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 )بسم اله الرحمن الرحیم(

  :مقدمه 

موفق و  م همیشه در زندگییم و امیدوارینمایبه همه هموطنان عزیز به خصوص دانشجویان و مدرسان گرامی سالم عرض می  

واحدي به نام کارگاه لینوکس به سراغ ما آمد شگفت زده بودیم  1درس  ترم دوم دانشگاه. پیروز و کمک یار دیگر مردم باشند 

  در اوایل ترم اهمیت زیادي به آن نمی دادیم و استاد ما . چون تا به حال تنها چیزي که از لینوکس می دانستیم فقط اسمش بود

د تا هم دانشجویان منبع خوبی براي هاي مختلفی استفاده می کرد و این باعث می ش  هم که در کالس براي  آموزش از کتاب

آموزش نداشته باشند و هم اساتید به دلیل نداشتن کتاب مرجع شکایاتی می کردند بنابراین به عنوان یک دانشجوي تازه کار در 

پیدا  م اما کتاب مرجع و خوبی که رایگان باشدیپیدا کردن کتاب هاي براي مبتدیان لینوکس در اینترنت رفت کامپیوتر به سراغ 

کتاب زیر و جستجو  2م که به کمک  یم که هر کدام نقص هاي داشتند پس سعی را بر این نهادیم اما چند کتابی پیدا کردینکرد

امیدواریم که روزي والبته ما هم  یک تازه کار لینوکس هستیم . یمدر برخی سایت هاي اینترنتی کتاب پیش رو را جمع آوري کرد

  صی کافی پیدا کنیم و اطالعاتمان را در اختیار دیگران قرار دهیمم در این زمینه تخصیبتوان

  ) کارگاه لینوکس اثر خانم زمانی( و) لینوکس براي صفر کیلومتري ها اثر  آقاي یاسر امیري( 

و تشکرمی کنیم  و از همه سایتهایی که در زمینه لینوکس زحمت می کشندکنیم  از نویسندگان کتاب هاي ذیل تشکر می  

         ما در آخر می کشند تشکر می کنیم  که در زمینه شبکه زحمت فرديبه عنوان مدرس و  )آقاي بهزاد حبشی( ین ازهمچن

 ا اینکهپیش رویم ت)جلسه 11(است که جلسه به جلسه   اینبر سعی ما  و م این کتاب براي مبتدیان لینوکس می باشدیباید بگوی

       کشورمان را )شبکه(زیز ما می توانیم با فرا گرفتن لینوکس و یونیکس کمی امنیت دانشجویان ع.یادگیري آسان و منظم باشد

 . داریم پس از همین حاال تصمیم بگیریدتري نسبت به ویندوز  باال ببریم ما در این زمینه متخصصان کمی
 

 

 &ا ما در تماس باشیدبدوستان عزیز اگر هرگونه انتقاد یا پیشنهادي دارید می توانید از طریق ایمیل زیر &
  

ubuntu15@chmail.ir 

  

  )الھم عجل ولیک الفرج(  --------------------------*با آرزوی موفقیت برای ھمه عزیزان*       
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یملی*               *ابونتونصب *                    *جلسه اول *                                                         *    نوکس را خوب یاد بگیر

   

  چیست؟ لینوکس

 
  که (open source)باز متن صورت به که شود می گفته اي رایانه هاي عامل سیستم از گروهی به معمول طور به لینوکس

 آن از رایگان و آزادانه صورت به آن از ندتوا می فردي هر که است معنی بدین این .شود می ساخته (GNU)گنو مجوز تحت

 را لینوکس ي هسته باید حقیقت در .بدهد دیگران به استفاده براي را آن همچنین و کند ایجاد تغییر آن کند،در استفاده

  .نامید لینوکس

  ؟ویژگی هاي سیستم عامل لینوکس

  هزینه  کم - 1

                                     مثل ردهت و دبیان وجود دارد اما هزینه هاي آن نسبتلینوکس سیستم عاملی رایگان است البته نسخه هاي تجاري 

  .کمتر است ) مثل ویندوز و یونیکس(سیستم عامل هاي دیگربه 

  امنیت وپایداري - 2

عامل هاي دیگر  لینوکس مثل سیستم -1متن باز بودن لینوکس از عوامل بسیار مهم در امنیت و پایداري آن می باشد  چرا که 

آن را برطرف  .انحصاري نبوده و توسط برنامه نویسان سراسر جهان تنظیم میشود و در صورت کوچکترین باگ در هسته لینوکس 

ماه نسخه جدید را انتشار می دهند و میزان                 6بر خالف سیستم عامل هاي دیگر هر) مثل ابونتو(برخی لینوکس ها -2می کنند

   .  ماه می باشد  18ی از هر نسخه پشتیبان

  نیازهاي سخت افزاري اندك- 3

کار کند تا جایی که  می تواند با حداقل امکانات سخت افزاريلینوکس به دلیل ساختار هسته ي مناسب و تعداد توزیع هاي زیاد 

  .مگابایت شروع به کار می کند 16رم نسخه هایی وجو دارد که بدون وجود هارد دیسک و با 

  تنظیم وشخصی سازي- 4

چون لینوکس به صورت متن باز می باشد لذا هر کسی با در در دست داشتن سورس ها و کمی تسلط در زبان برنامه نویسی به زبان 

    .تغییر داده و لینوکسی شخصی براي خود داشته باشد را می توان آن) و سی پالس پالس و اسمبلی سی( هاي
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یم*               *ابونتونصب *                *    جلسه اول *                                                         *    لینوکس را خوب یاد بگیر

   

  &توزیع هاي مختلف لینوکس&

شوند که داراي ابزارهاي پیکربندي گرافیکی  هایی می لینوکس هستند، جذب توزیع/کاربرانی که داراي آشنایی کمتري با گنو 

افزارهاي جدیدي باشد که به آنها  همچنین داراي نرم. شان را اداره و نصب نمایند تر سیستم سازد راحت که آنها را قادر می است

 .ها را ارائه نماید حداکثر قابلیت

 از جدیدي توزیع و دهد تغییر خود هاي نیاز با مطابق را آن تواند می کسی هر است باز متن عامل سیستم یک لینوکس چون

 :از عبارتند محبوب و رایج هاي توزیع.دارد وجود فعال پشتیبانی با توزیع 600 حدود اکنون هم.کند ارائه نآ

Ubuntu- OpenSUSE- Fedora -Gentoo –Slackware- ArchLinux -Mint – BackTrack – redhat 
Cent os – slakware  

  

       
  

                            است مناسب توزیع یک انتخاب کنند مهاجرت لینوکس به خواهند می که کسانی عمده مشکالت از یکی

 .کنند استفاده لینوکس از بتوانند ورود، بدو در تا 

 ..Live CD استفاده با  ابتدا کنم می توصیه کنند امتحان را مختلف هاي لینوکس دارند دوست که کسانی به من

 نصبی نسخه از تر پایین  ها دیسک نوع این سرعت البته کنید کار آن با عامل یستمس نصب بدون توانید می دیسک این از که

 توانید می بود میلتان باب اگر. آن کردن امتحان از پس.دارد آن به نسبت هم تري پایین آیی کار و است نظرتان مورد لینوکس

 .ببرید لذت آن از نصب از پس وکنید خریداري اندکی ي هزینه با یا دانلود را آن نصبی ي نسخه

                                                                                                                             *********************************************************  لینوکس ابونتو

 : است زیر موارد خانواده ابونتو شامل

Ubuntu Desktop -1 
Ubuntu Server Edition -2 

Kubuntu -3 
Edubuntu -4 

Xubuntu -5 
Gobuntu -6 

Ubuntu MID Edition -7 
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یم*               *ابونتونصب *                    *جلسه اول *                                                         *    لینوکس را خوب یاد بگیر

   

  *لینوکسوکلمات کلیدي  الحاتطاص*

  .بیاموزید را لینوکس اصطالحات از برخی مفهوم است بگیرید،بهتر فرا تر راحت را لینوکس بتوانید اینکه براي

 
 (root) ریشه کاربر یا سیستم مدیر- 1

  اريک هر ي اجازه و است سیستم مدیر کاربر این می شود شناخته Administrator نام با ویندوز در کاربر این

 .شوید وارد استاندارد کاربر با ندارید آن امکانات و کاربر این به نیازي اگر است بهتر.دارد سیستم در را 

 )SWAP ( پارتیشن -2

  .گیرد قرار استفاده مورد مجازي حافظه عنوان به تا پارتیشن بسازیم یک باید نصب هنگام در

SWAP از اندازه  کمی بیشتر برابر یاترجیحا باید RAM باشد   

 فایل سیستم لینوکس - 3

EXT3 4 یا EXT مثل لینوکس هاي پارتیشن بندي قالب NTFS است ویندوز در. 

