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FILE SYSTEM  

Bài tập 1 : các lệnh quản lý hệ thống file trong Linux 

1. Chúng ta làm quen một số lệnh thao tác với hệ thống file trong Linux : 

 

- Tạo thư mục  mkdir mkdir   /tmp/test 

- Đọc thư mục ls ls          /tmp 

  ls   -l    / 

- Tạo file rỗng touch touch   /tmp/test/emptyfile 

- Tạo file bằng nano  nano   /tmp/test/file1 

- Đọc file cat , more cat       /tmp/test/file1 

                                                                                               cat       /etc/passwd 

- Di chuyển file /thưmuc  mv mv   /tmp/test/emptyfile     /tmp 

- Sao chép file/thưmuc cp cp    /etc/passwd     /tmp/test 

                cp  -r    /tmp/test      /tmp/backup 

- Xóa file /thư mục (*) rm rm     /tmp/test/file1      

                 rm   -r    /tmp/test  

 (*) không xóa các file/thư mục có sẵn trong hệ thống ! 

 

Áp dụng các lệnh trên tạo thư mục sau trong thư mục cá nhân của <user>   ? 

Lưu ý :  cần thực hiện lệnh kiểm tra kết quả sau mỗi thao tác  

 

    /home/user 

  |      file1.txt 

  |      file2.txt 

  |__  baitap 

  |__  tai lieu 

  |__  test 

    a.txt 

    b.txt 

Thực hiện sao chép một số file hệ thống trong /etc/  vào thư mục test  ? 

Thực hiện di chuyển  file1.txt, file2.txt vào thư mục test  ?  

Thực hiện sao chép thư mục test thành   /home/user/test2  ? 

Thực hiện xóa các file   a.txt, b.txt trong test  ? 

Thực hiện xóa thư mục  test  ?   
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2. Thuộc tính của file :   

Chúng  ta truy suất thông tin (status) của file và file system thông qua lệnh  stat 

Thực hiện thao tác sau : 

 

- Xem thông tin về file system. Cho biết kiểu file system , kích thước block, số block còn 

free ,… ? stat   -f    / 

 stat   -f    /dev 

- Xem thông tin về file. Cho biết  file system ghi nhận những thông tin nào về file ? 

 stat    /etc/passwd 

 stat   /etc 

Thực hiện tương tự để xem thông tin về một file , một thư mục do sinh viên tạo ? 

So sánh thông tin này với thông tin của lệnh ls  –l    ?  

 

- Tìm hiểu công dụng của lệnh thay đổi thuôc tính file :  man chattr   

 

3. Linux hỗ trợ dạng file đặc biệt : link file. Có hai dạng link file :  hard link và symbolic link  

Thực hiện tạo 2 link file cho file  /etc/passwd 

Tạo hard link : 

 ln    /etc/passwd     ~/hardlink 

Tạo symbolic link 

 ln   -s  /etc/passwd   ~/softlink 

 

Hãy phân biệt hai dạng link file (hard link và symbolic link) dưới góc độ người dùng và 

quản lý của file system ? 

  

4. Chúng ta tìm hiểu thông tin về partition qua một số lệnh trong Linux:  

 df 

 df   -T 

 df   -i 

 sfdisk  -l 

 sfdisk  -s  

Hãy cắm thêm USB vào hệ thống , rồi thực thi lại lệnh trên . Quan sát thông tin về 

partition trên USB ?  

 

5. Quyền trên file/folder : 

Người dùng có thể xem thông tin về bộ quyền trên file bằng lệnh  ls –l   hay  trên thư 

mục bằng ls  -ld 

Ví dụ :  lệnh   ls  -ld   /mnt    cho ta thông tin sau 
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Chúng ta có thể đọc thấy thông tin về quyền của chủ nhân (root) là rwx , quyền của các 

tài khoản thuộc nhóm root là r-x , và quyền của các tài khoản còn lại (other) là r - x. 

