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 صرفا جهت اطالع!

اف به صورت رایگان ارائه شده اگر جایی دیدین که دارن ازش سوء دیاین پی 
 یمشون.روشنش خبر بدین بیل بیارم با هم بکشفکنن یا یجورایی میاستفاده می

 خیلی مرسی!
 کنه.می به پیشرفت این کار خیلی کمکحمایتتون 

کنین تونه این باشه که کتاب رو به هر شکلی که فکر میمیبزرگترین حمایت شما 
share   کنین یا معرفیش کنین 

@saharshaker 

انال تلگرام:ک  

https://t.me/saharshaker


 

 

 

  
کند و تماما سعی شده مباحث به بله، این کتاب قدم به قدم، لینوکس را معرفی می

سادگی بیان شود. با این حال اگر سوالی داشتید، در سطح اینترنت بسیاری از 
 اند. ها برای پاسخ به این سواالت شکل گرفتهها و سایتانجمن

 

 

کند و تماما سعی شده مباحث به این کتاب قدم به قدم، لینوکس را معرفی می بله،
سادگی بیان شود. با این حال اگر سوالی داشتید، در سطح اینترنت بسیاری از 

 اند. ها برای پاسخ به این سواالت شکل گرفتهها و سایتانجمن

 

از همین االن سواالش شروع شد. آخه اگه کسی قبال 

افته. فقط لی کار نکرده باشه که به فکر لینوکس نمیعامسیستم

. مرسی اه.خواهشا با این سواالت جایی نگو فامیل منی  

 

 

از همین االن سواالش شروع شد. آخه اگه کسی قبال 

افته. فقط عاملی کار نکرده باشه که به فکر لینوکس نمیسیستم

. مرسی اه.خواهشا با این سواالت جایی نگو فامیل منی  

 

ذاریییییییید من سوالمو بپرسم؟؟؟؟ مسئولین چرا نمی

کنن؟؟؟چرا پیگیری نمی  

 

ذاریییییییید من سوالمو بپرسم؟؟؟؟ مسئولین چرا نمی

کنن؟؟؟نمی چرا پیگیری  
یه کالم از مادر عروس، خودش این شکلیه عروس چه شکلیه آخه. 

مسئولین اگه رسیدگی بخوان بکنن اول دختر تو رو فیلتر 

زنی همش. بگو یا کنن. بعدشم کی جلوتو گرفته؟؟؟ داد میمی

ده دیگهده یا نمیجواب می  

 

 

یه کالم از مادر عروس، خودش این شکلیه عروس چه شکلیه آخه. 

گه رسیدگی بخوان بکنن اول دختر تو رو فیلتر مسئولین ا

زنی همش. بگو یا کنن. بعدشم کی جلوتو گرفته؟؟؟ داد میمی

 من فقط بلدم از موس و کیبورد و خود کامپیوتر استفاده کنم.

 خوره؟ین کتاب بدردم میا

 

 این کتاب تمرینم داره؟



 

 چرا اصال لینوکس؟  

 

 

 چرا اصال لینوکس؟

 

است. عالوه بر  21های تکنولوژی در قرن ترین پیشرفتلینوکس یکی از مهم
اینکه به رشد اینترنت کمک بسیار شایانی کرده است، یک الگوی جا افتاده است 

 های خودشان راها و حتی افراد به تنهایی بتوانند ایدهبرای اینکه شرکت
 سازی کنند.پیاده

اندروید بر پایه لینوکس است و همان طور که شاهدیم روزانه هزاران گوشی 
رسد. خود شرکت گوگل از هزاران هزار سرور لینوکسی اندروید به فروش می

کند. با فراگیرشدن اینترنت اشیاء، استفاده از لینوکس بیشتر و استفاده می
ار دستگاه تلویزیون هز700بیش از  شود به طوری که روزانه چیزیبیشتر می
های معروف و مطرح از لینوکس استفاده شود. بسیاری از شرکتارائه می

یا  IBMکنند، مثل گذاری میرفت و توسعه آن سرمایهکنند و برای پیشمی
Oracle. 

ها نظامی هم حرف برای گفتن دارد. مثال از آن در حتی لینوکس در بخش
های هوشمند بر اساس یک فاصله شود. تفنگه میهای هوشمند استفادتفنگ

را تعقیب کرده و در زمان مورد نظر کنند و آنمشخص، روی یک هدف تمرکز می
 کنند. به آن شلیک می

شود؛ مثال در قطارهای فوق ونقل هم از لینوکس استفاده میدر صنایع حمل
 سریع یا جاهایی که بحث رانندگی خودکار مطرح است.

