fájlrendszert.
(async)/sync: Egyszerre több írási folyamat is futhat az adott fájlrendszeren
/ csak egy írási folyamat futhat.
noatime: nem frissíti fel az utolsó hozzáférés dátumát a fájlokon.
Az utolsó két oszlopnak mára már nincsen nagy jelentősége. Az első oszlop
azt határozza meg, hogy az adott fájlrendszer dump paranccsal backupolható,
vagy sem. Ajánlott 0-ra állítani, ha nem használod a dump-ot. Az utolsó
oszlop értékét pedi az fsck használja, hogy melyik fájlrendszer legyen a boot
során hamarabb ellenőrizve. A rootfs-t (itt az sda1-t, ami a / csatolási ponton
van) ajánlott 1-re, a többit pedig 2-re állítani.
Ezzel a dokumentációval nem volt célom a teljesség elérése. A leírás
kizárólag a legfontosabb dolgokat tartalmazza, hogy már egy egyszerű fstabot létre tudjunk hozni. A bővebb ismeretek megszerzéséhez a terminálba a
man fstab parancsot kell gépelnünk.

Megjegyzés: A /etc/fstab fájl szerkesztéséhez rendszergazdai (root) jogokkal
kell rendelkeznünk. Ajánlom a szerkesztéshez az mc (Midnight Commander)
fájlszerkesztőjét. Indítása ebben az esetben akár egy graﬁkus terminálba
írva Ubuntu alatt: sudo mc
openSUSE alatt: su aztán mc
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