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   دستورات در خط فرمان استفاده از3-17

 گرافيكي محيط در شما  سيستم.كنيد كار متني محيط در هم و (x-windows)لينوكس  گرافيك محيط در هم توانيد مي شما

  .كنيم مي اجرا و تايپ (terminal windows)ي ترمينال  پنجره نام به متني محيط در را دستورات اغلب ليكن است فعال

  :)Consoleورود به محيط (لترمينا پنجره يك كردن باز

 راست كليك با توانيد مسير مي اين در .كنيد باز ترمينال يك Application →Accessories→ Terminalاز مسير 

  . باشد دسترس در سرعت به تا كرده خود اضافه تاپ دسك روي يا و وظيفه نوار روي ايكن يك ترمينال آيكن روي

  )يدو سطح دسترس(دو نوع كاربر  3-17-1

  كه وظايف نا محدود دارد  ) root(مجري سيستم  -

 كاربران عادي  -
  

 به يك فلدر و يا permissionدادن , حذف كاربر ,  توانايي انجام هر گونه تنظيمي مثل اضافه كردنadministratorدر ويندوز 

 قادر به انجام اختيارات گفته rootبدين مفهوم كه . مي ناميمroot را administartorدارد در سيستم لينوكس ... فايل خاص و 

  . شده مي باشد

 

  : سطر فرمان براي اين كاربران با شكل متفاوت ظاهر مي شود 

 [root@hostname~] #                                         براي مجري سيستم به صورت مقابل 

                                                      [username@hostname~] $براي كاربران عادي به شكل 

root نشاندهنده اسم user مي باشد   

   دايركتوري كه در آن هستيم مي باشد ~

* hostnameصل شده  نام كامپيوتري كه ميزبان به آن مت.  

  

  سيستم )از(و خروج) به(ورود نشست بررسي 3-17-2

 شما، كاربري نام شامل هويت اين .خاص هستيد هويت يك داراي سيستم براي ميشويد، لينوكس سيستم وارد كه هنگامي

 مدت حضور، سيستم، به ورود زمان اطلعات لينوكس همچنين .شماست گروه و شماره شما كاربري شماره شما، گروه نام

 )!كنيد را جمع حواستان( .ميكند نگهداري را سيستم به شما ورود محل و بيكاري مدت

 آن زير در آن خروجي .كنيد تايپ را زير فرمان دستور اعلن جلوي در خودتان كاربري هويت مورد در اطلعات آوردن بدست براي

  : است شده داده نشان

id 
uid=500(Alan) gid=500(Alan) groups=500(Alan) 

  .ميباشد 500 آن گروه و كاربري هاي  است و شمارهAlanگروه  عضو كه   بودهAlanكاربر نام كه ميدهد نشان فرمان خروجي

  استفاده ميشود معماري سيستم از فرمان زير براي نمايش 

arch 
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   استفاده ميشود loginاز فرمان زير براي نمايش اسم 

logname 

  از دستورات زير براي خروج از حساب كاربري استفاده ميشود 

logout  

exit  

 reboot                                     از دستورات زير براي راه اندازي مجدد سيستم استفاده ميشود

init 6  

 از فرمان زير براي خاموش كردن سيستم استفاده ميشود 

shutdown 

init 0  

 CommandEditingTricksترفندهاي ويرايش دستورات خط فرمان   3-17-3

 كند   در خط فرمان مكان نما به ابتداي خط انتقال پيدا ميctrl+aبوسيله فشار دادن 

  كند   در خط فرمان مكان نما به انتهاي خط انتقال پيدا ميctrl+eبوسيله فشار دادن 

 كنيم   از ابتداي خط فرمان تا آن مكان را پاك ميctrl+uبوسيله فشار دادن 

 كنيم   از مكان نما تا انتهاي خط فرمان را پاك ميctrl+kبا فشار دادن 

  از چپ به راست يك حرف انتقال مي يابد ctrl+arrowبا فشار 

  

  uname,hostnameدستور 3-17-4

اين اطالعات . توانيد به اطالعات اوليه در مورد سيستم لينوكس خود دست پيدا كنيد  ميunameبا استفاده از برخي دستورات مانند 

  :تواند شامل موارد زير باشد مي

  )لينوكس( سيستم عامل -

   نام كامپيوتر-

   شماره نسخه لينوكس-

  معماري پردازنده-

  : اين اطالعات استخراج شده است uname -aير، با استفاده از دستور در مثال ز
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uname -a  

