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  مستعار اسامي تنظيم 3-18
 ناضافه كرد براي .كنيد تعيين اصلي فرمان aliasبجاي  را مستعاري اسامي بيشتر، آساني براي تا دارد وجود امكان اين لينوكس در

  :كنيد توجه زير مثالهاي به .كنيد دستور استفاده از بايد مستعار اسامي

alias p="pwd; ls –CF" 
alias rm="rm –I" 

 را جاري دايركتوري محتويات كه شد  اجرا خواهدls -CFدستور  آن از پس و كرده اجرا را pwd دستور p حرف نخست مثال در

  .شود  اجراiگزينه  با فقط تا است شده تنظيم ري طوrmدستور  دوم، مثال در .كرد خواهد چاپ

 توجه .ميشود داده نمايش ايد كرده كه تنظيم مستعاري اسامي از ليستي كنيد، تايپ تنهايي به  راaliasدستور  كه صورتي در

  .روند نمي بين از فرمان پوسته بستن با و شده ذخيره پيكربندي فايل يك در مستعار اسامي كه باشيد داشته

  

  دستورات پردازش فايل 3-19
  

  :تغيير  مسير پيغام هاي خطا 

  standard error خطاهاي احتمالي كه در اثر اجراي يك فرمان بروز مي كند را روي كانال استاندارد خطا يعني unixسيستم عامل 

فايل موردنظر ثبت و ذخيره شود بايد در يك , اگر بخواهيم پيغام هاي خطاي حاصل از اجراي فرامين بجاي نمايش روي خروجي. مي نويسند

كانال صفر به ورودي .  را براي خطا استفاده مي كند2سيستم عامل كانالي با عدد . از فرمان تغيير كانال خطاي استاندارد استفاده كنيم

  .كانال يك به خروجي استاندارد و كانال دو به خطا تخصيص يافته اند, استاندارد

  

  :مثال 

ls  abcds  2 > err 

  .استفاده مي كنيم  catبراي ديدن محتواي اين فايل از دستور : نكته

  

  :حذف فايل 

rm  -[fri] filename(s)  
پس از اجراي فرمان پيغامي جهت تأييد عمل حذف پرسيده مي شود و در صورت تأييد . كاربرد دستور فوق براي حذف كردن فايلها مي باشد

  .كاربر فايل حذف خواهد شد

 i  - پاك كردن فايل ها از كاربر تاييد گرفته مي شود براي   

  f - فايل هايي كه براي آنها اجازه wندارد را بدون گرفتن تاييد )force(پاك مي كند .  

  r - تمام فايل و زير فهرست هاي يك دايركتوري را به صورت بازگشتي )recursive ( پاك مي كند.  

  :تمرين

rm     f* 
rm     [aAtT]* 

rm     [a-f]? 
  

 :  cpكپي  دستور 

  .اين فرمان فايل يا پوشه مبدأ را در مسير مقصد كپي مي كند

cp     -[fri]    source    destination       
  :مثال 

cp     test1       apple/test2 

cp      /dev/t*         /test 
  :كاربرد سوئيچ هاي اين فرمان بترتيب زير مي باشد

 i  - دن فايل ها از كاربر تاييد گرفته مي شود كرجايگزين براي  
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  f - فايل هايي كه براي آنها اجازه w مي كندجايگزين ندارد را بدون گرفتن تاييد .  

  r - تمام فايل و زير فهرست هاي يك دايركتوري را به صورت بازگشتي )recursive ( مي كندجايگزين .  

 

  :حذف فهرست ها 

 rmdir  نام فهرست                      .)removing directoryمخفف (شدل تهي باببراي حذف بايد فهرست از ق

     

  .باشد آن را نيز پاك مي كندن استفاده شود در صورتيكه دايركتوري باال هم خالي  pاگر از سوئيچ 

  

  :مثال 

rmdir       d2/d3     d1  
rmdir        -p      d2/d3 

   :mv دستور

  .ال و هم براي تغيير نام فايلها و پوشه ها استفاده مي شوداز اين فرمان هم براي انتق

 
mv     f1    f2     f3     dir1  

 dir1 از مسير جاري به f3 و f2 و f1تغيير مسير  

 

mv      olddir      newdir 
   newdir به olddirتغيير نام دايركتوري از 

  

mv       file1     file2 

  file2 به   file1تغيير نام فايل از  

 