توانید پیدا کنید، مثل استفاده دیگر دارد که به راحتی در اینترنت می و یک دنیا
 صنایع غذایی، سیاست و...

 

 

کند. با فراگیرشدن اینترنت اشیاء، استفاده اران هزار سرور لینوکسی استفاده می
هزار 700شود به طوری که روزانه چیزی بیش از از لینوکس بیشتر و بیشتر می



 

 

 

  

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون در ضمن نظراتتون رو با گوش جان می

 دلگرمیه.
 

 

 

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون اتتون رو با گوش جان میدر ضمن نظر

 دلگرمیه.

 

 

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون در ضمن نظراتتون رو با گوش جان می

 دلگرمیه.
 

 

 

خبر راستی برامون کامنت بذارید و مارو از حال خودتون بی

 نذارین! 

شنویم کلی برامون و با گوش جان میدر ضمن نظراتتون ر

 دلگرمیه.

 

Hey guys, it’s john 

 

Hey guys, it’s john 

 

Hey guys, it’s john 

 

Hey guys, it’s john 

تر از خودم. به یه ربات هم گذاشتیم برای آدمای خسته

هر دلیل اگر حال نداشتین تا سایت برین و احیانا 

دیدید جایی سوتی دادیم، قبل اینکه آبرمون در سطح 

المللی بره به این ربات محلی، استانی، کشوری و بین

ایت هم نوشتید که چه بهترتلگرام بفرستید، تو س  

@saharshakerbot 

 

تر از خودم. به یه ربات هم گذاشتیم برای آدمای خسته
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 فصل اول  
 لینوکس از کجا آغاز شد؟گنو/تولد 

 نصب لینوکس

 

 



 

  
 صرفا جهت اطالع!

یا سوء   ، اگر جایی دیدین دارن میفروشنشرایگانه pdfاین

لی ، بگید بیل بیاریم باهم به حسابشون برسیم. خیکنناستفاده می

 مرسی!

 حال ندارم بخونم االن

 حال نداری؟! 

تونه بیا یه داستان بگم برات، خوندن این داستان واجب نیست اصال، ولی می
گیریش سر دربیاری. شکل کمکت کنه بیشتر عاشق لینوکس بشی و از فلسفه

 شه.کم فنی میشه و کممی هم از آسون شروع pdfتازه این 

 لینوکس هیوال نیست که ! 

 

های اگر کاربری باشید که تازه پا به دنیای لینوکس گذاشته است، شاید کلی سوال و ایده
ها و افراد مختلف چیزهایی را گردد یا از سایتتان باشد که دنبال جواب میمبهم در ذهن

سورس و لینوکس را از زبان دنیای اپن کندشنیده است. این فصل جایی است که کمک می
 اش بیشتر آشنا شویم. گیریخالقان آن بشنویم و با فلسفۀ شکل
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 ی اصلیهاشخصیت

 

 
 

 

 

Richard Stallman

ریچارد استالمن

بنیان گذار پروژه گنو، بنیانگذار جنبش آزادی نرم افزار

Eric Raymond

اریک ریموند

برنامه نویس، هکر، نویسنده مقاله کلیسا و بازار، پیشتاز دنیای اپن سورس

Larry Augustin

لری آگوستین 

مدیرعامل و بنیانگذار شرکت های

VA Research ،SugarCRM ،Geeknet

Linus Torvalds

لینوس توروالدز

مهندس نرم افزار، دولوپرکرنل لینوکس 

Bruce Perens

بروس پرنز 

برنامه نویس، مدافع جنبش اپن سورس، او تعریف  نرم افزار 
. اپن سورس را ایجاد کرد

http://saharshaker.com/
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 1گیری لینوکس داستان شکل

 لینوکس چیه؟                

 

 لینوس توروالدز:            

ضیه سیستم برای توضیح این که لینوکس چیه باید توضیح داد سیستم عامل چیه. و ق
کس در واقع از سیستم وقت قرار نیست اون رو ببینه  چون هیچعامل اینه که  آدم هیچ

کنند. و تنها هدف های کامپیوترشون استفاده میها از برنامهکنه. آدمعامل استفاده نمی
وقت خودش عامل هیچهاست. پس سیستمزندگی سیستم عامل کمک به اجرای این برنامه

 fileها درخواست منبع خاصی رو بکنن. یا یه شه برنامهده. فقط منتظر مینمیکاری انجام 
هایی بخوان که  اونهارو به دنیای بیرون متصل کنه. اون یا برنامه  از روی دیسک بخوان