Linux Roohollah 2,4,21 #1 Sun Aug 3 20:15:59 PDT 2003 i686 GNU/Linux 

شماره . دشو از اين نام براي شناسايي كامپيوتر در محيطهاي اشتراكي مانند شبكه استفاده مي.  استmemphisنام كامپيوتر در مثال باال 

  . نشاندهنده شماره نسخه هسته لينوكس است2,4,21

  :به مثال زير توجه كنيد. توانيد نام كامپيوتر خود را تغيير دهيد مي hostnameبا استفاده از دستور 

    hostnameنام جديد

hostname Pishbahar  

   : دستور را به تنهايي تايپ نماييدورتي كه ايندر ص. دهد تغيير مي Pishbaharبه  Roohollahاين دستور نام كامپيوتر را از 

hostname  

 :نام فعلي كامپيوترتان را به شما نشان خواهد داد

Memphis  

   تاريخدستور  3-17-5 

date  
  .در كوچك و بزرگ بودن حروف دقت شود : نكته

              date –u                      .    قت گرينويچ نشان مي دهد ودستور مقابل زمان را به 

   

  cal دستور3-17-6

  .از اين فرمان براي نمايش تقويم استفاده مي شود 

  .بدون وارد كردن گزينه خاص تقويم جاري را نشان مي دهد -

  cal   7   1982                          . دستور مقابل تقويم ماه و سال داده شده را مي دهد

  .ها بايد از اعداد استفاده كنيد در اين دستور براي نشان دادن ماه : نكته    

  نتيجه دستورات زير را بيان كنيد: تمرين 

cal -y  

cal -3  

cal 2005  

             پوسته چيست؟  3-17-7 

  .يك برنامه يونيكس است كه دستورات وارد شده از طريق صفحه كليد را اجرا مي كند

   . c و bourne ،  korn: يونيكس پوسته هاي متعددي دارد 

 را دارا مي bourne   و korn استفاده مي كند كه بهترين خصوصيات در پوسته هاي bashلينوكس از پوسته مجاني ديگري به نام 

  .باشد 

  .بدون توجه به نوع پوسته ارتباط شما با يونيكس از طريق پوسته انجام مي شود 
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  : انواع پوسته هاي موجود در زير آمده است 

 cshell     -bash      -tcsh   - zsh-    كورن-     بورن -

  .با وارد كردن نام يك پوسته مي توانيم از يك پوسته به پوسته ديگر وارد شويم

  echo $SHELL                 روبرو را وارد كنيدبراي دانستن اينكه در كدام پوسته كار مي كنيد فرمان

  : باشد فرمان زير ظاهر مي شود bashاگر پوسته 

/bin/bash  
  

  چند دستور هم زمانتفاده از اس 3-17-8

  : استفاده مي كنيم ";"جدا كننده براي جدا كردن چند دستور كه مي خواهيم در يك خط بنويسيم از

Cal ; date 

  )history(و فراخواني مجدد فرمان clear دستور  3-17-9

 clear        يا     ctrl+l                 .د اگر به جواب فرامين قبلي نياز نداريد از اين فرمان استفاده كنيد و صفحه را پاك كني

 محتويات نمايش براي .ميشود ذخيره فرمان پوسته تاريخچه در بطور كامل دستور اين كرديد، تايپ را دستور يك اينكه از پس

 عدد آن تعداد به كنيد، دستور اضافه از ميتوانيد فرمان history عدد يك آن از پس كه صورتي در .كنيد پوسته استفاده تاريخچه

  : داد خواهد نشان را شده تايپ دستورات

history 5 
  :سابقه سطر فرمان 

پوسته ها آخرين فراميني كه استفاده كرده ايد را در خود نگه ميدارند  و شما بدون .اغلب فرماني واحد را در زماني كوتاه بار ها وارد مي كنيد 

 براي آوردن دستورات قبلي و بعدي استفاده scroll down و scroll upاز كليد هاي . تايپ مجدد مي توانيد آنها را فراخواني كنيد 

  .مي شود 

history -c 

 از اين فرمان به منظور پاك كردن فرمانهاي اجرا شده قبل استفاده ميشود 

  )Info,Help,what isو  man (ات كمكدستور 3-17-10

  --help نام دستور  

 Infoدستور   

  man  دستور                               .به كاربر ارائه مي دهد  ورد دستور هاتوضيحاتي در م