 / یا ریشه شاخه - 4

 گیرند می قرار شاخه این مجموعه زیر در ها فایل و ها شاخه تمام و است لینوکس فایل سیستم در سطح باالترین ریشه شاخه

 .تاس ریشه شاخه هاي شاخه زیر ترین ربردکا پر از یکی home شاخه مثال براي

5 -  Failsafe 

  توانیم می گزینه این از استفاده ندارد،با شدن بوت توانایی معمول تنظیمات با عامل سیستم که مواقعی در

 )در ویندوز   Safe modeد مانن (بیاوریم باال امکانات حداقل در را سیستم 

6 - Repository    

  .گویند می Repository داشت نگه بروز را سیستم همواره توان می ها آن از استفاده با که افزاري نرم مخازن به

7 - Dependency 

 را آن که دارد دیگري فایل یا بسته به نیاز برنامه این کنیم نصب را افزاري نرم خواهیم می که هنگامی مواقع بعضی در

Dependency نامند می 

8 - Desktop Environment 

 سازد می تر راحت کاربر براي را سیستم با کار که است کاربر گرافیکی واسط .Gnome و KDE و Unity این از یهای نمونه

  .هستند گرافیکی هاي واسط
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یم*                    *     ابونتونصب *             *          جلسه اول *                                           *  لینوکس را خوب یاد بگیر

 افزاري نرم بسته - 9 

 عالوه .شود می نگهداري فایل یک در کنترل و مدیریت سادگی براي که است برنامه یک نیاز مورد هاي فایل از اي مجموعه

 هاي فایل این کردن کپی آنها وظیفه که دارند وجود مخصوصی هاي فایل ها بسته در ها، برنامه اجراي براي الزم هاي فایل بر

  .است صحیح مسیر در ییاجرا
  

10 - Deb  

  .داراست را نصب براي بسته یک نیاز مورد هاي فایل کلیه کهاست ) دبیان( یک بسته ابونتو   deb.یک فایل 

  

11 - Source Package 

 خاص افزاري سخت معماري یک روي استفاده قابل تا شود کامپایل باید و است برنامه یک اصلی متن داراي که اي بسته

  .باشد

 Super کلید - 12

  . در ویندوز می باشد  startدر لینوکس مانند کلید   superکلید 

  

  &انواع روش هاي نصب لینوکس  &

  نصب به عنوان تنها سیستم عامل موجود -۱

  بوت دو گانه - ٢

  نصب در داخل ویندوز-٣

  نصب در ماشین مجازي -۴

  استفاده از دیسک زنده - 5

  .توضیح می دهیم  در صفحاتی بعدي روش هاي باال را
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یم*              *       ابونتونصب *            *           جلسه اول *                                             *    لینوکس را خوب یاد بگیر

  نصب به عنوان تنها سیستم عامل موجود -۱

  . ید می توانید به سراغ مراحل نصب برویداگر شما سی دي سیستم عامل لینوکس ابونتو  را در دست داشته باش

را داخل فلش                isoو فایل . دانلود کنید  .ubuntu.comwww وگرنه بایدآخرین نسخه سیستم عامل ابونتو را در سایت 

  .قرار دهید )  بوتیبل شده (یا سی دي  

.                 در داخل سی دي یا فلش نیست  isoختن فایل اگر میخواهید لینوکس در ماشین مجازي  نصب کنید نیازي به ری:  نکته

  .نصب کنید  را درماشین مجازي  isoو مستقیما می توانید 

  .فلش یا سی دي بو تیبل در دست ندارید می توانید از طریق آموزش زیر بوتیبل کردن را با هم یاد بگیریم اگر: نکته 

  

  *بوتیبل کردن فلش *

.ودش پورتابل لود می.  نیازي به نصب نیست .لیک کنیدبعد از دانلود روش ک  

  . رو دانلود کنید YUMI  نرم افزار آخرین نسخه

  .فلش مورد نظر خود را انتخاب کنید  step1در قسمت  
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                         *   یملینوکس را خوب یاد بگیر*              *         ابونتونصب *              *            جلسه اول *              

  .نسخه ابونتو خود را انتخاب کنید   step 2در قسمت 

 

  

                                                                                                                                                .خود را انتخاب کنید   isoفایل  step3در قسمت 

  می توانید به لینوکس خود حجم دهید این مرحله فقط براي ابونتو کار می کند  step 4 در مرحله
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یم*               *ابونتونصب *                    *جلسه اول *                                                 *    لینوکس را خوب یاد بگیر

  .کلیک کنید  yesي بر رودر اینجا 

  

  

  .کلیک کنید   finishبعد از این مرحله بر روي   

  .حاال فلش شما آماده نصب می باشد     
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یم*             *           ابونتونصب *                    *جلسه اول *                                              *    لینوکس را خوب یاد بگیر

را در کنار  لینوکسزمانی که بخواهیم ستان عزیز یک نکته بسیار مهم  که باید قبل از نصب بدانید این است که دو:  نکته 

ویندوز نصب می کنیم به طوري که کاربر باید یکی از درایور هاي ویندوز را براي نصب لینوکس اختصاص دهد و حجم 

در لینوکس  )NTFS(به یاد داشته باشیم که فرمت هاي ویندوزي این درایو بسته به نسخه لینوکس دارد و این نکته را باید

  .در ویندوز نمایان نمی شود  ext3یا   ext4اما فرمت . پشتیبانی می شود

 

  
 

  *سیستم عامل ابونتو نصب روش ساخت یک درایومجزا براي*
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یم*             *           ابونتونصب *                    *جلسه اول *                                             *    لینوکس را خوب یاد بگیر

 
  *14.4نصب لینوکس ابونتو*

  

   را هم منتشر کرده است امام چون تفاوت  15.4عرض کنم که در هنگام نوشتن این کتاب ابونتو نسخه  االبته با ید خدمت شم

  .مرین می کنیمترا با هم  14.4زیادي در نصب وجود ندارد همان نسخه 

 

ابتدا سی دي را داخل سی دي رام قرار دهید یا فلش حاوي ابونتو را به کامپیوتر متصل کنید -1  

سیستم را ریستارت کنید -2  

بایوس سیستم خود را در حالت بوت سی دي یا فلش قرار دهید – 3  

اولین صفحه اي که مشاهده می نماید صفحه روبرو می باشد-4  

 
 

 با انتخاب گزینه اول

حالت زنده بدون نیاز به نصب می توانید محیط دسکتاب لینوکس را مشاهده کنید    

.و ازآن استفاده کنید البته سرعت و دسترسی در آن کمی محدود است   

 با انتخاب گزینه دوم 

.نصب ابونتو را در پیش خواهید گرفت   

  با انتخاب گزینه سوم

.ام نصب شما را آگاه می سازددیسک شما را چک می کندو با خطا هاي  هنگ  
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یم *                                                   * جلسه اول *                    *نصب ابونتو*               *لینوکس را خوب یاد بگیر

 