بشرط يكسان بودن مسير )  يعني هر دو فايل باشند يا هر دو پوشه باشند( يكسان باشد mvدر صورتيكه نوع مبدأ و مقصد فرمان :  نكته

متفاوت يا مسير بكار رفته در پارامترهاي فرمان , اما اگر مبدأ فايل و مقصد پوشه باشد. كاربرد تغيير نام برقرار مي شود, موردنظر در فرمان

 .كاربرد آن انتقال خواهد بود, باشند

 

   :od دستور

  :اما با بكارگيري آن همراه با سوئيچ هاي ذكر شده نتايج زير حاصل خواهد شد, اين فرمان نيز براي مشاهده محتويات فايلها بكار مي رود

 - cبايتهاي محتويات فايل را بصورت حروف اسكي نشان مي دهد    . 

 - dات فايل را در مبناي ده نشان مي دهد   كلمات محتوي. 

 - o نشان مي دهد) اكتال(   كلمات محتويات فايل را در مبناي هشت. 

 xكلمات محتويات فايل را در مبناي شانزده نشان مي دهد   .  

  

  :مثال 

  

od    -c    filename1 
  

  :يافتن فايل ها 

پارامترهاي اين فرمان بدين ترتيب . بيابيم, مشخصات ديگري از آنها را مي دانيم مي توان موقعيت فايلهاي خاصي را كه نام و findبا دستور 

جستجو در كل حافظه سيستم انجام خواهد ,  تعيين كرد كه در صورت عدم ذكر آنfindهستند كه مي توان مسير جستجو را براي فرمان 

  .شد
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  .مي توان يكي از موارد زير را بكار برد. ي گرديم براي تعيين نوع فايل يا پوشه اي است كه بدنبال آن مtypeپارامتر 

 b  :  فايل ويژه بالكي 

 p  :  فايل پايپ 

 f  :   فايل معمولي 

 l :   فايل لينك 

 d :  پوشه 

  

  :مثال 

find   /t1    -name  black    -type  d 

find   -size  10240c 
find    /t1    -size  10 

   :wc دستور

سوئيچ هاي اين فرمان بترتيب كاربردهاي زير . كلمات و خطوط يك يا چند فايل را مشاهده نمود, توان تعداد حروفبا اجراي اين فرمان مي 

  :را دارند

 -cشمارش تعداد حروف                  

 -wشمارش تعداد كلمات                 

 -l شمارش تعداد خطوط                 

  

  :مثال 

wc     filename1   filename2 

 

  :grep دستور

grep    -[vcln] pattern  files   
چنانچه الگوي موردنظر را . اين دستور خطوطي از محتواي فايل كه شامل عبارت موردنظر هستند را پيدا كرده و روي صفحه نمايش مي دهد

  :رامترهاي اين فرمان عبارتند ازپا. در بيش از يك فايل جستجو كنيم خطوط پيدا شده را با ذكر نام فايل روي صفحه نمايش مي دهد

 -vاين پارامتر خطوطي را نشان مي دهد كه الگوي موردنظر در آنها وجود نداشته باشد      . 

 -cاين پارامتر تعداد دفعات تكرار يك رشته را در يك پرونده نشان مي دهد      . 

 -lستند نشان داده شود       اين پارامتر باعث مي شود فقط اسامي فايلهايي كه حاوي رشته ه. 

 n -شماره خط را الگو را قبل از نمايش آن روي صفحه مي نويسد      . 

 
  :مثال 

grep  -v  “the”   .bash  
  

pipes :  

   كه "  |  "با استفاده از عالمت . در بسياري از موارد الزم است كه از خروجي يك دستور بعنوان ورودي دستور ديگر استفاده نمائيم

pipeده مي شود كاربر به سيستم عامل مي گويد كه خروجي يك دستور بعنوان ورودي دستور بعدي در نظر گرفته شود و بدين   نامي

  .ترتيب چند دستور با يكديگر تلفيق مي شوند

ستاندارد خود اين فرمان بدون هيچگونه تغيير ورودي ا. استفاده كردtee مي توان از فرمان Pipeبراي ايجاد يك سه راهي در ميان فرامين 

  .را به خروجي استاندارد منتقل كرده و همزمان يك كپي از داده هاي ورودي را در فايلهاي اختصاص داده شده از سوي كاربر ايجاد مي كند