  اسم دستور و شرح مختصري از آن-

   نحوه به كار بستن دستور-

   توضيح-

  گزينه ها-

  عيوب و نواقص شناخنه شده در دستور-

Man مخفف Manual و Info مخفف Informationمي باشد   

 
  Whatis  دستورنام                                       مي دهدالعات مختصري در مورد دستورطا

  

 (Linux) و لينوكس(UNIX)خروج از يونيكس 3-17-11

  :براي پوسته هاي مختلف دستورات مختلفي وجود دارد 

  . خازج مي شود exit و ctrl+d با تايپ bourne  ، korn،  bash و پوسته هاي logout  با تايپ  cپوسته هاي 
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   تغيير رمز عبور  3-17-12

و پسورد جديد را مي ) current password( از شما پسورد قبلي enterپس از زدن . را تايپ مي كنيد passwdدستور 

 .خواهد

passwd  
  

  cat و دستور هسته لينوكس 3-17-13

يستم را با سخت افزار كامپيوتر تشكيل هاي كاربردي س هسته اليه بين شما و برنامه.  نام داردkernelقلب سيستم عامل لينوكس هسته يا 

  .توانيد اطالعات فراواني را از هسته سيستم خود بدست آوريد  ميprocهاي موجود در مسير  با استفاده از فايل. دهد مي

 پروسه شود كه نام آن شماره  ايجاد ميprocاي كه اكنون در كامپيوتر شما در حال اجراست، يك دايركتوري در مسير  براي هر پروسه

  .مربوطه است

  :براي مثال دستور.  استفاده نماييدcatتوانيد از دستور  ، ميprocبراي نمايش محتويات فايلهاي موجود در دايركتوري 

cat /proc/version  
  . مي توانيد نام چند فايل را بنويسيد تا محتويات همه را به ترتيب نشان دهد  catدر جلوي فرمان * 

cat    /etc/shells  /proc/version 

توانيد اطالعات جالبي از آنها  هاي ديگري نيز وجود دارند كه مي ، فايلversionبجز فايل . شماره نسخه هسته را به شما نشان خواهد داد

 :بدست آوريد

-cpuinfo :  دهد مينوع پردازنده نصب شده در كامپيوترتان بعالوه سرعت، خانواده و اطالعات ديگر مربوط به آن را نشان.  

-devices : دهد ابزارهاي بالكي و كاراكتري موجود در كامپيوترتان را بعالوه شماره هاي آنها نمايش مي.  

-ioports : هاي درگاههاي  آدرسI/Oدهد  روي كامپيوترتان را نمايش مي.  

-meminfo :  حاوي اطالعاتي در مورد مصرف حافظه و فضايswapچه ميزان حافظه وجود توانيد ببينيد كه كال  مي.  است

  .دارد و چه ميزان از آن مصرف شده است

-modules : دهد اند را نشان مي ليست ماژولهايي كه در حال حاضر در هسته نصب شده.  

-mounts : دهد هايي كه در حال حاضر متصل هستند را نشان مي ليست فايل سيستم.  

-partitions : همچنين شماره . هاي موجود روي هر پارتيشن است تعداد بالكهاي ديسك سخت شما و  حاوي نام پارتيشن

  .شود  آن نيز نمايش داده ميminor و majorابزار 

-pci :  ليست ابزارهايpciتوانيد اطالعاتي مانند شماره  همچنين مي. دهد  موجود در كامپيوترتان را نشان ميbusبرارها،نام ا ،

  .را نيز بدست آوريد... هاي وقفه و  شماره

-swaps :هاي  اطالعات پارتيشنswapاين اطالعات شامل اندازه و مقدار . دهد  متصل شده به سيستم فايل را نمايش مي

  .باشد فضاي مصرف شده آنها نيز مي

net/dev :  دهد فعال روي كامپيوتر را نشان مي) مانند كارتهاي شبكه(اطالعات مربوط به رابطهاي شبكه.  

cat > file name 
  :اين دستور را با مثال بررسي مي كنيمكاربرد 

1-  

cat    filename1   filename2   filename3 

  . محتواي فايل هاي نوشته شده را به ترتيب در خروجي استاندارد چاپ مي كندcatدر اين حالت دستور 

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

                                             

63

2-  

cat filename >    
 ….. 