 

Hãy thực hiện tạo một file và một thư mục bằng tài khoản mà bạn đang sử dụng . Sau 

đó đọc thông tin về bộ quyền trên file và thư mục này ?   

 

Tài khoản là chủ nhân của file/thư mục có thể thay đổi bộ quyền bằng lệnh chmod.  Mỗi 

quyền r,w,x  được đại diện bởi một giá trị số :  r = 4, w =2 , x =1.  Như vậy, nếu bộ quyền 

cần thiết lâp là  rwx r-x r-x  thì  giá trị tương ứng là 755 . Nếu bộ quyền cần thiết lập là  

rwx r-x ---  thì  giá trị tương ứng là 750. 

 

Hãy thay đổi bộ quyền hiện hành trên file vừa tạo bằng chmod, sao cho chủ nhân 

không có quyền ghi vào file ? Kiểm tra kết quả ? 
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Bài tập 2 :  

Thao tác với hệ thống file là một trong những chức năng  căn bản của OS.  

Linux cung  cấp các system calls cho phép các chương trình có thể truy suất và thao tác 

với files. Một số system calls  : 

❑ open: Open a file or device 

❑ read: Read from an open file or device 

❑ write: Write to a file or device 

❑ close: Close the file or device 

❑ ioctl: Pass control information to a device driver 

int open(const char *path, int oflags);  

int open(const char *path, int oflags, mode_t mode); 

open :  Mở hoặc tạo mới một file. Nếu thành công , open  trả về một file descriptor fd, và tiến 
trình sử dụng fd này để giao tiếp với file. 

path : đường dẫn và tên file  
oflags :  chỉ định file được mở ở chế độ nào . Có thể là một trong các mode sau :  
O_RDONLY , O_WRONLY , O_RDWR , O_APPEND ,  O_TRUNC ,  O_CREAT , O_EXCL , … 
(tham khảo thêm trong man 2 open) 
mode : được sử dụng khi tạo file mới ( đi với O_CREAT ) , chỉ định bộ quyền thao tác 
trên file của owner, group và other. 
 

size_t write(int fd, const void *buf, size_t nbytes); 

write  thực hiện ghi  số byte  nbytes từ buffer trỏ bởi buf  vào file  được chỉ định bởi  file 
descriptor fd.  Xem chi tiết trong man 2 write 
Nếu thành công, số  byte thực sự ghi vào file  được trả về. Ngược lại, nếu lỗi, trả về -1. 
 
size_t read(int fd, void *buf, size_t nbytes); 

read thực hiện đọc nbytes bytes dữ liệu từ file có file descriptor là fd. Dữ liệu đọc được ghi vào 
vùng nhớ trỏ bởi buf. Xem chi tiết trong man 2 read. 
Nếu thành công, số  byte thực sự đọc được từ file  được trả về. Ngược lại, nếu lỗi, trả về -1. 
 
int close(int fd); 

close thực hiện xóa bỏ file descriptor, fd. Tiến trình không thể thao tác với file nữa. Close trả về 
0 nếu thành công, nếu lỗi trả về -1. Xem chi tiết trong man 2 close. 
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Tham khảo chương trình simple_write.c . Chương trình thực hiện in một chuỗi ra standard 

output. 

// simple_write.c  
// Neil Matthew & Richard Stones 

 
 
Tham khảo chương trình copy_block.c . Chương trình thực hiện sao chép 1024 byte 
(1K blocks) từ file.in  sang  file.out  .  
 
// copy_block.c 

// Neil Matthew & Richard Stones 

 
 

 
Thực hiện viết chương trình sao chép file a sang thành file b ?  

o Tạo file a, ghi dữ liệu vào file a 
o Sao chép toàn bộ nội dung file  a thành file b 
o Đóng các file khi kết thúc chương trình 
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Bài tập 3 : File system trong Windows 
 

1. Sử dụng lệnh trong cmd (hoặc dùng Windows Explorer )  trong Windows 7 để hiển thị 

các thuộc tính của một file/folder  ? 