 با انتخاب گزینه چهارم 

                                                                                                        ما را براي نصب سیستم عامل چک میکندشمیزان رم سیستم   

 با انتخاب گزینه پنجم

.بوت را از اولین هارد دیسک شروع می کند  

  .صفحه ي زیر میاد Install Ubuntu خب بعد از زدن دکمه ي-5

  
   (english)ددر این صفحه زبان مورد نظر را انتخاب کنی-6
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یم*        *           ابونتونصب *                *      جلسه اول *                                                    *    لینوکس را خوب یاد بگیر

نتو روي که اوبو ویدگ اولین جمله می. هست آن و چه چیزهایی مناسب داوبونتو چه چیزهاي نیاز دار ان می دهداین مرحله نش -7

اینترنت باید  ویدگ جمله ي دوم می .دارم فضا گیگ 6.3یعنی من  دو وقتی تیک سبز دار. ودنصب بش دناتو گیگ حافظه می 6.3

 .مشکلی نیست .نیست، کنارش ضربدر هست وصل وصل باشه که خب چون

 . یم دیگه آپدیتی هم در کار نیستوقتی ما اینترنت رو قطع کرد. جمله ي بعدي مربوط به آپدیت اوبونتو حین نصب کردن هست

      ین تیک را حتما بزنیداهست که  ...اون جمله ي آخر هم براي نصب کدك هاي صوتی و تصویري و نصب فلش پلیر و فونت و 

 .چون یک تازه کار هستید بعدا به دنبال نصب کدك در ابونتو نباشید 

  

   .ددارهم   ريینه هاي دیگگزالبته  هم وجود دارد Virtual Box دراین مرحله -8

                                          نشان می دهد ولی توضیحاتش . رو به جاي آن نصب می کندو لینوکس  می کندویندوز رو پاك   گزینه ي اول

  .ابوتنو را نصب می کند ومی کندپاك که همه ي فایل ها را 

  .دومبهترین حالت گزینه ي 

  .را بزنید continueرا تیک بزنیدو دکمه  .Something Else  پس گزینه ي 
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زمانی هارد دیسک خود را انتخاب کنید صفحه باال را    دوستان توحه داشته باشید این مرحله را با دقت انجام دهید -۹ 

  sizeدر قسمت  کلیک کرده و   new partishon tableبسازید ابتدا بر روي  swapخواهید دید ابتدا باید یک درایو براي 

 location           و در قسمت  را انتخاب کنید  primaryسایز ان را به میزان رم یا کمی بیشتر تغییر دهید و نوع پارتیشن 

  .را بزنید okو.انتخاب کنید  swap areaآن را از نوع   use asو در قسمت  را انتخاب نموده  beginningگزینه 

سایز آن بیشتر   sizeدر قسمت  دوستان شما در همین قسمت یک درایور را براي نصب لینوکس انتخاب کنید براي اینکار

را انتخاب  beginningگزینه  location  و در قسمت  را انتخاب کنید  primaryرتیشن گیگ براي ابونتو ونوع پا 6.5از 

و   .را انتخاب کنید  /گزینه  mount pointودر قسمت .انتخاب کنید  EXT4آن را از نوع   use asو در قسمت  نموده 

  کلیک کنید   install nowسپس پس از انتخاب درایو روي 

Page 14 of 68 

http://www.softgozar.com/


یم*               *ابونتونصب *                    * جلسه اول*                                                         *    لینوکس را خوب یاد بگیر

   

  

                                          .را بزنید  continueدوستان عزیز در مرحله بعدي ساعت خود را برروي تهران تنظیم کرده و  -10

  .را بزنید   continueدر قسمت بعد زبان خود را انتخاب و دکمه  -11
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  نام کاربري خود را بنویسید  گزینه سومکامپیوتر خود را بنویسید  نام  گزینه دومنام خود را ذکر کنید  گزینه اول -۱۲

  .د و ادامه دهید یتیک بزن requireپسورد را تکرار کنید و روي گزینه   گزینه پنجمپسورد را وارد کنید   گزینه چهارم 

    نتخاب نموده و با وارد را ا ubuntuبعد از اینکه لینوکس تا دقایقی بعد نصب شد موقع را ه اندازي  مجدد گزینه - ۱۳

  .دسکتاپ لینوکس خود شوید کردن نام کاربري و پسورد وارد 

  *پایان روش اول *

  )نصب در کنار ویندوز(بوت دو گانه  - 2

در این روش لینوکس را در کنار ویندوز نصب می کنیم به طوري که کاربر باید یکی از درایور هاي ویندوز را براي نصب          

اختصاص دهد و حجم این درایو بسته به نسخه لینوکس دارد و این نکته را باید به یاد داشته باشیم که فرمت هاي لینوکس 

در ویندوز نمایان نمی شود                                                                  ext3یا   ext4ویندوزي در لینوکس پشتیبانی می شود اما فرمت 

                                                                   easy bcdلینوکس را در مرحله بوت ببینید از نرم افزار  نتوانستیداز نصب اگر پس .

  .براي نصب لینوکس هم  از قسمت باال کمک بگیرید   کمک بگیرید آموزش آن هم در اینترنت موجود است

  نصب در داخل ویندوز- 3

نصب می کنیم  و )مثل یک برنامه (نسخه اي از لینوکس را دراخل  ویندوز  wubiش با استفاده از نرم افزار ي به نام در این رو

این روش براي مبتدیان . دیگر در اینجا با درایو هاي ویندوز کاري نداریم البته اسم ابونتو در اول راه اندازي سیستم دیده می شود 

  .خطر کمتري دارد

                                                                                                                                 شین مجازينصب در ما -۴

را نصب می کنیم سپس نسخه هاي         (vmware –virtual box-virual pc)در این روش ابتدا نرم افزار هاي ماشین مجازي 

لذا اگر کار با ماشین هاي مجازي را بلد نیستید                  .سروري لینوکس را در آن نصب کرده و از آن استفاده می کنیم  کاربري و

.                              قبلی کمک بگیریدمراحل از  همرا دانلود کنید و  براي نصب لینوکس ) اثر فرشید باباجانی ( vmwareکتاب آموزش 

  .حات بعدي نصب در ماشین مجازي را به صورت تصویري توضیح خواهیم داددر صف
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)پایان نصب ابونتو در ماشین مجازی (  

 

  استفاده از دیسک زنده  - 4

در این روش شما با در داست داشتن سی دي ابونتو آن را به صورت   live )بدون نیاز به نصب(   load   کرده و از سیستم عامل

: استفاده کنید البته شما می توانید ابونتو را با استفاده از نرم افزاري مثل  LinuxLive USB Creator  آن را به یک نسخه قابل 

. حمل در فلش خود ذخیره کنید وهمه جا از آن استفاده کنید  
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 &ابونتو میز کار&      

 desktop) (میز کار

  .کنیم بسته و باز را ها برنامه و ها پنجره آن در توانیم می که است محیطی کار میز

 (panel)پنل

 :است قسمت دو داراي پنل.شود می گفته دارد،پنل قرار نمایش صفحه قسمت باالترین در که نواري به

 می تغییر ایم کرده باز که اي پنجره به بسته راست سمت قسمت اما کند نمی تغییري و است ثابت ههمیش چپ سمت قسمت

 عادي حالت در پنل راست سمت قسمت در و دارند وجود...و کاربر منوي تنظیمات،ساعت، منوي چپ سمت قسمت در.کند

  .شود می داده نمایش پنجره منوي آن روي نشانگر بردن محض به ولی شده نوشته فعال ي پنجره نام

  زمانی که شمابراي اولین وارد محیط کاربري لینوکس می شود صفحه اي مانند شکل زیر را مشاهده می کنید ؟
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  .ددوست عزیز امیدوارم از این تمرین ها خسته نشده باشی       

       شما اصال دانشجوي رشته کامپیوتر نیستیم پس تک تک گزینه هاي باال را به طور من وما فرض را بر این میگیریم که در اینجا      

