Virtuális és ﬁzikai meghajtók
Nagyon sok ember tévhitben él, mikor keresgélni kezd a hálón, hogy hogyan
lehet virtuális meghajtót létrehozni Linux operációs rendszerek alatt. Ezt
azért mondom, mert ilyen nem létezik. Vagyis igen, de nem Linux alatt. Éppen
ezért a téma kifejtését nem a virtuális meghajtók éltezésének és nem
létezésének tisztázásával, hanem a dolog megértéséhez szükséges
információk ismertetésével kezdeném.
Meg kell jegyezen még, hogy ez a téma rendkívül szerteágazó. Nagyon sok
oldalt kellene teleírni ahhoz, hogy egyáltalán egy gyakorlott ember értsen
valamennyit hozzá. Ezért, ha már úgy érezzük, hogy több információra van
szükségünk a feladatunk elvégzéséhez, vagy az akadály lekűzdéséhez, akkor
egy graﬁkus terminálba írjuk be a man mount parancsot, ezzel szinte minden
dolgot megtudhatunk a témáról.
Amit tudni kell erről a témáról egy kezdőnek ahhoz, hogy könnyen el tudjon
boldogulni, nem sok. Éppen ezért csak a lényegre koncentrálok, mellé egy
kis "mit-miért" információval.
Ha teljesen kezdők vagyunk, akkor jó tudni, hogy a UNIX alapú rendszereken
az /etc/fstab konﬁgurációs fájl határozza meg, hogy egy ﬁzikai meghajtó,
vagy annak tekintett fájl (pl .iso .bin) tartalma hol jelenjen meg, hol legyen
elérhető és kezelhető. A windows operációs rendszereken köztudottan ez a
Sajátgépben érhető el. Itt kicsit más a helyzet. A fent említett tartalmak a
egy-egy beállított mappában lesznek elérhetőek. Ha például az fstab azt
tartalmazza, hogy a CD-meghajtót a /mnt mappába kell csatolnia, akkor a
CD-lemezt ebbe a mappába lépve érjük el.
Tehát összefoglalva, az fstab meghatározza, hogy melyik mappában és
hogyan érhessük el a lemez tartalmát. Ha windowson lenne fstab, akkor azt
tartalmazná, hogy a CD-t a Sajátgép/CD-meghajtó mappába kell csatolni.
Magát a médiumok (CD-k, DVD-k, lemezek, különböző eszközök) csatolását a
mount nevű program hajtja végre. Ezt használja a graﬁkus felület is, ha be
van állítva rajta, az eszközök automatikus csatolása. Természetesen a
graﬁkus felület akkor tud magától csatolni, ha az adott eszközről megvannak
az alapvető információk a /etc/fstab fájlban. Ilyen az eszköz ﬁzikai helye, a
csatolás helye, a fájlrendszerének típusa és a kezelési jogosultságok opciói.
Mikor nem áll rendelkezésünkre az automatikus csatolás, akkor bizony saját
magunknak kell csatolni az eszközt. Ezt vagy segédprogramokkal (amiknek
esetenként megint csak kell információ az fstab-ból), vagy egy graﬁkus
terminálból (Konsole, Gnome-terminál, Xterm) kiadva a megfelelő
parancsokkal tudjuk elvégezni.

Két esetet kell vizsgálnunk. Ez első, mikor van információ az fstabról és mikor
nincs.
A példában egy CD-lemez tartalmát szeretnénk megtekinteni.
- Van információ az eszközről:
Parancssor: mount /dev/cdrom
(A mount megtalálta a /dev/cdrom eszközről szóló bejegyzést az fstab-ban,
így csak magát a parancsot és az eszköz nevét kellett megadni)
- Nincs információ az eszközről:
Parancssor: mount /dev/cdrom /mnt
(Nincsen bejegyzés az eszközről (tudunk róla), így meg kell adnunk magát a
parancsot, az eszköz nevét és a csatolás helyét.)
A fenti parancsokat kizárólag rendszergazdaként (root) tudjuk futtatni egy
általunk választott grafkus terminálból (Konsole, Gnome-terminál, Xterm).
Így két parancs futtatása szükséges.
1. parancssor: su
Ezzel átlépünk rendszergazdai módba.
2. parancssor: mount /dev/cdrom /mnt
Persze a 2. parancs csak példa. Tehát az első helyen a mount parancs, a
másodikon az eszköz neve, a harmadikon pedig a mappa elérési útja,
amiben el szeretnénk érni a médium tartalmát.

Az opciók megadását nem részletezném, mivel nagyon sok van és alap
dolgokhoz nem is szükségesek. Mindenesetre, ha ezzel a csatolási
parancssoral csatolunk, akkor a csatolási helyen elérhetővé tett médium
tartalmát kizárólag a rendszergazdának lesz joga változtatni. A sima
felhasználó csak olvashatja.
Ahhoz, hogy a felhasználó (user) is írhassa a tartalmat, ajánlott már előre az
fstab-ban beállítani a médium elérhetőségének opcióit, így nem kell minden
egyes alkalommal a mount parancssorában megadni ezeket. Az fstab
beállításának lehetőségeit egy másik dokumentációban ismertetem az SKL
weboldalán.

Mint már említettem virtuális meghajtók a UNIX alapú rendszerekben
nincsenek. Bár ez már sejthető volt az eddigiek olvasása alapján. A CDképek tartalmát itt is mappákban lehet elérhetővé tenni. Ezen tartalmak
persze csak olvashatók.
A mount parancs itt is használható. Egy egyszerű parancssorral pillanatok
alatt megjeleníthetjük egy mappában a CD-kép tartalmát. Persze ez a mappa
az adott által meghatározott hely, mivel csak a készítők által megszabott
helyen keresi a médiumot.
A paranccsor, amivel a fájlokat csatolhatjuk, így néz ki:
mount -o loop /elérési_útja_a_fájlnak/lemez-kép.iso /a_csatolás_helye

Az elérési út, az adott képfájl elérési újta, mint például /home/user és vele a
fájlnév. Pl.: /home/user/games.iso
A csatolás helye pedig, mint már említettem, a helyzet határozza meg. Vagy
egy program határozza meg, ami adott helyen keresi a tartalmat, vagy nincs
ilyen kötöttség és teljesen tőlünk függ a dolog.
Ha az adott eszközre, vagy lemez-képre már nincsen szükségünk és el
szeretnénk távolítani a rendszerből, akkor előbb le kell választani. Erre
szolgál az umount parancs. Csak magát az umount parancsot és az
eltávolítani kivánt eszköz, vagy kép nevét kell megadni.
umount /dev/cdrom
umount /home/user/games.iso
Tehát nézzünk mindenre egy-egy példát!
mount /dev/sr0
mount /dev/cdrom /mnt
mount -o loop /home/user/games.iso /mnt

Van bejegyzés az eszközről az fstab-ban
Nincs információ az eszközről az fstab-ban
Lemezképet csatolunk

umount /dev/sda5
umount /home/user/games.iso

Leválasztjuk az eszközt
Leválasztjuk a C D-képet

Megjegyzés: A tejles megértéshez ajánlott az fstab után olvasni.
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