 .….      
  )Ctrl+z(پايان ورود اطالعات به فايل

  .  توليد مي شودfilenameفايلي با نام در اين حالت 

  

3-  

cat filename1  filename2  filename3  >allfile 
  . اضافه مي شودallfileبا اين دستور محتواي فايل هاي ذكر شده به فايلي با نام  

  

  و فرمت كردن فالپي df,duدستور  3-17-14

 ,  ميزان فضاي استفاده شدهdfدستور 

df  
  نشان مي دهد و يا MG  را بر حسب ميزان فضاي استفاده نشده پارتيشن  ، dfتور در دس -hپارامتر 

  

 du كه به معني data universal است براي ديدن مقدار فضاي هر دايركتوري بصورت كيلوبايت مي باشد  

du /opt   
   ميتوانيم مجموع فضاي اشفال شده يك دايركتوري را مشاهده كنيم- sهمجنين با استفاده از 

du -s /etc   

  استفاده ميكنيم floppy diskاز فرمان زير به منظور فرمت كردن 

mkfs -t ext2 /dev/fd0   
  

 : دستورات وارسي فايل  3-17-15

  .  استفاده مي شود catبراي مشاهده كل فايل از دستور 

  . استفاده مي كنيمless و moreبراي مشاهده فايل به صورت صفحه به صفحه از دستور 

  . آخرين خط فايل را نشان مي دهد tail اولين خط يك فايل را نشان مي دهد و دستور headستور د

    head   -nفايل مورد نظر 

n تعداد خطوطي كه اين دستور نمايش مي دهد را تعيين مي كند  .  
  

  :مثال

 tail  -5   يا    head –5 

head -20 /etc/passwd > mypasswd 

 
  .ببينيد را آن محتويات زير دستور با  سپس.بسازيد پسورد فايل اول خط بيست شامل فايلي دستور اين با

  .شان مي دهد نتي از پوسته هاي قابل دسترسي را اين دستور فهرس

more   /etc/termcap  

   براي عوض كردن صفحهspaceكليد  -

- Q  براي خارج شدن 

less     /etc/termcap 
   خط به خط فايل را رو به جلو نمايش مي دهد     كليد حركت رو به پايين-     
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      كليد حركت رو به باال خط به خط فايل را به عقب مي برد -      

   براي رفتن به صفحه بعديspace يا page down    كليد -      

   براي رفتن به صفحه قبل back spaceيا page up       كليد  -      

  . بسته مي شود  qيين صفحه بود با  پا ’ : ‘     وقتي عالمت -      
  

  مشاهده كنيم صورت مرتب شده فايل را به مي توانيم  sort استفاده از دستوربا 

 n -   مخفف ( مرتب كردن بر اساس شمارهnumerical.( 

 f -    حروف الفبامرتب كردن بر اساس  

 r-1267 >"دن 89 7"7%6 45و")     

sort -n subnet  

sort -f subnet  

sort -r subnet  

cat mypasswd 

  :كنيد مرتب و

sort mypasswd 

 :ببينيد دوباره

cat mypasswd 

  

  .شود مي داده نشان شده و  مرتب(RAM) اصلي حافظه در شدن خوانده از پس اطالعات .كند نمي تغييري فايل كه كنيد توجه

  نتيجه دستورات زير رابيان كنيد: تمرين

history |more 

history |less 
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  :تغيير مسير  3-17-16

بنابراين سيستم بصورت پيش فرض . دستورات از طريق صفحه كليد به سيستم داده شده و خروجي آنها روي صفحه مانيتور ظاهر مي شود

راكترهاي اما مي تواد با استفاده از كا. صفحه كليد را بعنوان ورودي استاندارد و صفحه نمايش را بعنوان خروجي استاندارد در نظر مي گيرد

 مي catدر فرمان , يكي از كاربردهاي اين كاراكترها در چنين حالتي.  ورودي و خروجي استاندارد را تغيير داد >> و<< , > ,  <

 در اين حالت براي تغيير در محتويات فايلها و كپي محتوا يا جايگزين كردن محتواي يك فايل با فايل ديگر مي catبكارگيري فرمان . باشد

 .باشد

  

  :مثال 

cat > filename  

cat >> filename 
  .فرق دو دستور باال را بررسي كنيد : تمرين 

  