 
 

2. Quyền trong NTFS file system (**): 

- Xác định tài khoản đang sử dụng ?  

- Tạo một thư mục và file trong T:\   ?  Đọc Access Control List của file/thư mục ? 

o T:\thuchanhWin 

o T:\thuchanhWin\baitap3.txt 

 

- Tạo một tài khoản mới , tên <tenSV> ? 

Phân quyền để tài khoản <tenSV> 

o Có quyền đọc nội dung thư mục, xem thuộc tính của thư mục, không có quyền 

xóa thư mục 

o Có quyền đọc file , xem thuộc tính của file , không có quyền thay đổi nội dung file 

Thực hiện kiểm tra quyền vừa gán trên file/folder cho <tenSV> ? 

 

- Nhận diện owner, sau đó thay đổi owner của file và thư mục ở câu trên ? 

Thực hiện test các quyền của owner mới ? 
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- Login bằng tài khoản <tenSV>, tạo một thư mục T:\tenSVfolder 

Đọc Access Control List của thư mục.  

Login bằng tài khoản “loptruong”, “loppho”. Thử đọc thư mục, xem thuộc tính thư mục 

? Nhận xét ? 

Hủy bỏ thừa kế quyền từ thư mục cha trên thư mục T:\tenSVfolder 

Thiết lập phân quyền trên thư mục này như sau : 

o Cho phép tài khoản “loptruong” có quyền :  

 Traverse folder/execute file 

 List folder/read data 

 Read attributes 

 Read extended attributes 

Login vào bằng tài khoản “loptruong”, “loppho”. Thử đọc thư mục, xem thuộc tính thư 

mục ? Nhận xét ? 

 

- Tài khoản <tenSV> tạo thư mục T:\public. Thực hiện share thư mục T:\public quyền đọc 

cho everyone. 

Tài khoản <tenSV> tạo thư mục T:\chiase. Thực hiện share thư mục T:\chiase quyền 

đọc+ghi cho một tài khoản thứ hai. 

Thực hiện test tại một host khác. 

Tại host ban đầu, sử dụng MMC để xem thông tin về các shared folder. 

(click phải mouse vào Computer => chọn manage => chọn Shared folders. ) 

 

(**)Tham khảo tài liệu sau về NTFS folder and file permissions  
<nguồn http://  > 

Các khái niệm : 
a. Access Control List : 

NTFS lưu một Access Control List (ACL) cho mọi file và folder trên một tệp đĩa NTFS. 

Access Control List chứa một danh sách tất cả các user account  và group với các  quyền 

có trên file/folder. (xem hình 1) 

b. Các NTFS Permissions : 

o Có thể cấp quyền cho Local groups và users trên một computer  

o Những đối tượng có khả năng cấp NTFS permissions : Administrators, chủ nhân 

(owners) của file /folder,  và người dùng có quyền Full Control. 

o Quyền gán cho folder và file có khác biệt ( xem hình 2)  

o Các quyền này được xây dựng từ 13 quyền căn bản  (xem hình 3) 

o Thừa kế quyền (inheritance of permissions) ( xem hình 4) 



Hệ điều hành – Bài tập tuần 7_8  8 
 
 

NH & TT biên soạn 2016 
 

 Files/subfolders trong một folder được thừa kế tất cả các quyền của 

folder cha 

 Áp dụng với những quyền có tính năng cho thừa kế  

 

 

HÌNH 1: 

Right-click vào file/folder => chọn 

Properties  => chọn Security tab. 