کنه برنامه نوشتن رو برای مردم شه و سعی میآد وارد عمل میوقته که سیستم عامل می
 تر کنه.آسون

 یه؟سورس چاپن

 

 بروس پرنز:           

افزارها باهم همکاری کنن بدون این که درگیر اون سورس راهیه که مردم بتونن روی نرماپن
افزار بخره خواد یه نرمهمه مشکالت حقوق معنوی بشن. طوری که هر وقت کسی می

                                       
 است. Revolution Osهای فیلم این داستان برگرفته از دیالوگ 1
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کلی ما فقط  مجبوره کلی قرارداد باال و پایین کنه و با کلی وکیل چک و چونه بزنه . به طور
های دیگران برای تصحیح و ... کمکخواهیم که بتونیم از افزار کار کنه. و میخواهیم نرممی

کنیم. و جورهایی قربانی می. بنابراین بعضی از حقوق و اموال معنوی رو یکبرخوردار باشیم
 افزار استفاده کنن. دیم تمام دنیا از نرماجازه می

قبل از اینکه حرف از لینوکس باشه، یه ریچارد  بیاید یکم برگردیم عقب؛ 
 .افزار آزاد لقب داشتاستالمن بود که بابای جنبش نرم

 

 ریچارد استالمن: 

شدم. وارد اجتماع شکوفایی از هکرها  MITمصنوعی وارد آزمایشگاه هوش 1971من سال 
با نستن توکه می نویسی  و عاشق کشف کارهایی بودنشدم. کسایی که عاشق برنامه

ها یه سیستم عامل درست کرده بودن که همش همونجا نوشته شده کامپیوترها بکنن. اون
به اون  های جدیدیداد و قابلیتعضو تیمی شدم که به ارتقای سیستم عامل ادامه می !بود

بود و من عاشقش بودم. ما همه عاشقش بودیم. به همین خاطر  کرد. این شغلماضافه می
 the incompatible time»کردیم. و اسم سیستممون رو گذاشته بودیم: می این کار رو

sharing system .»دهنده که نشون« سیستم اشتراک زمانی ناسازگار»: شهفارسیش می
ز هوشمندی که اشخصۀ هکرهاست. هکرها کسانی هستن روحیۀ بازیگوشیه. که م

یش اومد وقتی بود که دنیای . خب اولین مشکلی که برامون پبرنبازیگوشانه لذت می
خارج بهمون فشار آورد که کلمۀ عبور داشته باشیم. ما روی کامپیوترهامون کلمۀ عبور 

ن اول، سیستم رو طراحی کرده بودن متوجه نداشتیم. و دلیلش این بود که هکرهایی که او
کنن. و هاست که بتونن تمام کاربرها رو کنترل که کلمۀ عبور راهی برای رئیس شده بودن

ها رو کنترل کنن. بنابراین ها بسازن که بتونن اوننخواسته بودن قفل و کلیدی برای رئیس
این کار رو نکردن و این مورد رو از قلم انداختن. فسلفۀ ما این بود که هرکس که پشت 

http://saharshaker.com/
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ای که دیروز اونجا خواد بکنه. و کس دیگهکامپیوتر نشسته باید بتونه هرکاری که دلش می
ها روی یکی از کنه رو کنترل کنه. وقتی اونمینباید بتونه کاری رو که آدم امروز بوده 

خوشمون نیومد. کلمه عبور گذاشتند، من و یک مشت از هکرهای دیگه  MITهای دستگاه
های عبور رو رمزگشایی تصمیم گرفتم یه جور هک شورشی انجام بدم. کشف کردم چطور کلمه

تونستم ن به پایگاه داده که کلمات عبور در اون قرار داشت، میکردکنم. اینجوری با نگاه
فرستادم غام میکنه. بعد به همون آدم پیبفهمم هر کسی برای ورود به سیستم چی تایپ می

 گفتم: و می

 

 

 

 

گفتم که امنیت سیستمشون عمال در حد و البته با این پیغام من داشتم تلویحا بهشون می
کردم. هارو دعوت هم می(در هر صورت با این هک داشتم اونه فانشوخیه ! )جاست فور 

پنجم کاربران اون کامپیوتر به من ملحق شدن. و به عنوان کلمۀ عبور فقط اینتر آخرشم یک
 زدند. رو می