  

  :مثال 

command1 | tee file |command2 
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cat   apple | grep "canvas" | tee  mine | wc  -l 

عالوه بر آن يك كپي از ,  باشند بعنوان خروجي نشان داده شدهcanvas كه حاوي رشته appleدر اين مثال تعداد خطوطي از فايل 

  . نيز ذخيره مي گرددmine در فايل Grepخروجي فرمان 

.  را همانگونه كه قبالً آموختيد نمايش مي دهدapple  محتواي فايل  cat  appleدز توضيح فرمان فوق مي توان گفت ابتدا فرمان 

  روي خروجي فرمان قبل اثر كرده و در خطوطي كه حاصل از اجراي فرمان قبلي هستند بدنبال "grep   "canvasن سپس فرما

 در canvas است كه رشته appleبنابراين خروجي اين فرمان خطوطي از فايل .  باشندcanvasآنهايي مي گردد كه حاوي رشته 

خروجي فرمان قبل , ورودي اين فرمان.  كارش شمارش تعداد خطوط يك فايل است  wc  -lفرمان نهايي يعني . آنها وجود داشته باشد

 هستند در خروجي canvas كه داراي رشته appleپس تعداد خطوط فرمان قبل را نشان مي دهد و درنتيجه تعداد خطوط فايل . است

  .نمايش داده خواهد شد

 ايجاد كرده و خروجي حاصل از فرمانهاي پيش از خود را در فايل Pipeمين  همانگونه كه ذكر كرديم يك سه راهي در ميان فراteeفرمان 

  . ذخيره مي نمايدteeمشخص شده در فرمان 

  

  حساب كاربري 3-20

  استفاده ميكنيم useradd از فرمان userبراي ساختن يك 

useradd Roohollah 

از فرمـان  . نيـز بايـد يـك پـسورد داشـته باشـيم      userي  اسـت بـرا  secureبا توجه به اينكه لينوكس يـك سيـستم عامـل فـوق العـاده        

passwd   همراه با نامuserكنيم  ميتوانيم پسورد را تعيين 

passwd Roohollah 

 باال لينوكس پسورد حتي با سـتاره هـم نـشان داده          securityتوجه كنيد كه با توجه به       . بايد پسورد مورد نظر را وارد كنيد        سپس دودفعه 

  شود نمي

 ميتـوانيم اسـتفاده    -c  پـارامتر   اختـصاص دهـيم از     userهيم يك اطالعات اضافي مثل نام و نام خانوادگي و يا شماره تلفن به يك                اگر بخوا 

 كنيم 

useradd -c " Roohollah  Pishbahar" Roohollah 

 تفاده كنيم  است اسmodify كه به معني usermod كه درست كرده ايم بدهيم از فرمان userاگر بخواهيم تغييري در 

usermod -c " AsreDanesh web site's" Roohollah 

شـماره  , ,user ها ساخته شده همرا با اسم        user.ذخيره ميشود / home جديدي كه درست ميكنيم در دايركتوري        userپروفايل هر   

UID-User ID ,GID-Group ID,home directory وshell    فتـد را  ميـشود در گـردش مي   كه زمـاني كـه كـاربر وارد

 ميتوانيم در شاخه زير مشاهده كنيم 

cat /etc/passwd  

  مورد نظر را حذف كنيم userبا فرمان زير ميتوانيم 

userdel Roohollah 
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بـه  .كنـيم مـي  برويم اسم كاربر را مـشاهد       / homeتوجه كنيد با اجراي فرمان باال حساب كاربري كاربر حذف ميشود اما اگر در دايركتوري                

  كامل حساب كاربر ميتوانيم از فرمان زير استفاده كنيم منظور حذف 

userdel -r Roohollah 

  

 توانيم يك گروه براي كاربران درست كنيم  با فرمان زير مي

groupadd -r project  

  از فرمان زير به منظور اضافه كردن كاربر به گروه استفاده ميكنيم 

usermod -G project Roohollah 
 اربراني كه عضو گروه ما هستند قابل ديدن ميباشند در مسير زير ك

cat /etc/group  

براي اين منظور يك گروه جديد ميسازيم سپس كـاربر را عـضو هـر دو گـروه     .با فرمان پايين ميتوانيم يك كاربر را عضو دو گروه مختلف كنيم   