  .مختصر با هم تمرین می کنیم    

  

            ویندوز گفته می شود که پس از کلیک کردن روي آن  startیا همان ) داشبورد(  superلید به این گزینه ک – گزینه اول   

  .باز می شود  صفحه اي به شکل    

   ؟داشبورد از چهار قسمت تشکیل شده است   

  کادر جستجو  -3لنزها    -2نمایشگر     -1   
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  .استفاده گزینه استفاده کنیدکادر جستجو توانید از  می ابونتودر... شما براي جستجوي نرم افزار یا فایل یا پوشه اي و :مثال    

  .در این قسمت شما به فایل ها و پوشه هاي خو در ابونتو دسترسی دارید  .می باشد  (file)نام این گزینه فایل – گزینه دوم   

  به خاطر ساختار ریشه اي چیزي به نا م درایو   ) لینوکس(البته به تصویر زیر نگاه کنید متوجه خواهید شد که ما در ابونتو    

  .را مشاهده نمی کنیم    

  

  )ویندوز cدرایو (مثال . ساختار ریشه اي لینوکس بدین معناست که ما در لینوکس یک درایو کلی بیشتر نداریم    

   را در        homeپوشه (.خود می تواند فایل یا پوشه اي را ذخیره کند  homeفقط در پوشه در لینوکس  پس هر کاربر عادي      

  .یا مدیر می تواند دسترسی به همه پوشه ها و همه کاربرها ابونتو داشته باشد root اما کاربر .) ه بفرماییدضمالح شکل باال     

      که کاربر عادي نمی تواند روي آن فایل ها     بونتو شما را نشان می دهد فایل هاي اسیستم  computerدر  شکل باال پوشه     

  .شما به پوشه سطل آشغال خود دسترسی دارید  trashدر قسمت . دارد تغیراتی ایجاد کند اما امکان مشاهده آن وجود     
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  ؟را نشان می دهدل زیر ساختار فایل سیستم لینوکس شک    

  

  
  .به صورت پیش فرض در ابونتو نصب شده است را می بینید کهنرم افزار ي  3نام  -گزینه سوم    

  

  با انتخاب این گزینه شما وارد مخازن نصب نرم افزار ابونتو می شوید - گزینه چهارم    

  .ینه را به یاد داشته باشیدپس براي نصب نرم افزار حتما این گز   

  

  ابونتو خواهید شد دقت داشته باشید در مراحل  بعدي  settingsقسمت با انتخاب این گزینه شما وارد – گزینه پنجم    

  .به طور مختصري صحبت خواهیم کرد settingsي  درباره    

  

  این قسمت فالپی درایو شما را نمایش می ذهد – ششمگزینه ي     

    

  .یا سطل آشغال شما را نشان می دهد trashاین گزینه  – گزینه هفتم    
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 .ن می دهد ااتصاالت شبکه و اینترنت شما را نش– هشتمگزینه ي     

  
     

 تنظیمات زبان را نشان می دهد – گزینه ي نهم    

  
   

 .سیستم خود را تنظیم کنید  تاریخ وزبان با کلیک بر روي گزینه قادر خواهید بود که  - گزینه دهم    
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 و اسامی کاربران                shutdown , switch,logout ,system settingبا انتخاب این گزینه هاي   – گزینه ي یازدهم    

  .این ها که کامال مشخص است و سیستم عاملی مثل ویندوز هم این گزینه ها را دارا می باشد. ه می کنیدرا مشاهد   

  
  

  &و آموزش قسمت هاي مختلف آن ابونتو مهمترین قسمت گرافیکی&

  .دهمان طور که می دانید مهمترین بخش مهمترین بخش لینوکس بونو در محیط گرافیکی قسمت تنظیمات آن می باش        

         متصویر زیر مریوط به قسمت تنظیمات می باشد و سعی ما بر این است که اکثر قسمت هاي آن را بررسی کنیم تا بتوانی        

 .به راحتی تنظیمات سیستم را یاد بگیریم        
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   Appearance -  با انخاب این گزینه پنجره اي باز می شود که دو زبانه دارد زبانه lock  و زبانهbehavior 

  lock در زبانه    *

 

خود را تغییر دهید و در قسمت  پشما می توانید تصویر زمینه دسکتا wallpaperسمت به این پنجره توجه  کنید در قاگر      

    theme  شما می توانید تم ابونتو خود را عوض کنید و در قسمتlauncher icon size      اندازه ایکون هاي سمت راست   

  .را می توانید تغییر دهید)  النچر(دسکتاپ     
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 behaviorاما در زبانه *      

 
 .می توانید النچر خود را مخفی کنیدکردن این گزینه شما    offبا  hide the louncher–uto Aدر قسمت       

  شما می توانید قابلیت چند دسکتاپی ابونتو خود را فعال کنید و آیکون آن را  enable workspace  وبا زدن تیک       

  .شما می توانید آیکون دسکتاب را در ال نچر نمایش دهید  add show desktopدر قسمت النچر مشاهده کنید       

  .شما می توانید انتخاب کنید که همه ي منوهاي ویندوز شما را در منو اصلی نمایش دهد  show the menus قسمت و در       

 همه ي تنظیمات را به حالت اولیه  Restoreو قسمت .یا اینکه منوي هر پنجره در باالي همان پنجره نماش داده شود      

.گرداند می بر      
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     Brightness & Lock 

   شود خاموشبیان می کند که بعد از چه مدت زمانی می خواهید صفحه اسکرین شما  turn screen offگزینه  قسمت  در این    

 .قرار دهید   offرا در حالت   lockاگر قصد دارید که صفحه شما قفل نشود گزینه   

  

 require my passwdبیان می کند که صفحه سیستم بعد از چه زمانی قفل شود و گزینه  lock screen afterدر قسمت    

  مانند شکل زیر   به.را انتخاب کنیم حالت قفل  را با قراردادن پسورد  محافظت می می کند    
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   Language support 
    

    شتیبانی می کند و اگر قصد نصب یا حذف سیستم را دارید در این قسمت شما می توانید ببینید که سیستم سما از چه زبان هایی پ 

..     می توانید فرمت اعداد و   regional formatویا در زبانه  اقدام کنید install/remove languagesمی توانید از قسمت   

  .زبانی که از آن استفاده می کنید را ببینید  

 
 

 
       Online accounts می توانید از اکانت هاي سایت هاي معروف در ابونتو استفاده کنید دراین قسمت شما.  
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rivacy   security & p     

 و در قسمت  pendsupsمی توانید تنظیمات مربوظ به برق رسانی وپسورد کاربران و استفاده از حالت   securityشما در قسمت

file & applications ویا این حالت .می توانید زمان استفاده از فایل ها یا پوشه ها را ضبط کنید و آن ها را مورد بررسی قرار دهید

تعیین کنید که زمانی که در کادر جستجو کلمه اي را وارد می کنید در اینترنت شما می توانید   searchو در زبانه.د کنی  offرا 

  .ارسال می کند   ubuntuمشکالت و خطاهاي شما را به  diagnosticsو در زبانه.هم جستجو شود 

 

     Text Entry  

 نوشتاري خود را انتخاب کنید و یا براي اضافه کردن و حذف کردن      شما می توانید زبان  input sourceدر قسمت       

 شما می توانید شما می توانید کلید میانبري      switch to nextو در قسمت .  استفاده کنید  - ,  +زبان می توانید از      

بردارید زبان را در منوي باالیی صفحه ي    را  show current input sourceواگر تیک گزینه.براي تغییر زبان تعیین کنید    

  .دسکتاب نماش نمی دهد     
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 .شما می توانید از فونت هاي دیگري استفاده کنید  custom fontو در قسمت        

  

          bluetooth -  اگر بلوتوث داشته باشید می توانید آن را خاموش و روشن یا اینکه وسیله اي را به آن وصل               

  صلی را مخفی می کندآیکون  بلوتوث را  در منوي ا show bluetooth statusکنید یا اینکه با برداشتن تیک          
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   displays –  در این قسمت به تنظیمات مانیتور خود دسترسی دارید.  