 

 

گیم، از کجا اومدن؟ سورس میافکاری که االن به چیزی که دنیای اپن                          
 ر شروع شد؟ چه کسی شروعش کرد؟ این کار چطو

 

 

 

اید! چطور همون اکری رو ور فالن رو انتخاب کردهبینم که لکمۀ عبسالم، می

تره و بکنید که من کردم؟یعنی به جای لکمۀ عبور فقط اینتر رو بزنید؟خیلی کوتاه

ترهکردنشم خیلی آسونتازه تایپ  
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                   بروس پرنز:                 

افزار بین مردم رد و این کار در واقع با پیدایش کامپیوتر شروع شد. چون در اون زمان نرم 
ه مردم شروع کردن بود ک 80یا اوایل دهۀ  70کنم تازه در اواخر دهۀ شد. و فکر میبدل می

افزار کد رو نگاه کنید. نمی شه نرمشه سورسنه اصال نمی»افزارهاشون. و گفتن: به بستن نرم
شه در واقع می.رو تغییر بدید حتی اگه الزم باشه برای کامپیوتر خودتون درستش کنید 

مدل ها یکی از پیشگامان واقعی مایکروسافت رو مقصر قسمتی از این قضیه دونست. اون
 افزار خصوصی هستن. نرم

 

 

 

سیلیکون ولی که تفننی  گروهی از هکرها و کامپیوترکاران   70اواسط دهۀ                      
 Homebrewساز رو تشکیل دادن. )انگلیسیش: کردند، باشگاه کامپیوترهای خانهکار می

computer club  افت، یه نامه داد گیتس از شرکت تازه تاسیس مایکروسبیل 76(.  سال
افزارها به این گروه. تا قبل از این کاربران کامپیوتر  بدون اینکه خیلی تو فکر مالکیت نرم

 کردن. بیل گیتس توی این نامه نوشته بود:رو رد و بدل میباشن آزادانه اون
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افزارهای ها و نرمافزاری، کتابی نرمهادوره ترین بازار تفنن در حال حاضر نبودبرای من حساس
نویسی را بفهمد، کامپیوتر تفننی شما هدر رفته افزار خوب و مالکی که برنامهخوب است. بدون نرم
هایی با کیفیت برای بازار تفنن خواهد نوشت؟...بازخوردی که ما از صدها است. آیا کسی برنامه

ایم، بسیار مثبت بوده. هرچند دو نکتۀ فتهکنن گرگویند از بیسیک استفاده مینفر که می
التالیفی که اند و دو: با مقدار حقالعاده وجود داره؛ یک: بیشتر این کاربران بیسیک را نخریدهخارق

تر از کاری که صرف آلترا بیسیک شده است کم دستمزدایم، ما از این تفننی کاران دریافت کرده
هستند، بیشتر شما  ور که اکثریت تفننی کاران مطلعطشود. آخه چرا؟ هماندالر می2ساعتی 

توان شریک شد. چه افزار را میافزار راباید داد ولی نرمدزدید پول سختافزارهای خود را مینرم
کنند پولی دریافت کنند؟ آیا این منصفانه است؟  یک ها را تولید میکه آناهمیتی دارد که کسانی

کنید جواب دادن به میتس برای مشکالتی است که زارها نمیافکاری که شما با دزدیدن نرم
کنید این است که آورد. کاری که شما دارید میافزار پولی در نمیاید. میتس از فروش نرمداشته

ای انجام تواند به رایگان کار حرفهگیرید. چه کسی میافزارهای خوب را میشدن نرمجلوی نوشته
 دهد؟ 

نویسی بگذارد، تمام مشکالت را پیدا کند، سال وقت سر برنامه3واند تکدام تفننی کار می
کس غیر از را به رایگان توزیع کند؟ حقیقت این است که هیچمستندات آن را تولید کند و بعد آن

افزارهای تفننی نکرده است. آن هایی که آلتربیسیک را دوباره ما سرمایه گذاری زیادی در نرم
آورند؟ بله ولی کسانی که به ما افزارهای تفننی پول در نمیها از نرمنفروشند چه؟ آیا آمی

کنند و اند باالخره خواهند باخت. آن ها کسانی هستند که تفننی کارها را بدنام میشدهگزارش
 باید از هر جلسۀ باشگاه که در آن پیدایشان شود بیرونشان انداخت. 