 كنيم مي

groupadd -r proj 
usermod -G proj,project Roohollah 

 ير در جهت اينكه كاربر عضو كدام گروه است استفاده ميشود از فرمان ز

groups Roohollah 

  

و اسم گروه  Roohollah و اسم كاربر 123توجه كنيد اسم فايل .براي عوض كردن مالك يك فايل در گروه از فرمان زير استفاده ميكنيم

project در نظر گرفته شده است  

chown Roohollah.project 123  

 بخواهيم يك كاربر عادي را مدير يك گروه كنيم از فرمان زير استفاده ميكنيم اگر 

gpasswd -A Roohollah project  

 حال كاربري كه مدير فايل شده قابليت اين را دارد كه كاربر جديد به گروه اضافه و يا از گروه خارج كند 

   گروه استفاده ميكند مدير گروه جديد از فرمان زير به منظور اضافه كردن كاربر به

gpasswd -a ali project  

 مدير گروه جديد از فرمان زير به منظور حذف كردن كاربر از گروه استفاده ميكند 

gpasswd -d ali project  
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 w و users,who دستور3-20-1

  نام كاربران وارد شده در سيستم نشان داده ميشود whoبوسيله فرمان 

who 

who am i  

 Whoرهاي دستور پارامت

b- : آخرين باري كه سيستم بوت شده كي بوده ؟  

p- : چه پروسس هايي االن فعال هستند ؟  

u - : زمان هايي كه يوزر خاص مورد نظر ما لوگين مي شده كي بوده ؟  

    اطالعات بيشتري در مورد كاربران نشان داده مي شودw با استفاده از دستور

w 

19:51:32  up  6:18,  2 users,  load average: 0.44, 0.57, 0.87  

USER          TTY      FROM              LOGIN@     IDLE     JCPU     PCPU   WHAT 

Roohollah    tty7       :0                   13:33        6:18m    34:57   0.42s     gnome-session 

Roohollah    pts/0    :0.0                 19:37        0.00s     0.32s     0.00s    w 

  بارگزاري متوسط توسط پردازنده- تعداد كاربرها-مدت زماني كه كامپيوتر روشن شده:  اولتوضيح سطر

ال  برنامه در ح– ميزان اشغال سي پي يو – مدت زمان ورود - زمان ورود- مكان ورود- كاربراني كه وارد سيستم شده اند: دوم توضيح سطر

  اجرا

  :PCPU و JCPUتفاوت 

JCPU : زمان كل پردازش هايي كه بهttyشامل  ( ضميمه شدندjob هايي كه در گذشته در پس زمينه انجام ميشدن نميشه ولي شامل 

  .)اونايي كه اآلن دارن در پس زمينه لينوكس انجام ميشن هست

PCPU : ستون درزمان استفاده شده بوسيله پروسس فعلي كه what  خروجي دستور ازw نام پروسس نمايش داده مي شود  

   شوددارند نمايش داده ميي كه مجوز ورود ن ليست كاربراusersبا استفاده از دستور 

users 

  اطالعات كاملي راجع به يك كاربر نمايش داده مي شود fingerبا استفاده از دستور 

finger نام كاربر 
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  مديريت پردازش 3-21
 يا شماره مشخصه PIDبه اين شماره . هر پروسس بوسيله يك شماره واحد شناخته مي شود. ه در حال اجراستيك برنام, يك پروسس

 سيستم عامل و پروسس Kernelپروسس شماره صفر . پروسسهاي شماره صفر و يك ويژه سيستم مي باشند. پروسس گفته مي شود

 تمام پروسسها unixدر سيستم عامل . ساختار پروسسها را بر عهده دارداين پروسس وظيفه برپاسازي .  نام داردInitپروسس , شماره يك

  .گويند) parent(توسط يك پروسس ديگر ايجاد مي شوند كه به آن پروسس والد 

  

   :PS دستور

 PSاگر هيچ سوئيچي را در سطر فرمان به .  و اطالعات ديگري در مورد پروسسهاي در حال اجرا را نمايش مي دهدPIDاين فرمان 

  :اختصاص ندهيد اطالعات زير را مشاهده خواهيد كرد

  PIDشماره مشخصه پروسس    . 

 tty  نام ترمينالي كه پروسس را اجرا كرده است     . 