 

و براي نوع نمایش می توانید از گزینه  Resolutionمایش خود می توانید از گزینه شما براي تغییر اندازه صفحه ن       

     Rotation  ودر قسمت .  استفاده کنیدscale for menu and title  شما می توانید اندازه نوار ابزارها و نوشته ها را      

  .کوچک و بزرگ کنید        

      Keyboard  - در قسمتtyping شما می توانید تظیمات مربوط به کیبورد و سرعت نوشتار و در قسمت کیبورد  

     Shortcuts را تنظیم کنید... شما می توانید کلید هاي میانبر مر بوط به نرم افزار ها و برنامه ها و.  
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     Mouse & touchpad –  در این قسمت شما می توانید در قسمتprimary button    می توانید انتخاب کننده  را که  

  )جاي چپ کلیک و راست کلیک را تغییر می دهد(به طور پیش فرض چپ کلیک است را می توانید تغییر دهید     

 شما می توانید سرعت حرکت               pointer speed ودر قسمت  شما سرعت دابل کلیک   double clickمت در قس    

 .موس را تنظیم کنید     
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Network    -  در این قسمت شما می توانید در زیرwired  ) اتصال باسیم که در حال حاضر برقرار است(  

     می توانید اتصال   Airplane mode.دي ان اس را مشاهده می کنید  -روتر -آي پی  - اطالعات آدرس سخت افزاري    

           اگر از پروکسی یا وي پی ان در شبکه  network proxyدر قسمت . قرار دهید) خاموش(شبکه را در حالت پرواز    

  .می کنید استفاده   

 

 .می توانیم   generalصفحه زیر باز می شود  در زبانه .را انتخاب کنید  s  optionو قسمت       
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 می گوید زمانی که شبکه اي مناسب است به صورت اتوماتیک          … automatically connect to the networkدر     

     که را    می گوید همه کاربران امکان وصل شدن به شب all users may connect to this network.اتصال برقرار شود    

  می گویدشبکه هایی که در حال استفاده هستند  به صورت اتوماتیک  Automatically connet to vpn. داشته باشند    

  .باید فایروال شما فعال باشد تا تنظیمات ان اعمال شود  Firewall zone. به سرویس وي پی ان متصل شود    

بانه      Ethernet ز

  خود را به صورت  mtuو می توانید . آدرس سخت افزاري خود را انتخاب کنید  device mac addressدر قسمت   

   Automatic   قرار دهید 

بانه  شما می    autheniticationدر این زبانه شما می توانید از  براي کانکشن خود رمز بگذارید و  در قسمت     x 802.1  ز

  .نظر خود را انتخاب کنیدرمز نگاري مورد   توانید الگوریتم        

  . و روتر را را انتخاب کنید   ipv4شما می توانید تنظیمات مربوط به   ip v4و در قسمت    

  و روتر را را انتخاب کنید  ipv6شما می توانید تنظیمات مربوط به   ip v6و در قسمت     

 

  )یایان جلسه دوم(

Page 40 of 68 

http://www.softgozar.com/


یم*                          *         میزکار ابونتو*                           *          سومجلسه *            * لینوکس را خوب یاد بگیر

. 

     Power -   مربوط برق رسانی سیستم خود را تنظیم کنید در این قسمت شما تنظیمات.  

     Print   - اضافه یا کم کنید .در این قسمت شما می توانید پرینتر خود را انتخاب.  

    oundS –  در این قسمت شما می توانید کارت صدا نصب شده را ببینید یا اینکه صدا ها را کم و زیاد کنید و در قسمت

input    البته اگر یادمان باشد که اگر کارت صدا نصب باشد ولی کدك هاي صوتی را نصب .ورودي هاي صدا را می بینید

   :یر زیر تصو. نکنیم قادر به اجرا کردن فایل صوتی نیستیم 
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  Back up  - و در قسمت . ریدیدر این قسمت شما می توانید ازسیستم  فایل هاي خود بک آپ بگrestore      زمانی که   

  .خود را  وارد کنید  back upمی توانید  restoreابونتو شما نقضی پیدا کرد و یا فایلی را پاك کردید در قسمت   

 Details  -     را   ... سیستم عامل و.گرافیک .سی پی یو .در این قسمت شما می توانید جزییات سیستم خود نظیر رم            

  شما می توانید نرم افزار هاي اجرایی که به صورت پیش فرض اجرا   default applicationsتب   و .مشاهده کنید  

  .که به صورت پیش فرض با موزیال باز می شود می توانید آن را تغییر دهید web browserمی شوند را تغییر دهید  مثال  

فالپی چگونه اجرا شود آیا از شما     یا  cd romیا   usbدر این تب شما تعیین می کنید اتوران  media removable در تب   

 .پرسیده شود یا خیر  

    Software & updates -  در .در این قسمت که بسیار کاربردي و مهم استubuntu software   شما می توانید           

 )download from.(و سرور دانلود نرم افزار و درایور را تغییر دهید   تنظیمات نصب نرم افزار    

 شما می توانید تنظیم کنید که به صورت اتوماتیک سیستم خود را آپدیت کنید یا اینکه هر چند     updateو در قسمت     

 شما احراز هویت هاي انجام شده را مالحضه             Autheniticationروز یکبار اینکار را انجام می دهید و در قسمت      

  مانند کارت گرافیک و کارت  (شما خواهید توانست درایو ر هاي  سیستم   Additional driveو در قسمت  می کنید     

  .را نصب کنید) صدا      
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 Date & time– ر این قسمت شما می توانید ساعت و زمان سیستم خود را تنظیم کنید با اتخاب گزینه دmanually          

               ساعت و زمان سیستم خود   

  صورت دستی تنظیم کنیدرا به 

 شما می توانید clockدر قسمت  

  ساعته کرده  24زمان خود را  

 به        تاریخ  را در منوي باالیی و یا  

  .نماش در بیاورد

   

  

Universal access  = روشن کردن : در قسمت شما می توانید تنظیماتی از قبیلosk   یا صدا روي  یا بزرگ کردن متن

Capslock .numluck -  تنظیمات نوشتاري می باشد.  
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   User Accounts 

قسمت شما نام کاربري خود و دیگر اعضا را می بینید و لذا در اینجا شما می توانید پسورد اکانت خود را تغییر  در این  

قرار   rootاگر در گروه کاربري  و.می توانید زمان ورود و خروج کاربر را مشاهده کنید  historyدهید و یا در قسمت 

  . می توانید به اکانت دیگران هم دسترسی داشته باشید . داشته باشید 

 

  .خسته نباشد دوست عزیز   

     Ubuntu software center    

کنید       می توانید مخازن کامل مربوط به توزیع مورد نظر خود را خریداري   براي نصب نرم افزار  در محیط گرافیکی*   

               چرا که براي نصب نرم افزار . براي نصب به اینترنت متصل نشوید  یا  حتما بایستی به اینترنت متصل باشید  تا   

    باید نام نرم افزار مورد نظر خود را از  داخل مخازن جستجو کنید اگر توانستید نرم افزار خود را پیدا کنید آن وقت     

 نلود آن نرم افزار را باید از سرور انتخاب شده دانلود کنیدبراي دا   
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   می توانید سورس نرم افزار خود را در ) رم افزارسورس ن(نصب دستی  لذا در اینجا حتما نیاز به اینترنت است اما درروش 

  از جایی دیگر تهیه کنید و در محیط ترمینال نصب کنید اگر هدر فایل  یا قالب یک فایل فشرده شده از محیط  اینترنت 

 به  و گرنه دوباره بایستی براي دانلود هدر فایل.  ن در خود فایل فشرده شده وجود داشته باشد مشکلی نیستآهاي 