ینش رمن از نامه هادی داشته باشد استقبال ا بدهد یا نظر و پیشنهای هرکسی که بخواهد د 
 کنم. می

 بیل گیتس. سهام دار اصلی مایکروسافت.
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 ریچارد استالمن:              

کردم و بعد به عامل دیگه درست میتم. اگر یک سیستمعامل نویس هسمن یه سیستم
کنن( نه تنها  shareکردم که اون رو به دیگران بدن )عنوان مولف همه رو تشویق می

تونستم برای خودم راهی فراهم کنم که بدون خیانت به بقیۀ مردم از کامپیوتر استفاده می
ذارم. همه راهی برای فرار از اون تناقض تونستم این راه رو در اختیار بقیه هم بکنم بلکه می

شروع کردم. این وقتیه که از شغلم   84کردن. پس این پروژه رو توی ژانویۀ اخالقی پیدا می
اینجا باید توضیح . عامل گنو رو شروع کردماستعفا دادم و کار ساخت سیستم MITتوی 

  است. «گنو یونیکس نیست»بدم که کلمۀ گنو، خودش یه هکه ! چون مخفف 

 

 

 

 

 

عامل یونیکس بود ولی خود کردم که شبیه سیستمعاملی رو درست میمن داشتم سیستم
عامل یونیکس نبود. این سیستم فرق داشت مجبور بودیم تمامش رو از صفر سیستم

بنویسیم. چون یونیکس خصوصی بود. ما اجازه نداشتیم یونیکس رو به اشتراک بذاریم. 
 ینی براش بنویسیم. پس مجبور بودیم جایگز

        

دانشمندان . ساختکه ریچارد استالمن داشت پروژه گنو رو می 80طی دهۀ           
عامل آزاد خودشون بودن. کامپیوتر توی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در حال ساخت سیستم

شد برپایۀ هستۀ شناخته می BSDاین سیستم عامل که به عنوان یونیکس برکلی یا 

GNU = Gnu’s Not Unix 
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 AT&Tشد. به هر جهت، به دلیل مشکالت قانونی با ساخته می AT&Tونیکس و با اجازه ی
را  BSDکد ، هکرها و دیگر کاربران غیرسازمانی به کندی و به دلیل چند پارچگی سورس

 .پذیرفتنمی

 ریچارد استالمن:          

ارتباط برقرار  با همدیگهخب یونیکس از تعداد زیادی برنامۀ مجزا تشکیل شده بود که 
یکی جایگزین کنیم. پس شروع کردم هارو یکی. بنابراین فقط الزم بود این برنامهکردنمی

کرده بودم  منتشرای ای بهم ملحق شدن چون من اطالعیهبه نوشتن. بعد کم کم افراد دیگه
ود ها کمک کنن. تا حدکرد به من ملحق بشن و توی نوشتن این برنامهکه از مردم دعوت می

 هارو جایگزین کرده بودیم. عمال همه برنامه 91سال 

  

 هایی بودند؟هایی که جایگزین کرده بودید چه برنامهاین برنامه             

ای که منابع رو به داشتیم. یک کرنل الزمه، که برنامهخب ما باید یه سیستم عامل کامل می
کدی که الزمه تا برنامه هارو از سورس ده، یه کامپایلرهای دیگه تخصیص میهمۀ برنامه

های دیگری هم فهمن به یک سری عدد ترجمه کنه . برای این کار برنامهها مینویسبرنامه
اند. یه دیباگر، یه تکست ادیتور،تکست فورم، ایمیل و... چیزهای خیلی در کنار مترجم الزم

 امه مثل این دارند.های شبیه یونیکس صدها برنخیلی زیادی الزمه. سیستم عامل

  

 مایکل تیمن:            

 

خودشو مالقات کردم. اون برای یه دوره  87اطالعیه ریچارد استالمن رو دیدم و فوریه 
های به شرکت ما اومد. در طول روز اون درباره روش Emacsآموزشی پنج روزه برای برنامه 

ادن و بهترکردن های گسترش دداد. و روشتوضیح می Emacsجدید نگاه به 
ها سرش حسابی گرم یه کامپایلر بود و زد. ولی شبحرف میEmacsکدهای سورس
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موقع هنوز اون رو برای عموم منتشر نکرده بود. برای همین یکم مراقب بود که چه کسی اون
بینه. ولی من خیلی مشتاق بودم و تا ماه ژوئن اون سال که کدش رو میداره سورس