 Timeزمان مصرف شده براي اجراي فرمان   . 

 Command نام فرمان     

  .وسسهاي با شماره خاص را مشاهده كردمي توان اطالعات پر,  بكار گرفته شود  p-   همراه با سوئيچ PSاگر فرمان 

  ps     -p   100,107,267:   مثال

يك ليست كامل از اطالعات مختلف درباره پروسسهاي فعال را نمايش ,   بكار گرفته شود f- همراه با سوئيچ   PSاگر فرمان  

  :اين اطالعات شامل موارد زير است. مي دهد

 )UID(نام كاربري كه پروسس را فعال كرده  

 (PID)شماره مشخصه پروسس  

 (PPID)شماره پروسس والد  

 process utilizationشماره  

 )stime(ساعت شروع پروسس  

 .ترمينالي كه پروسس روي آن فعال شده است 

 )Time. (مدت زماني كه اجراي پروسس طول كشيده است 

 )command. (دستوري كه اجرا شده 

 ر در كدام ترمينال در حال فعاليت ميباشد  ميتوانيم تشخيص دهيم كاربttyبوسيله فرمان 

tty 

  

  …,DVD,CD,Flopy كار با  3-22

 mountبايـست آن را   ياشد و براي دسترسي به آن مـي مي  موجود media در دايركتوري flopy disk و يا CD,dvdمحتويات 

  كنيم 

 دستور زير را وارد كنيممي بايست  CD ROMبراي دسترسي به  ثالم

mount /media/cdrom 
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 را CDباشـد و ابتـدا بايـد      بودن اين عمل ميسر نميmountخارج كنيم به دليل  CD ROM را از داخل CDدر صورتي كه بخواهيم 

un mount كنيم   

 كنيم بدين منظوراز فرمان زير استفاده مي

umount /media/cdrom  

 كنيم  استفاده ميejectاز فرمان   CD ROM  ازCD براي خارج كردن

eject 

 

  در لينوكسIPتنظيمات  3-23

در هرشبكه بطورمعمول نخستين اليه يعني سخت افزار از يك كارت شبكه يا اترنت تشكيل شده و براي اينكه اين كـارت بعنـوان يـك رابـط                

 packetبسته ها يا " به آن اختصاص يافته و ثانياIP addressدرمحيط شبكه بكارگرفته شود بايستي اوال آدرس واحدي تحت عنوان 

  .  گفته ميشودroutingهاي اطالعاتي براي رسيدن به اين رابط مسير دهي شوند كه به اين عمل 

در اغلب توزيعهاي لينوكس راههاي خاصي براي انجام تنظيمات رابط يا كارت شبكه گنجانده شده كه در اينجا روش ساده استفاده از فـرامين          

  : شود   بررسي ميshellمتني در محيط 

 بعنـوان  loopback) interface (loدانست كه هسته يا كرنل سيستم عامل لينوكس بطورپيش فرض از يك رابـط مجـازي يـا    بايد 

  . كند  يك ابزار مجازي براي ارتباط با خود سيستم استفاده مي

 ازپـيش تعريـف شـده     را برمي گزيند و در هنگام بوت سيستم بطـور localhost و نام IP 127.0.0.1اين ابزار مجازي بطور معمول 

  . فعال ميگردد 

باشـد كـه در محـيط      مـي  NIC(Network Interface Card)قسمت اصلي سـخت افـزار شـبكه يـك رايانـه كـارت شـبكه        

  . بسته به تعداد كارتهاي شبكه متصل به سيستم آدرس دهي و نامگذاري ميشود...  و eth1 يا eth0لينوكس معموال با اسامي /گنو

  كنيم   ما دو كارت شبكه موجود بود و تمايل داشتيم يكي از آنها را غيرفعال و يا فعال كنيم از فرمانهاي زير استفاده مياگر بر روي سيستم

 براي غير فعال كردن از 

ifdown eth0  

  براي فعال كردن از 

ifup eth1  

ه در سيستم اسـت تنهـا چيـزي كـه الزم داريـم        يك كارت شبكه بافرض اينكه اين كارت اولين و تنها كارت شبكه نصب شد              IPبراي تنظيم   

 بـا مجـوز كـاربر    shellبايست بعنوان مثال از دستور زير در محـيط   باشد و مي  ميifconfig(interface configure)برنامه 