 .اینترنت متصل شوید

  vlcنصب نرم افزار : مثال     

 بروید و نام نرم افزار خود را در کادر وارد   ubuntu software centerبراي نصب نرم افزار  از صفحه دسکتاب خود به    

   .نیدبایستی پسورد خود را وارد ک.اگر موقع نصب از شما درخواست پسورد داشت  توجه داشته باشید.کنید   
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  .کلیک کنید installو بعد روي قسمت  

  
  .باشدو اکنون رمز خواسته شده را وارد کنید و نرم در حال دانلود کردن ونصب همزمان می  
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  *اسامی برخی نرم افزار هاي کاربردي لینوکس*

  

  
 

 

Page 47 of 68 

http://www.softgozar.com/


یم*               *ابونتومیزکار *                    * سومجلسه *                                                         *    لینوکس را خوب یاد بگیر

   

  *اسامی برخی نرم افزار هاي کاربردي لینوکس*
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  .دوستان امیدوارم که تا این مرحله یادگیري لینوکس براي  شما مفید و موثر باشد      

                        .محیط گرافیکی لینوکس نسبت به ویندوز داراي تنظیمات کمتري است به طوري که اگر توجه کنید:  نکته اول     

                                                 .در لینوکس کمتر به چشم می آید  نظیمات پیشرفته اي که در ویندوز دردسترس دارید آن ت     

 . بروید ) محیط دستوري (پیشرفته تر باید به سمت ترمینال   در لینوکس براي اعمال تغییرات      

          فیگی را به خوبی تمرین کنید تا براي امور ساده مجبور به استفاده از سعی کنید تنطیمات محیط گرا:  نکته دوم    

 .سیستم عامل هاي دیگري نباشید      

  تا آنجا که می توانستیم سعی را بر این گذاشتیم . تا به اکنون که با ما همراه بودید تشکر می کنیم :   نکته سوم    

      و از همه ي عزیزانی که این آموزش ها برایشان   . و نکته به نکته مرور کنیم که محیط گرافیکی را به صورت تصویري   

  . بود عذر خواهی ما را پذیرا باشندتکراري یا بسیار ساده   

  :  نکته آخر  

  تمرین هاي بخش گرافیکی به پایان رسید دوستان عزیز باید خدمت شما عرض کنم اگر محیط گرافیکی را به خوبی   

  . گیرید در مرحله  دستوري با مشکالتی اساسی همراه خواهید بود یاد ن 

  

  

  

  )پایان جلسه سوم(   
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 Shell :  
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   $ ~ :client@ubuntu نوشته که ھمیشه اول دستورات می آید نشانه جیست؟ درمحیط ترمینال این

 کاربرنام     کامپیوترنام   جداکننده مسیر جاري  کاربرمعمولی      

  

  

#= کاربر روت  

Page 53 of 68 

http://www.softgozar.com/


یم*                * shellتعریف خط فرمان و  *                      *   پنجم جلسه*                                                      *لینوکس را خوب یاد بگیر

    

  )مانندشکل زیر(در لینوکس شما براي دسترسی به بعضی تنظیم ها و نصب نرم افزارها نیاز به دسترسی روت دارید:  نکته  

  .را بزنید و پسورد را وارد کنید suبراي روت پسورد بگذارید و سپس دستور  sudo passwd rootابتدا بایستی با دستور  

  .را بزنید exitو براي خارج شدن از کاربر روت و برگشتن به کاربر خود باید 

  

  

  )پنجمپایان جلسه (  
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  *ساخت فایل یا پوشه *

  افیکی وآموزش آن به صورت تصویري حاال نوبت آن رسیده است که کمی گذاشتن مراحل گر ربعد از پشت س

  دیدگاه خود را به لینوکس عوض کرده و حرفه اي تر بنگرید لذا جلسات بعدي را با وارد کردن دستور در

  .محیط ترمینال پیش می رویم  

  mkdirدر این مثال  mkdir –p: م مثال دوستان توجه داشته باشند که ما در دستورات از آرگومان استفاده می کنی: توجه 

دوستان من در .آرگومانی براي ساخت پو شه هاي تو درتو است که بعد از دستور اصلی می آوریم p–دستور ساخت پوشه و 

               .و دوستان عزیز توجه داشته باشید .را رعایت کنید ) space(هنگام نوشتن دستور فاصله میان دستور و ارگومان 

  و مادر اینجا فقط آرگومان هاي.که هردستور لینوکس آرگومان هاي زیادي دارد که هر کدام کارایی خاصی را دارند 

  .کاربردي تر و ساده تر را ذکر می کنیم 

  مثال و توضیحات  دستور  عملیات

 ls  ls      نمایش محتویات یک پوشه    

  cd cd folder1  رفتن به یک پوشه  

  .. cd .. cd  قبلیبرگشت به پوشه 

 mkdir mkdir folder  دستور ساخت یک پوشه

  mkdir mkdir folder1 folder2  ساخت چند پوشه

  mkdir -p mkdir –p folder1/folder2  ساخت پو شه هاي تو در تو
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  مثال و توضیحات  دستور  عملیات

  touch  touch file  ساخت یک فایل

  nano  nano file  ویرایش کردن یک فایل  

  rm -f  rm -f file file2  پاك کردن چند فایل

  rm -f  rm –f  file  پاك کردن یک فایل

  rm -rf  rm -rf file  پاك کردن یک پوشه

  rm -rf  rm -rf file file2  پاك کردن چند پوشه    

  .در اول اسم پوشه یا فایل نقطه بگذارید   .filename  مخفی کردن یک پوشه

  cat   cat file1  نمایش یک فایل

  less  less file2  نمایش یک فایل

   filenameSoftware  file.htmlFirefox اجراي یک فایل با یک برنامه مشخص

 ~ home  cd ~  cdبرگشت به دایرکتوري

 نام فایل جدید نام فایل cp  cp  کپی کردن یک فایل

  کپی کردن محتویات یک پوشه 

  به جایی دیگر
cp  

cp  dir/*.  نام فایل جدید 

   cp -a dir2 dir1a –cp  کپی کردن به همراه محتویات
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  مثال و توضیحات  دستور  عملیات

  آدرس جدید  نام فایل mv  mv  جا به جایی فایل ها

mv data1 ./Desktop/client 

  نام جدید  نام فایل mv  mv  تغییر نام فایل ها

mv large small 

  نمایش محتویات پوشه به صورت

  لیست درختی  
ls -l  

ls -l  

  به همراهنمایش محتویات پوشه 

  فایل هاي مخفی 
ls -a  

a= show all file 

  نمایش محتویات پوشه به همراه 

    گروهمجوزها و 

ls -lh  Show permision and group  

  stat  stat file.jpg  خصوصیات فایل یا فولدر 

  

  یافتن یک فایل یا دایرکتوري

 .اجرا می شودroot)فقط با کاربر(

find/ -iname 

locate 

which  

*.mp3iname -nd/ fi  

file namelocate   

file namewhich   

  gpg -c gpg –c file.txt  رمز گذاري بر روي فایل

  gpg  gpg file.txt  برداشتن رمز یک فایل

  مسیري که شما االن در آنجا هستید  pwd  یافتن مسیر فعلی

  

  )پایان جلسه ششم(
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یم*              *          دی لینوکسدستور ھای کاربر*                    * ھفتم جلسه*       *لینوکس را خوب یاد بگیر

  . دوستان عزیز در این جلسه دستورات کاربردي و مهم لینوکس را با هم مرور می کنیم    

  مثال و توضیحات   دستور  عملیات

  date date  نمایش تاریخ و زمان

  چپ به راست براي تنظیم به ترتیب از     15042015date  تنظیم تاریخ

  ثانیه-سال-دقیقه–ساعت - روز–ماه - سال

  cal cal 2015  نمایش تقویم

  cpu  cat /proc/cpuinfo  cat /proc/cpuinfoنمایش میزان 

  swap free  freeنمایش میزان رم و فضاي 

  cat /proc/net/dev  cat /proc/net/dev  نمایش اطالعات کارت شبکه

  cat /proc/mounts  cat /proc/mounts  تمنمایش فایل هاي متصل شده به سیس

  ps   ps -aux  لیست پردازش هاي در حال اجرا

  وقتی این دستور را می زنید  top  لیست پردازش هاي در حال اجرا

PID  را پیدا کنید .   

