Jerarquia de directoris
/

directori arrel, d'aquí penja tot i és el principi del nostre
sistema de fitxers.

/bin

en aquest directori es troben els programes essencials per al
sistema.

/boot

conté el nucli de Linux i altres arxius que s’executen en engegar
el sistema.

/dev

en aquest directori ens trobem tots els nostres dispositius, tals
com discs durs, terminals, consoles o terminals virtuals,
busos ...

/etc

conté els fitxers de configuració del sistema i els seus
subdirectoris, els fitxers de configuració del que representin.

/sbin

com /bin però només els essencials per al sistema que usa el
súper usuari, o sigui root. Així un usuari estàndard no tindrà
accés a aquesta carpeta i als seus executables.

/home

conté els 'home' de cada usuari, o sigui les carpetes amb els
fitxers de cada usuari. Per fer analogies és com la carpeta
"Documents and Settings" de qualsevol Windows XP.

/lib

conté les imatges de les llibreries compartides del sistema.
Aquests fitxers contenen codi que és usat per multitud de
programes.

/proc

és un sistema de fitxers virtual, i els arxius que conté
resideixen en memòria. Aquí ens trobem representats els processos
que corren en el nostre sistema i alguns "especials".

/tmp

és a on van a parar les escombraries que genera el sistema, o
sigui, els arxius temporals que generen els nostres programes.

/usr

és un directori realment important, aquí es troben les coses que
no són essencials per al sistema i dintre d'ell tenim altre bin,
sbin, etc, lib, ...

/usr/include

inclou els fitxers de capçalera per al compilador de C i diversos
més.

/usr/local

igual que /usr, però els específics del teu sistema
probablement no estiguin en altre Unix o GNU/Linux.

/usr/src

és un directori on es troben els codis fonts del sistema. Per
exemple, /usr/src/linux conté el font del Kernel.

/var

conté directoris que sovint tendeixen a créixer i canviar la seva
grandària, aquí solem trobar coses com les pàgines que allotja un
servidor en /var/www.

/var/spool

conté fitxers que seran passats a altre programa. Per exemple, si
la teva màquina està connectada a una xarxa, el correu d'arribada
serà emmagatzemat en /var/spool/mail fins a que ho llegeixis o ho
esborris. Articles nous de les "news" (grups de notícies) tant
sortints com entrants poden trobar-se en /var/spool/news, etc.

/mnt

aquí és on normalment muntem discos durs, carpetes en xarxa,
cd's, disquets ...
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