  : unixبه كار بستن پيكر بندي هاي  3-17-17

 .2SCSIو  1IDE نوع معروف اين واسط ها عبارتند از 2.ملحقات كامپيوتر از طريق واسطهاي الكترونيكي به كامپيوتر متصل مي شوند

Unix ابزار .گذاري ابزار هايي كه از  طريق اين دو واسط به كامپيوتر وصل مي شوند از دو روش نام گذاري مجزا استفاده مي كند براي نام

 نشان مي دهد و  hd حرف اول نام آنها را با unix ،2استفاده مي كنند ،   IDE ،از واسط هاي CD-ROM هايي مانند هارد ديسك ،

  . مي باشدsd حرف اول نام آنها 2 به كامپيوتر وصل مي شوند ،SCSIي براي وسايل جانبي كه با واسط ها

  .  بودن وسيله جانبي استsecondary  يا  primary قرار مي گيرد كه نشانه ”sa“ يا ”hd“ بعد از  "b "يا " a"يك حرف 

  

 
  

/dev/sda1  /dev/hda1 

/dev/sda2 /dev/hda2 

/dev/sda3 /dev/hda3 

  : pwd   دستور 3-17-18

  . بزنيدEnterآنرا تايپ كرده و , كافي است در خط فرمان. اين فرمان بمنظور نمايش مسير جاري سيستم بكار مي رود

  
  

  

  :  cd دستور  3-17-19

cd directory name   
  .براي تغيير مسير از اين دستور استفاده مي شود

cd\ :  انتقال به دايركتوري ريشه  

cd..: انتقال به دايركتوري باال  

cd:  انتقال بهhome directoryبراي هر كاربر   

  
  

                                                 

 

 
1
 - Integrated  Drive Electronics 

2
 -Small  Computer  Systam  Interface 
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 : فرمان خط به فرم دلخواه در آوردن   3-17-20

PS1  متغيري است در محيطunix با تغيير دادن اين متغر مي توانيد . كه  اطالعات مربوط به چگونگي نمايش خط فرمان را نگه مي دارد

  .سطر فرمان را به فرمي كه ميخواهيد در آوريد

echo    $PS1  
 

[\u       @            \h            \w           \$]   

 
  

  . مي باشد$ يا #اينكه كاربر ريشه است يا كاربر عادي شكل اين عالمت بسته به *

  

 

 
  :مثال 

export PS1=”[\t\w]\$]”  
ps1="\d\t>" 
ps1 ="\w>"  
ps1="$PWD" 

 !\  .ميدهد نشان را فرمان تاريخچه فعلي شماره

 #\  .ميدهد نشان را دستور آخرين دستور شماره

 t\  نمايش زمان

 h\  نام ميزبان

 d\  نمايش تاريخ

  u\  نمايش نام كاربر

  W\  نمايش فقط نام فهرست جاري

 new line  \nنمايش 

  w\  نمايش فهرست جاري

  \\  /نمايش 

   #اگر كاربر ريشه بود 

   را نشان مي دهد$در غير اينصورت 

\$  

 نام ميزبان رستي كه در آن مشغول به كاريدنام فه

 

 نام كاربر

* 
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  : ls دستور   3-17-21

 هاي اين فرمان optionكاربرد . اين فرمان جهت ليست گيري و مشاهده مشخصات فايل ها و پوشه هاي درون يك مسير بكار مي رود

  :عبارتند از

 -f  =>9?@ $@?A5 ي"%C ,D%2 8E%F5 در Hه JKL) 8 ه?يMN& و ?OP@?# دNM J) QR?9 . 

 -aند سوئيچ    مانf فايلها و پوشه هاي مخفي را هم نمايش مي دهد با اين تفاوت كه نتيجه بر حسب حروف الفبا بصورت -f    

 .باعث مي شود فايلها و پوشه هاي مخفي هم در نتيجه ليست گيري نمايش يابند

 -i براي هر فايل يا پوشه شماره    inodeآن نيز در ستون اول سمت چپ ظاهر خواهد شد . 

 -lليست كامل تمام مشخصات فايل يا پوشه را بصورت زير در قالب ده فيلد نمايش مي دهد     .  