  : ريشه استفاده كنيم 

ifconfig eth0  192.168.3.8  broadcast 192.168.3.255  netmask 255.255.255.0  
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 و يـك پوشـانه زيـر    192,168,3,8 شامل آي پي اختصاص يافته بـه كـارت شـبكه       C كالس   IPشود در اينجا يك      مالحظه مي همانطوريكه  

نيـز    broadcastو آي پي    .  اختصاص مي يابد     eth0 به كارت شبكه ما      255,255,255,0 شامل   cكالس  ) subnetmask(شبكه

  . باشد  دهند و معموال آخرين شماره آي پي يك كالس شبكه مي خ مي خاصي است كه كليه كامپيوترهاي شبكه به آن پاسIPشامل 

 به تنهائي استفاده كرده و پاسخ سيستم را كه          ifconfigدر ادامه براي بررسي صحت عمليات انجام شده و عملكرد كارت شبكه از دستور               

  : كنيم  چيزي مشابه زير خواهد بود مشاهده مي

ifconfig 
 

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:70:b2:1b:5f   

          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 

          Interrupt:30 Base address:0x2000  

lo        Link encap:Local Loopback   

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 

          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0  

          RX bytes:480 (480.0 B)  TX bytes:480 (480.0 B) 

دراين گزارش .كنيم  كه به سيستم ما تعلق گرفته است استفاده ميكارت شبكه  IP address  و تغييربراي ديدن  ifconfigاز فرمان 

ادگي كـه در نـوع خـود بـا توجـه بـا سـ          b2:1b:5f:00:21:70 هـم مـشخص شـده    eth0حتي آدرس سخت افزاري كارت شبكه 

  . دستورات داده شده نتايج جالبي به نظر ميرسد 

  :آدرس يك كارت شبكهبراي تغيير 

Ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 
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 پيكربندي پوسته فرمان 3-24

براي اين منظور بايد .  كنيدبراي اينكه بتوانيد بطور موثرتري از پوسته فرمان خود استفاده كنيد، ميتوانيد آنرا بنا به خواسته خود تنظيم

  .فايلهاي پيكربندي پوسته فرمان خود را ويرايش كنيد

برخي از اين فايلها براي تمام كاربران و پوسته ها . تعدادي فايل پيكربندي وجود دارد كه نحوه رفتار پوسته فرمان شما را تعيين ميكند

ربندي زير فايلهايي هستند كه هر كاربر پوسته فرمان در لينوكس از آنها فايلهاي پيك. مشترك بوده و برخي مخصوص يك كاربر خاص هستند

  :استفاده ميكند 

o etc/profile : اين فايل هنگامي اجرا ميشود كه شما به . اين فايل اطالعات محيط كاربري هر كاربر را ذخيره ميكند

گزيده مسير، شكل اعالن فرمان، حداكثر اين فايل مقادير پيش . سيستم وارد شده و پوسته فرمان آغاز به كار ميكند

. تعداد فايلي كه شما ميتوانيد ايجاد كنيد و مجوز هاي پيش گزيده براي فايلهايي كه ايجاد ميكنيد را تعيين ميكند

  .همچنين اين فايل متغيير هاي محيطي مانند محل صندوق پستي و اندازه فايلهاي تاريخچه را تنظيم ميكند

o etc/bashrc : يل براي هر كاربري كه پوسته اين فاbashاين فايل حالت اعالن فرمان .  را اجراميكند، اجرا ميشود

 كه در دايركتوري خانگي هر كاربر وجود دارد، تحت bashrcمقادير اين فايل ميتواند توسط فايل . را تنظيم ميكند

  .تاثير قرار گيرد

o bashrc/.~ :  اين فايل حاوي اطالعات مربوط بهbashاين فايل هنگامي خوانده ميشود كه به . اربر ميباشد هر ك

اينجا بهترين مكان براي ذخيره متغييرهاي محيطي و . سيستم وارد ميشود و هر گاه كه يك پوسته جديد باز ميكنيد

  .فرمانهاي مستعار خاص خودتان است

o bash_profile/.~ : اده از پوسته بكار ميبرد ميباشداين فايل براي وارد كردن اطالعات خاصي كه هر كاربر در استف .