Trong mục Group or user names , chọn 

một user/group và quan sát quyền hiện 

có trong mục Permissions for Users 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay đổi quyền hiện tại :  chọn Edit 

trong hộp thoại Properties => chọn /bỏ 

chọn trên cột Allow và Deny để cấp 

thêm hay hủy bỏ quyền cho một 

user/group. 
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HÌNH 2: 

 NTFS folder 
permission 

NTFS file 
permission 

Read  x x 

Write  x x 

List Folder Contents  x  

Read & Execute  x x 

Modify  x x 

Full Control  x x 

 

 

HÌNH 3: 

 

Lưu ý :  Groups hoặc users có quyền Full Control trên một folder có quyền xóa file trong folder  kể cả khi 

tồn tại quyền ko cho xóa trên file. 

 Traverse folder/execute file (đi xuyên qua folder / thi hành file). Đối với folder, cho 

phép đi xuyên qua folder đó để truy cập vào folder con. Đối với file, cho phép thi hành 

(chạy). Tất nhiên, việc thi hành (chạy) chỉ có tác dụng nếu file ấy là một file chương 

trình.  
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 List folder/read data (hiện thư mục, đọc dữ liệu). Đối với folder, cho phép xem thư 

mục. Đối với file, cho phép đọc.  

 Read attributes (đọc thuộc tính). Cho phép đọc các thuộc tính của file và folder.  

 Read extended attributes (đọc thuộc tính mở rộng). Cho phép đọc các thuộc tính mở 

rộng của file và folder.  

 Create files/write data (tạo file, viết dữ liệu). Đối với folder, cho phép tạo file trong 

folder ấy. Đối với file, cho phép viết đè vào trong file.  

 Create folders/append data (tạo folder, nối dữ liệu). Đối với folder, cho phép tạo folder 

con trong folder ấy. Đối với file, cho phép viết thêm vào cuối file (việc viết thêm không 

thay đổi nội dung hiện hữu mà sẽ làm cho file dài ra thêm một phần nội dung mới.)  

 Write attributes (viết thuộc tính). Cho phép thay đổi các thuộc tính của file và folder.  

 Write extended attributes (viết thuộc tính mở rộng). Cho phép thay đổi các thuộc tính 

mở rộng của file và folder.  

 Delete subfolders and files (xóa folder con và file). Đối với folder, cho phép xóa các 

folder con và file bên trong folder ấy. Quyền này không tồn tại đối với file.  

 Delete (xóa). Đối với folder và file, cho phép xóa bản thân folder ấy/file ấy.  

 Read permissions (đọc quyền). Cho phép đọc các quyền truy nhập folder/file.  

 Change permissions (đổi quyền). Cho phép thay đổi các quyền truy nhập folder/file.  

 Take ownership (xác lập chủ quyền). Cho phép xác lập quyền sở hữu folder/file. 

HÌNH 4: 

Khi phân quyền cho một folder, quyền đã phân sẽ có thể sẽ áp dụng lên cả các folder con và 

file bên trong, việc này gọi là thừa kế. Việc thừa kế thực hiện theo một trong sáu kiểu sau 

đây.  

 This folder only (chỉ folder này thôi). Quyền chỉ áp dụng cho folder này, không thừa kế.  

 This folder, subfolders and files (folder này, các folder con và các file). Quyền áp dụng 

cho folder này, các folder con và các file. Thừa kế toàn phần.  

 This folder and subfolders (folder này và các folder con). Quyền áp dụng cho folder này 

và các folder con. Các folder con thừa kế.  

 This folder and files (folder này và các file). Quyền áp dụng cho folder này và các file. 

Các file thừa kế.  

 Subfolders and files only (các folder con và các file thôi). Quyền áp dụng chỉ cho các 

folder con và các file. Thừa kế toàn phần ngoại trừ bản thân.  

 Subfolders only (chỉ các folder con thôi). Quyền áp dụng chỉ cho các folder con. Các 

folder thừa kế ngoại trừ bản thân. 

Ngoài ra, việc thừa kế còn được điều khiển bởi một check box tên là Apply these 

permissions to objects / container within this container only (chỉ áp dụng những quyền 

này cho các đối tượng hay container ngay trong container này mà thôi).  

 
 

 