  PID   Kill pid  kill 1257از بین بردن پردازش با شناسه

  killall  killall firefox  از بین بردن پردازش با اسم برنامه

  clear  clear  پاك کردن صفحه ترمینال 

  history  history  دستورهاي نوشته شده
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یم*              *          دستور ھای کاربردی لینوکس*                    * ھفتم جلسه*       *لینوکس را خوب یاد بگیر

  مثال و توضیحات   دستور  عملیات

  history history 10  history 10دستور آخر  10

  کلید باال و پایین صفحه کلید  کلید باال و پایین صفحه کلید historyآخرین دستورات در 

  history  history -c history -cپاك کردن 

اجراي دستورات پشت سر هم یا    

  اجراي همزمان چندین دستور

 &&   or  :  mkdir dir && touch file.txt 

mkdir dir : touch file.txt  

  init 0  init 0  دستور خاموش شدن سیستم

  reboot  reboot  راه اندازي مجدد سیستم

  shutdown now  shutdown now  خاموش کردن همین حاال

  shutdown time  shutdown 13:21  خاموش کردن در زمان مشخص

  shutdown –r time  shutdown -r 13:21  ریستارت کردن در زمان مشخص

  ’alias  alias boro=’cd  عار به جاي دستور اصلیتنظیم اسم مست

  alias  alias  دیدن لیست اسامی اسم مستعار

  man or --help man  cp  دیدن توضیحات و آرگومان هاي یک دستور

 control+zکلید   Ctrl+z  or clrl+c  کلید میانبر براي توقف برنامه در ترمینال

  

  )پایان جلسه ھفتم(
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یم*              *  گروه ھای کاربریساخت کاربر و *                      * ھشتم   جلسه*       *لینوکس را خوب یاد بگیر

  .با هم ساخت کاربرو ساخت گروه را با هم مرور می کنیم جلسهدر این 

  مثال و توضیحات  دستور  عملیات

  username useraddsudo  Sudo useradd client  ساخت یک کاربر

   username  r- userdelsudo   client  userdelsudo  حذف یک کاربر

   username passwdsudo   client passwdsudo  تغییر پسورد کاربر

   root passwdsudo   root passwdsudo  پسورد گذاشتن  و فعال کردن کاربر روت 

  su  su root  رفتن به کاربر روت

  بروید  rootر ابتدا باید به کارب  login  به یک کاربر دیگر ورود

  را بنویسید  usernamelogin وبعد 

  exit  exit  خروج از یک کاربر

  uptime uptime  زمان روشن بودن سیستم

  w  w  کاربران در حال استفاده ار سیستم

  finger user  finger client  اطالعات درباره ي یک کاربر

   chage -E   Chage -E  تعیین محدودیت زمانی براي کاربر

   groupadd  groupnamegroupadd  اد یک گروه جدیدایج

   groupdel  roupnameggroupdel  حذف یک گروه
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یم*              *  ساخت کاربر و گروه ھای کاربری*                      * ھشتم   جلسه*       *لینوکس را خوب یاد بگیر

  مثال و توضیحات   دستور  عملیات

   newgrp - group name –newgrp  جدید وارد شدن به یک گروه

  groupmod –n   groupmod –n door doore  تغییر نام یک گروه 

  هاي که کاربر  مشاهده گروه

  .در آنها عضو است

groupnamegroup   group door  

  gpasswd –A   gpasswd –A client groups  مدیر گروه کردن یک کاربر

  gpasswd –d  gpasswd –d client groups  توسط مدیرحذف کردن یک کاربر

  gpasswd –a   gpasswd –a client groups  اضافه کردن یک کاربر به گروه

  

 که دستورات جدید را فرا می گیرید بایستی دستورات قدیمی را مرور کنید   همزمان دوستان عزیز توجه داشته باشید که : نکته   

  .ورات را در فاصله زمانی کوتاه فراموش کنید چرا اگر تمرین نکنید این امکان وجود داردکه دست  

  .دانشجو هستند حتما اگر مطلبی را متوجه نشدند از اساتید محترم کمک بگیرند که  دوستانی: نکته 

  

  

 )پایان جلسه ھشتم(
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یملینوکس را خوب *                 * فشرده سازی فایل در لینوکس*                      * نھم   جلسه*        *یاد بگیر

  :فشرده سازي فایل ها در لینوکس  با چندین فرمت انجام می شود که از مهم ترین آن ها عبارتند از      

1 - bz2      2-      gz 3-     rar    4-zip       5 -tar      6-tar.gz 

  مثال وتوضیحات  دستور  عملیات

  bz2  bz2  bz2 file1فشرده سازي با فرمت 

  bz2 bunzip  bunzip file.bz2خارج کردن فرمت 

  gz gzip  gzip file1فشرده کردن با فرمت 

  gz gunzip  gunzip file.gzخارج کردن فرمت 

   rar file newfilerar   file1 file2.rarrarفشرده کردن فایل با فرمت 

  rar   unrar  file.rarUnrarخارج کردن فرمت 

   zip  file newfile ipz  file1 zipfile2.zipفشرده کردن با فرمت 

  zip unzip  unzip file2.zipخارج کردن با فرمت 

   tar tar -c  file1 tarfile2.c -Tarفشرده کردن با فرمت 

  tar tar -x  tar -x file.tarخارج کردن با فرمت 

   zip ,rarهاي اما فرمت )  tar.gzمثل ( بعضی از فرمت ها ي فایل فشرده توسط ویندوز پشتیبانی نمی شوند– نکته  

 .در لینوکس پشتیبانی می شود   
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یم*                    * فشرده سازی فایل در لینوکس*                * نھم   جلسه*         *لینوکس را خوب یاد بگیر

  .استفاده کنید x-وz–و   f–و   v-و   c–می توانید از آرگومان هاي    tarنوع  ندر فشرده کرد- نکته   

   C  = compress به معناي فشرده کردن است.  

  V  = نمایش لیست فایل ها می باشد.  

   f =دایرکتوري( براي فشرده کردن فولدر یا(  

  z  = براي فشرده کردن با فرمتtar.gz  

  x   =براي خارج کردن فایل از حالت فشرده می باشد. 

  مثال وتوضیحات  دستور  عملیات

 tar.gzفشرده کردن دایرکتوري با فرمت

 

dir1  file.tar.gzcvfz  –tar   لطفا 

 براي

  یادگیري   tar.gz   file.tar.gzxvfz  –tarخارج کردن فرمت 

  بهتر   tar.bz2 dir1  bz2file.tar.cvfj  –tarفشرده کردن با فرمت 

  تمرین   tar.bz2    bz2file.tar.xvfj  –tarخارج کردن فرمت

  .کنید   Desktop/    file.tarxv  –tar/~  نظر ردوخارج کردن یک فایل به مسیر م

 

 نام فایلی کھ قرار است نام فایل جدید

.فشرده کنید  
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یم*                 * فشرده سازی فایل در لینوکس*                      * نھم   جلسه*        *لینوکس را خوب یاد بگیر

  &نصب سورس نرم افزار در مخازن لینوکس&

  که ابتدا باید از روش هاي .می باشد دسترس  در معموال به صورت یک  فایل فشرده .سورس یک نرم افزار موجود *  

گفته شده آن را از حالت فشرده خارج کنیم وسپس به درون پوشه نصب بروید و دستور هاي زیر را پشت سر هم اجرا 