 
Type     rwx   rwx   rwx       link-number      user       group       size         time-date      name 

 

 
 : مي تواند يكي از حروف زير باشداين فيلد. فيلد اول نوع فايل يا پوشه را تعيين مي كند : 1 •

    فايل معمولي- �

� bفايل ويژه بالكي    

� Cفايل ويژه كاراكتري    

� p فايل   pipe 

� lفايل لينك     

� dپوشه    

 مجوزهاي دسترسي به فايل يا پوشه براي كاربر مالك : 2 •

 مجوزهاي دسترسي به فايل يا پوشه براي كاربر گروه : 3 •

 ل يا پوشه براي كاربر ديگرانمجوزهاي دسترسي به فاي : 4 •

 اين عدد بيانگر شماره لينك فايل مي باشد : 5 •

 نام كاربر مالك : 6 •

 نام كاربر گروه : 7 •

 اندازه فايل بر حسب بايت: 8  •

 تاريخ و ساعت ايجاد فايل يا پوشه : 9 •

 نام فايل يا پوشه: 10 •

 -mش مي يابد و هر نام از نام بعدي با يك كاراكتر نماي,  نام فايلها و پوشه ها در كل صفحه بصورت ستونهاي كنار هم

  . جدا شده است(  ,  ) ويرگول 

 -n  مانند   lشماره آنها را نمايش مي دهد,   فقط بجاي نام مالك و گروه. 

 -rباعث مرتب نشان داده شدن نتيجه ليست گيري بر حسب حروف الفبا بصورت نزولي مي شود    . 

 -s بايتي در ستون اول نمايش مي دهد512بر حسب بالكهاي    سايز هر فايل يا پوشه را . 

-tليست اسامي فايل ها يا پوشه هاي موردنظر را بصورت مرتب شده بر حسب زمان نمايش مي دهد    .  

 
  .فرمان روي مسير جاري عمل خواهد كرد,   مسير ليست گيري نوشته نشودlsدر صورتيكه در فرمان :  نكته

. اراكتر عمومي وجود دارد كه مي توان از آنها بعنوان الگوي جستجو در برخي از فرامين استفاده كرد تعدادي كUNIXدر : نكته

  :اين كاراكترها عبارتند از

    هر كاراكتر به هر تعداد* 

     هر كاراكتر به تعداد حداكثر يكي? 

 .  هر مجموعه كاراكتري كه داخل كروشه ذكر شده است[ ] 

1 3 4 5  6 7 8 9 ١٠ 2 
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ll كه به معني long list  ميباشد همان كار فرمانls -l را انجام ميدهد  

ll  

  : مثال 

ls       f* 

ls       [aAtT]* 
ls       [a-f]? 

  

  : و سطوح دسترسيكار كردن با فايل ها و فهرست ها 3-18
ايل رفتار مي  نيز مانند فcd-rom و floppdy drive  حتي با درايو ها  ،unixدر .اساسي ترين واحد فايل سيستم فايل نام دارد 

  .شود 

  Mkdir    .     مي باشدm  و  pداراي دو سوئيچ .  براي ايجاد پوشه بكار مي رود)making directoryمخفف (اين فرمان

 
  

  :ساختار درختي روبرو را در نظر بگيريد

  mkdir [tmp]              :                                          مثال

city 

  . خواهد شدtmp داخل cityيجاد پوشه فرمان فوق سبب ا

  mkdir  -p  city/Behbahan[tmp]                    :مثال
  

 

يعني اين سوئيچ . در صورتيكه بخواهيم پوشه ها را بصورت متداخل ايجاد نمائيم,  مي باشدmkdir  از فرمان pفرمان فوق كاربرد سوئيچ 

. فهرست والد ايجاد نشده باشد هم آنرا ايجاد خواهد كرد, كتوري را مي دهد حتي اگر هنگام ايجاد يك زير فهرستبه كاربر امكان ايجاد داير

  . ايجاد خواهد شدcityهم داخل  Behbahan ايجاد شده و همزمان پوشه tmp داخل Cityدر اين مثال پوشه 

  cd  color [tmp]                                           :مثال

[tmp][color]  mkdir  black  white                                     
 وارد cdابتدا با استفاده از فرمان ,  كه قبالً آنرا ايجاد كرده ايمcolor داخل پوشه white و blackدر مثال فوق براي ايجاد پوشه هاي 

ونه كه مشاهده مي كنيم مي توان چند پوشه همزاد را بصورت همانگ.  مي شويم تا بتوانيم پوشه هاي زيرمجموعه آن را بسازيمcolorپوشه 

 . بنويسيمmkdirكافيست نام آنها را با فاصله جلوي فرمان , همزمان ايجاد كرد

  

