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NUME
du − estimeaza spatiul folosit de fisiere

REZUMAT
du [optiuni ] [fisier...]

Optiuni POSIX: [−askx] [−−]

Optiuni GNU (for ma cea mai scurta): [−abcDhHklLmsSxX] [−−block−siz e=dim]
[−−exclude=patter n] [−−max−depth=n] [−−help] [−−version] [−−]

DESCRIERE
du rapor teaza dimensiunea spatiului de disc folosit de fisierele specificate si de fiecare director in
ierarhiile cu radacinile in fisierele specificate. În acest context, ‘spatiul de disc folosit’ inseamna
spatiul folosit pentru intreaga ierarhie de fisiere sub fisierul specificat.

Invocat fara argumente, du rapor teaza spatiul de disc folosit de directorul curent.

DETALII POSIX
În mod implicit, valor ile sunt rapor tate in unitati de 512-octeti, sau unitati de 1024-octeti cand este
specificata optiunea −k.

DETALII GNU
În mod implicit, valor ile sunt rapor tate in unitati de 1024-octeti, (cand tipul unitatilor nu este speci-
ficat printre optiuni), in afara de cazul in care este setata var iabila de mediu POSIXLY_CORRECT
, caz in care este urmat standardul POSIX.

OPTIUNI POSIX
−a Afiseaza valor i pentr u toate fisierele intalnite, nu doar pentru directoare.

−k Foloseste unitati de 1024-octeti in loc de unitatile implicite de 512-octeti.

−s Afiseaza numai spatiul folosit de argumentele date, nu si cel folosit de subdirectoarele
acestora.

−x Calculeaza numai spatiul folosit de fisierele de pe acelasi dispozitiv ca si argumentul
fur nizat.

−− Termina lista de optiuni.

OPTIUNI GNU
−a, −−all

Afiseaza valor i pentr u toate fisierele, nu numai pentru directoare.

−b, −−bytes
Afiseaza dimensiunile in octeti, in loc de kilo−octeti.

−−block−siz e=dim
Afiseaza dimensiunile in blocur i de dim octeti. (Nou in fileutils-4.0.)

−c, −−total
Afiseaza valoarea (suma) totala pentru toate argumentele dupa ce toate argumentele au
fost procesate. Aceasta optiune poate fi folosita pentru a  afla spatiul total de disc folosit
de un anumit set de fisiere si directoare.

−D, −−dereference−args
Dereferentiaza legaturile simbolice care sunt argumente in linia de comanda. Nu
afecteaza alte legaturi simbolice. Aceasta optiune este utila pentru a afla spatiul de disc
folosit de directoare cum ar fi /usr/tmp, care sunt adesea legaturi simbolice.

−−exclude=patter n
La parcurgerea recursiva, ignora subdirectoarele sau fisierele care se potrivesc cu pat-
ter n−ul patter n. patter n poate fi orice pattern glob standard pentru shell−ul Bourne.
(Nou in fileutils-4.0.)
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−h, −−human−readable
Adauga o litera ce specifica dimensiunea, cum ar fi M pentr u mega−octeti binari
(‘mebibytes’), pentru fiecare valoare rapor tata.

−H, −−si
Fa acelasi lucru ca si pentr u −h, dar foloseste unitatile SI oficiale (cu puteri de 1000 in loc
de 1024, astfel ca M reprezinta 1000000 in loc de 1048576). (Nou in fileutils-4.0.)

−k, −−kilobytes
Analizeaza dimenisunile in KiB (kilo−octeti binari, 1024 octeti).

−l, −−count−links
Calculeaza dimensiunea tuturor fisierelor, chiar daca acestea au aparut deja (ca legaturi
hard).

−L, −−dereference
Dereferentiaza legaturile simbolice (afiseaza spatiul de disc folosit de fisierul sau direc-
tor ul catre care este facuta legatura, in loc de spatiul folosit de legatura).

−m, −−megabytes
Afiseaza dimensiunile in MiB (mega−octeti binari, 1048576 octeti).

−−max−depth=n
Afiseaza totalul pentru un director (sau fisier, cu optiunea −a ) numai daca acesta este n
nivele, sau mai putine, sub argumentul din linia de comanda; −−max−depth=0 este ace-
lasi lucru cu optiunea −s . (Nou in fileutils-4.0.)

−s, −−summarize
Afiseaza numai totalul pentru fiecare argument.

−S, −−separate−dirs
Rapor teaza dimensiunea fiecarui director separat, fara a include dimensiunile subdirec-
toarelor.

−x, −−one−file−system
Ignora directoarele care se afla pe alte sisteme de fisiere decat fisierul specificat ca argu-
ment si este procesat.

−X fisier, −−exclude−from=fisier
Ca si −−exclude, cu exceptia ca accepta pattern−ur i de exclus din fisier −ul specificat.
Patter n−urile sunt listate cate unul pe linie. Daca fisier este dat ca ‘−’, pattern−ur ile sunt
citite de la intrarea standard. (Nou in fileutils-4.0.)

OPTIUNI STANDARD GNU
−−help

Afiseaza un mesaj despre modul de folosire la iesirea standard si termina cu succes.

−−version
Afiseaza infor matii despre versiune la iesirea standard, apoi termina cu succes.

−− Termina lista de optiuni.

BUG-URI
Pe sistemele BSD, du rapor teaza dimensiuni care sunt jumatate din valor ile corecte pentru fisiere
care sunt montate prin NFS de pe sistemele HP-UX. Pe sistemele HP-UX, acesta rapor teaza
valor i care sunt dublul valor ilor corecte pentru fisierele care sunt montate prin NFS de pe sisteme
BSD. Aceasta se datoreaza unei erori in HP-UX, care afecteaza si programul du din HP-UX.

VARIABILE DE MEDIU
Variabila POSIXLY_CORRECT determina alegerea unitatilor. Daca aceasta nu este setata iar
variabila BLOCKSIZE are o valoare ce incepe cu ‘HUMAN’, atunci comportarea este ca si pentru
optiunea −h, in afara cazului in care este inlocuita de optiunile −k sau −m.
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CONFORM CU
POSIX 1003.2

NOTE
Aceasta pagina descrie du asa cum este gasit in pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi usor
difer ite. Trimiteti corectii si adaugiri la aeb@cwi.nl. Raportati bug-ur i in program la fileutils-
bugs@gnu.ai.mit.edu.

Pagina a fost tradusa pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.
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