اين فايل تعدادي از متغييرهاي محيطي را . هنگامي كه كاربر به سيستم وارد ميشود. اين فايل تنها يكبار اجرا ميشود

  . مربوط به كاربر را اجرا ميكندbashrcمقدار دهي كرده و فايل 

o bash_logout/.~ : اين فايل فقط صفحه نمايش را . يد اجرا ميشوداين فايل هر گاه كه شما از سيستم خارج ميشو

  .پاك ميكند

هر كاربر ميتواند اطالعات موجود در .  بايد با كاربر ريشه وارد سيستم شده باشيدetc/bashrc و etc/profileبراي تغيير فايلهاي 

 . موجود در دايركتوري هاي خود را تغيير دهدbash_logout و bash_profile ،bashrcفايلهاي 

  

  نوشتن برنامه در محيط لينوكس 3-25
 حاوي خود عامل لينوكس سيستم كه تفاوت اين با باشد مي ويندوز عامل سيستم همانند لينوكس عامل سيستم در برنامه نوشتن

  . مي باشد++Cكامپايلر 

 در متفاوتي  محيطهاي.ره كرد، آن را ذخيCPPپسوند  با بعد و كرد ويرايش را برنامه محيط يك در ابتدا بايد برنامه نوشتن براي

 در محيط اين به دستيابي  براي. مي باشدgeditمحيطها  اين از يكي .باشد مي موجود برنامه نوشتن براي لينوكس

 زبان با محيط تنظيم محيط اين قابليتهاي از يكي.  را فشار دهيدEnter و كليد  را تايپ كردهgeditكلمه ) Terminal(ترمينال

 برنامه نوشتن به و داده تشخيص را شده رزرو و كليدي كلمات كامپايلر تنظيمبعد از اين .  مي باشد++C اينجا در كه نظر مورد

  . استفاده نمائيدVi از محيط geditبجاي  توانيد مي نباشد گرافيكي محيط حاوي شما لينوكس عامل سيستم اگر كرد خواهد كمك

  .نمائيداستفاده مينال  در تر Viدستور  از محيط اين به دستيابي براي

  .نماييم كامپايل زير دستور با را آن بايد .نموديم CPPپسوند  با را برنامه كه آن از بعد

g++ اسم برنامه.CPP 

  .شود مي كامپايل زير بصورت يباشد م examنام  به برنامه اگر الثم

G++ exam.CPP 
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 .مثال زير يك برنامه بسيار ساده مي باشد . تايپ كنيد يك بر نامه خيلي ساده به طور مثال برنامه خوش آمد گويي را 

#include  

Int main()  

{  

Cout << "welcome to c++"; 

Returne 0; 

}  

مرحله كد نويسي تمام شـده حـاال بايـد بـراي     .  ذخيره كرده و از محيط اديتور خارج شويد cppسپس اين برنامه را با نام دلخواه و با پسوند         

 استفاده ++gبراي كامپايل كردن برنامه از دستور    . براي اين كار يك كنسول يا ترمينال باز كنيد          . را كامپايل و اجرا كنيد    برنامه نوشته شده    

  .مي كنيم

g++   -o t2   test1.cpp  

 o–در سـتون دوم سـوئيچ   .  مربوط به دستور كامپايل كـردن مـي باشـد   ++gستون اول . دستور مقابل از چند ستون تشكيل شده است 

 اسـم فـايلي اسـت كـه بعـد از            t2 درستون سـوم  . براي ساختن فايل خروجي يا اجراي بعد از كامپايل كردن مورد استفاده قرار گرفته است               

 را در اون ++c اسم فايلي است كـه شـما برنامـه    test1.cpp ودر ستون آخر. كامپايل كردن ايجاد مي شود ويك فايل اجرايي ميباشد 

  .  ساخته ميشود t2جراي دستور باال ابتدا برنامه شما كامپيال شده و سپس يك فايل با اسم ذخيره كرديد بعد از ا

اگر در برنامه شما خطا وجود داشته باشد فايلي براي اجرا ساخته نميشود و در مرحله كامپايل شماره خطهاي داراي خطا را نمايش مـي       : نكته

  .صورت زير در كنسول اجرا شده و يك فايل ساخته مي شودبه  اگر برنامه بدون خطا اجرا شود كامپايل. دهد 

G++ -o t2 test1.cpp 

In file included from /usr/lib/gcc/i386-redhat- 

Linux/3.4.2/../../../../include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31; 

From test1.cpp:1: 

/usr/lib/gcc/1386-redhatg- 

Linux/3.4.2/../../../../include/c++/3.4.2/backward-warning.h:32:2:warning:#warning this 
file includes at last one deprecated or antiquated header.please  

 Consider using one of the 32 headers found in section 17.4.12 of the c++ standard. 