به هر .  براي اجراX  براي نوشتن و W,  براي خواندنR براي فايل ها و پوشه ها سه نوع مجوز وجود دارد كه عبارتند از UNIXدر : نكته

  .اين مجوزها يك عدد اختصاص مي يابد كه در برخي فرامين از اين اعداد استفاده خواهد شديك از 

  

 Xاجرا  Wيير غ و تنوشتن  Rخواندن 

4 2 1 

  

 mxxx: طريقه بكارگيري آن بدين صورت است.  جهت ايجاد پوشه اي با مجوزهاي دلخواه بكار مي رودmkdir فرمان mكاربرد سوئيچ 

 و group سپس ownerبترتيب اولويت ابتدا (ك عدد است كه از حاصلجمع اعداد مجوزها براي هر كاربر سيستم  ها يxكه هر يك از 

  .بدست مي آيد) othersبعد  

  mkdir    -m754    fruits [tmp]          :مثال

 .وشتن و اجرا را داراستن,  تمام مجوزها اعم از خواندنfruits  يعني كاربر مالك براي پوشه  1+2+4=7:   براي كاربر مالك� 7
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  . مجوز خواندن و اجرا را داردfruits  يعني كاربر گروه براي پوشه   1+4=5:    براي كاربر گروه�  5

  .كاربر ديگران فقط مجوز خواندن را دارد:   براي كاربر ديگران�  4

:                          مجوزهاي پيش فرض براي پوشه عبارتند از. پوشه با مجوزهاي پيش فرض ايجاد خواهد شد, m در صورت عدم بكارگيري سوئيچ :نكته

r-x             r-x            rwx  
  

  

  

 :تغيير دادن حالت دسترسي به يك فايل  3-17
  

 دسترسي به اين روشي ساده و مؤثر براي كنترل.  براي تغيير دادن حالت دسترسي به فايل يا پوشه استفاده مي كنيمchmodاز فرمان 

اين فرمان را مي توان به دو روش نمادين . جهت استفاده از اين فرمان بايد مالكيت فايل به شما تعلق داشته باشد. فايلها و پوشه ها مي باشد

  .يا مطلق بكار برد

  :روش نمادين

  :سطر فرمان در حالت نمادين بشكل زير است

chmod     [who][+/-/=][permission]     names 
  :ارامترهاي حالت نمادين بشرح زير هستندپ

 who : بجاي . تعين كننده كاربري است كه مي خواهيم مجوز خاصي را از او گرفته يا به او بدهيمwho بايد از يكي از 

مام در صورتيكه بخواهيم براي ت.   براي كاربر ديگران استفاده كنيم o   براي كاربر گروه و  g,    براي كاربر مالك  uحروف 

همچنين مي توان حروف را بصورت تؤام بكار .   استفاده كنيمa از حرف  whoكاربران بصورت يكجا مجوزها را تغيير دهيم بجاي 

 .برد

,  براي افزودن مجوز+ بدين صورت كه كاراكتر . از  اين كاراكترها براي گرفتن و دادن مجوزها استفاده مي كنيم :  =/-/+ 

 .  عمليات دادن و گرفتن مجوز را بصورت تؤام انجام مي دهد=مجوز و كاراكتر    براي گرفتن  -كاراكتر 

  براي مجوز اجرا استفاده مي  x  براي مجوز نوشتن و w,   براي مجوز خواندن rاز حروف  : (permissions)مجوزها  

 .كنيم

  :روش مطلق

  :صورت زير عمل مي كنيمدر اين روش براي تغيير دادن اجازه هاي دسترسي به يك فايل يا پوشه ب

chmod    mode    names 
 بايد يك عدد سه رقمي قرار دهيم كه هر يك از ارقام آن از حاصلجمع عدد متناظر با مجوزها براي هر modeدر اين روش بجاي عبارت 

  . مي باشدmkdir از فرمان mبدست آوردن اين عدد مشابه روش سوئيچ . يك از سه كاربر سيستم بدست مي آيد

  

  :مثال 

chmod      u+x   file1 
chmod      ug=r  file1 

chmod      a=rx  file1 
chmod       440 

chmod        347 

  

  

  

 )FMN5] و اU"ا, NVا5=ن(NV( Y2?)ا5=ن و اU"ا(C"وX )NVا5=ن و اU"ا(د@T"ان