  .دوستان توجه داشته باشید این روش مدت زمان بیشتري نسبت به نصب در محیط گرافیکی طول خواهد کشید. کنید

  ./configure  

  make  

 make check 

make install  

دوستان توجه داشته باشید در هنگام نصب امکان دارد شما برخی هدر فایل ها را نداشته باشد پس براي نصب هدر  – نکته 

می توانید هدر فایل مورد نظر  header file nameget install -sudo apt فایل بایستی به اینترنت وصل باشد و با دستور 

  .ب و نصب را ادامه دهیدرا نص

  )redhatپسوند فایل هاي اجرایی (  (rpm)براي نصب پسوند فایل هاي 

 sudo alien file name .rpm  .کنید  debبه ابتدا باید فرمت را 

  Sudo  apt-get install alien  .سپس آن را نصب کنید 

را در ابونتو  back upو .بگیرید back upید از آنها تمامی نرم افزار ها در مسیر زیر نصب می شوند و می توان: نکته آخر 

  .دیگري استفاده کنید

Var/cache/apt/archives 

  

)پایان جلسه نھم(
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یم*                     * مجوز ھای یک فایل *                              *  دھم  جلسه*          *لینوکس را خوب یاد بگیر

  .سیستم عامل در لینوکس  به دو بخش تقسیم می شود  رپایه واساس سطح دسترسی د  

 (pemision)مجوز فایل -owner ship     (2(مالکیت فایل -1   

  مالکیت فایل شامل دو قسمت می شود؟*   

 (user ownership)مالکیت کاربري - 1   

  (group ownership)مالکیت گروهی-2   

   file.txt  group owner:  user ownerchown                                   فایل با دستور      )  owner ship(تغییر *   

   chown client : server file.txt  مثال برای دستور باال*   

 *(permision)مجوز *

  .سطح تقسیم می شود 3مجوز دهی فایل ها در لینوکس به : نکته  

 rwx rwx rwx  

  

    

  می شود؟ اعداد خاصیشامل حروف و  rwx هر کدام از سه حرف:  نکته

r= read permision = 4 ) مجوز فقط خواندنی  (  

w= write permision =2 ) مجوز فقط نوشتنی (  

x= execute permision =1 )مجوز فقط اجرایی(  

no permision = 0 )بدون مجوز (

  مجوز گروھی

(group permision) 
 مجوز کاربری

(User permision) 

 مجوز دیگر کاربران

(Other permision) 
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یم*                       * یل مجوز ھای یک فا*                             * دھم   جلسه*         *لینوکس را خوب یاد بگیر

   file.txt 244chmod  تغییر دادن مجوزهاي  یک فایل*  

  .باشد  فقط خواندنیاولی به این معناست که در سطح گروهی این فایل  4در مثال باال اگر توجه داشته باشید : نکته   

     سومی به این معناست که این فایل     4و.باشد  فقط خواندنیسطح کاربري دومی به این معناست که که فایل ما در  4 و  

  .باشد فقط نوشتنیبراي دیگر کاربران   

  chmod 760 file.txtمثالی دیگر                                                              *

  

  

  

  یعنی هم مجوز خواندنی و هم . به دست می آید  1+2+4ز جمع اعداد ا 7دوستان توجه داشته باشید که  اعداد : نکته    

  .یعنی اینکه هم مجوز خواندنی و هم مجوز نوشتنی دارد 6و عدد .مجوز نوشتنی و هم مجوز اجرایی دارد  

  file name name groupchgrp                                                                   : تغییر گروه یک فایل * 

 chmod ugo + rwx file.txt   : ر  مجوز یک فایلیتغیروشی دیگر براي * 

   

  

   file.txt  rw-ouchmod   :ر  مجوز یک فایلیتغیمثال دیگر براي *

  

  

  )پایان جلسه دھم(

r=4 

w=2 

x=1 

r=4 

w=2 

x=0 

r=0 

w=0 

x=0 

User
group other 

(+) ي اضافه کردن مجوز برا  

)_(براي کم کردن مجوز  
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یم*                    * آشنایی مختصر با دستورات شبکه *               * یازدھم   جلسه*        *لینوکس را خوب یاد بگیر

     و این جلسه که جلسه آخر . خسته نشده باشید دوستان عزیز امیدوارم که تا اینجا کار که با ما همراه بودید 

 .مختصري از دستورات شبکه را باهم تمرین خواهیم کرد.می باشد   

  مثال و توضیحات   دستور  عملیات

  netmaskتنظیم آي پی و

  کارت شبکهبر روي 

up 255.255.255.0netmask  192.168.1.5 eth0sudo ifconfig  

  connection nam  

  

  eth0 ifconfig  Ifconfig eth0نمایش اطالعات ارتباط کابلی 

  iwconfig  iwconfig wlan0  نمایش اطالعات ارتباط بی سیم 

  iwlist scan  iwlist scan  اسکن کردن شبکه هاي بی سیم

     eth1 eth1name  eth0ip link set devبه  eth0م رابط تغییر نا

  eth0 ip link set dev eth0 up  ip link set dev eth0 upفعال کردن ارتباط 

  ip link set dev eth0 down  ip link set dev eth0 down  ارتباطغیر فعال کردن 

  ip route show  ip route show  جدول لیست مسیریاب ها

  gateway ip route add default via ip adress ip route add default via 192.168.1.10دن تنظیم کر

  pppconfig  pppconfig  نصب مودم

  connection namepon   pon eth0  اتصال به اینترنت

  poff  poff eth0  قطع ارتباط با اینترنت

  arp  arp  چک کردن وضعیت ارتباطات

  ifconfig  ifconfig  کهکارت هاي شبچک کردن کلیه 

ip netmask 
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یم*                    * آشنایی مختصر با دستورات شبکه *               * یازدھم   جلسه*          *لینوکس را خوب یاد بگیر

  مثال و توضیحات   دستور  عملیات

  خالصه اي از وضعیت اتصاالت

  و وضعیت سوکت ها

netstat netstat  

  ping ip ping 192.168.1.5  موردنظر ipتست ارتباط با 

  تست کردن مسیر گذر کردن 

  یک بسته از یک مبدا به مقصد

traceroute  traceroute  

  براي چک کردن نام دامین 

  یک سرورip و اطالعات 

nslookup  nslookup  

براي شبکه بی سیم  ssidتنظیم کردن 

  به همراه پسورد گذاشتن

3412admin@ key ‘wifi’wlan0 essid wconfig i    

  whois domain  whois 5.5.22.6 گرفتن اطالعات دامنه 

  dig domain  dig 5.22.23.4  دریافت اطالعات دامنه

  wget  wget file  دانلود کردن یک فایل از اینترنت

  wdet -c  wget -c  ادامه دانلود کردن یک دانلود متوقف شده

  می باشد 21پیش فرض آن  پورت  ارتباط از راه دورپروتکلی براي ایجاد  sshپروتکل 

  اتصال به میزبان مورد نظر با 

  نام کاربري مورد نظر 

ssh user@host  ssh client@192.168.1.2  

  اتصال به میزبان مورد نظر با 

  با پورت مشخصنام کاربري مورد نظر

ssh –p port user@host  ssh –p 21 client@192.168.1.2  

کتاب یک  این چون.با ما همراه بودید از شما متشکریم و امیدواریم همیشه سالمت و در پناه حق باشید  راجلسه  11دوستان از اینکه این  

  خواهی می کنیم ها عذر proم لذا از همه یدر پایین ترین سطح ممکن توضیحات الزم را گفته باش میآموزشی بود سعی را براین گذاشت

  )نگھدارخدا(.. .بردار ملت خودبراي ) حتی کوچک(قدمی  ,هستی اگر می توانی هر صنفیو در  در هر کجاي این مرزوبوم )دوست عزیز من( 
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	سیستم عامل لینوکس را خوب یاد بگیریم 