Examples include substituting the header for the header for c++ includes ,or instead of 
the  

Deprecated header. To disable this warning use-Wno-deprecated. 

Test1.cpp:6:2: warning:no newline at end of file  
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   .حاال مي توانيد فايل ساخته شده را اجرا كنيد و نتيجه كار را ببينيد

./t2  

Welcome to c++  

  . برنامه را به اجرا در مي آوردt2/.ل ستون او

  . را چاپ مي كند welcome to c++كنيد كه بعد از اجراي برنامه پيغام خوش آمود گويي  مشاهده مي
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  سرانجام پنگوئن محبوب توروالدز چه خواهد شد؟ 3-22

  
 

  

"�1  �  2  �3 �4 �1 و  �� ات   6  ،�89 2 ر ;دی��   �< ?<=ا @A� B BC D ا Eا FGH IJ KLAE M .O � � Oو � Oو � Oو ن PPPPو 9وزQ از   R�� ن   9وزQ از   R�� ن   9وزQ از   R�� ن   9وزQ از   R��  ���� KSKSKSKS TTTT UUUU% 2% 2% 2% 2(((( BBBB"  
))Q�8�W (( 



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

                                             

83

  :دستور كار 3-23
هر دفعه بـا چـه پيـامي    .  وارد شويد و محتويات آنها را مشاهده كنيدhome/user2/  وroot/هاي سعي كنيد كه به شاخه .1

 . انجام دهيدlib/ و bin/هاي شويد؟ همين كار را در مورد شاخهمواجه مي

 :هاي زير با كار هريك آشنا شويد كردن دستورات و برنامهدر محيط وارد شده و با امتحان .2

--help   ,  help   ,   info,   man   , pwd   , mv,   rm   , mkdir   , cd   , cp   , ls,    
who,    chmod   , grep tar   , mc   , mcedit   , wget   , make   , gcc ,ifconfig 

 . را توضيح دهيدman و info و help و help–تفاوت دستورهاي  .3

هـاي زيـر را     از راهنماي سيستم عملكرد هركدام از گزينه       . l– و   a-: هايي است كه برخي از آنها عبارتند از          داراي گزينه  lsفرمان   .4

 .سپس نتيجه هريك را در كاربرگ خود بياوريد. بيابيد و آنها را آزمايش كنيد

 اين فرمان سعي كنيد شـاخه و زيرشـاخه جديـدي را همزمـان     p– توسط پارامتر    . يك شاخه جديد ايجاد كنيد     mkdirبا فرمان    .5

 .دستور را در كاربرگ يادداشت نماييد. ايجاد كنيد

 دهد؟ چه عملي را انجام مي?who|grep john دستور  . 6

  در چيست؟who>sort و  who|sortتفاوت دستور  .7

 . را توضيح دهيدmake depend و makeتفاوت  .8

اي  برنامـه pid.cبا استفاده از اين دسـتور در پرونـده   .  بيابيدman را از صفحات راهنما به وسيله دستور getpidعملكرد تابع    .9

 گيريد؟اي ميچه نتيجه.  ترجمه و به دفعات اجرا كنيدgccاين برنامه را با استفاده از .  خود را چاپ كندPIDبنويسيد كه شماره 

  

 

  سواالت 3-24
  )نقاط ضعف و قوت لينوكس نسبت به ويندوز؟(هم مقايسه كنيدندوز را بايلينوكس و و .1

  .آيا مي توان در محيط لينوكس با محيط دات نت برنامه نويسي و سپس آن را اجرا كرد؟پاسخ خود را توضيح دهيد .2

  

  

  :منابع 3-25
  

org.technotux.www  
org.farsilinux.www  
org.linuxdoc.www 

com.irantux.www  
net.ospdev.www  
org.gnome.www  
com.IRITN.www  
ir.ac.iut.tafazoli  

com.atcce.www  
com.linux.www  
org.linux.www 

ir.subnet.www 
ir.suma.www  
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