فاصله از اینترنت دانلودش کردم با برنامه ور رفتم و چندتا سوال ازش اعالمش کرد و بال
پرسیدم وقتی سورس کد رو براش پس فرستادم، اون با ناباوری دید که چقدر سریع تونسته 

 رو ارتقا بدم.بودم تکنولوژی اون

 زنیم؟!زنیم دقیقا از چی حرف میوقتی از آزادی حرف می
 

  ریچارد استالمن:     

افزار نه به قیمتش که به آزادی افزار آزاده. و آزاد بودن نرمم ترین خاصیت گنو اینه که نرممه
کنم اینه که اگر ربط داره. پس به آزادی بیان فکر کنید. آزادی ای که دارم صحبتش رو می

افزار بدین یا کسی رو استخدام کنید که براتون تغییرات رو انجام خواستین تغییراتی در نرم
های کنید  که بتونین مجددا نسخهده. اگر برای کسب وکارتون از یه نرم افزار استفاده میب

کنید. تا برنامه رو بهتر کنید و نسخۀ بهتر شده رو منتشر  shareاون رو کپی کنید و با مردم 
افزار آزاد رو مند بشن. و این آزادی هاست که نرمکنید که بقیه مردم هم از مزایای اون بهره

کنه یه اجتماع هاست که مردم رو قادر میکنه. این آزادیافزارهای غیرآزاد متمایز میاز نرم
ها رو نداشته باشید بینتون تفرقه )یه کامیونیتی( تشکیل بدن. شما اگر تمام این آزادی

 .شه افته و یکی بهتون مسلط میمی

 

 ازه؟!!هیچ الیسنس یا مجوزی نداره؟گین همه چیش ولنگه و بنرم افزار آزاد که می           

 

تونه بیاد و یک خرده تغییر توی اون افزارهارو در مالکیت عمومی بگذاریم یکی میاگه نرم
افزار افزاری خصوصی و معنیش اینه که کاربرانی که از نرمبده و تبدیلش کنه به یک بستۀ نرم

ن رو نخواهند داشت. برای جلوگیری کنند آزادی همکاری یا به دیگران دادن اوما استفاده می
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کنیم. مفهوم کپی لفت یه "کپی از این وضعیت ما از تکنیکی به اسم "کپی لفت" استفاده می
افزار کپی رایت داره و ما گیم این نرمکنیم اینه که میرایت" سر و تهه. کاری که ما می
ید، تغییر بدید یا چیزی توزیع کندیم که دوباره اون رو نویسندگان اون به شما اجازه می

کنید باید دوباره تحت همین شرایط ولی وقتی که دوباره اون رو توزیع میبهش اضافه کنید. 
 باشه. نه بیشتر نه کمتر. 

گیره آزادی همکاری با بقیۀ مردم رو، اگه بخواد، داشته باشه. تا هرکسی که اون رو از شما می
ره. و همکاری با بقیۀ مردم. و آزادی همراهش می افزار هر جایی که برهو به این روش، نرم

  شه.تشکیل اجتماعات به یک حق الینفک تبدیل می

 

 این چی بود؟ این چه الیسنسی بود؟             

 

خب کپی لفت ایده کلی بود. برای استفاده از اون باید یک نمونۀ مشخص داشت. نمونۀ 
 بریم این است:گنو به کار می افزاریهای نرممشخصی که ما برای اکثر بسته

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL) 

 )مجوز عمومی همگانی گنو(

ده. خیلی ها همین مجوز رو به کار بردند، یک سند به زبان حقوقی که این کار رو انجام می
  مثال : لینوس توروالدز هم از این مجوز برای لینوکس استفاده کرد.

 

 بروس پرنز:           

بود همونی که ریچارد استالمن نوشت و به نظر من  GPLخب مجوزی که من بکار بردم، 
افزاریه که از جایگاه این مجوز کار بسیار حیرت انگیزیه. این یکی از معدود مجوزهای نرم

 MITاجتماع نوشته شده. نه از جایگاه محافظت از یک شرکت یا در مواردی مثل مجوزهای 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

23 Dance with linux 

نظیره. از این نظر واقعا بی GPLای یک برنامۀ تحت حمایت دولتی . . از جایگاه اجرBSDو 
سورس شد. من کنم انگیزه تعریف اپناون فقط مجوز نیست یک فلسفۀ کامله  که فکر می

 کنم که خیلی از کارهای من از کارهای استالمن ناشی شده.کتمان نمی

 

عامل گنو افزارها و سیستمز این نرمهای تجاری شروع به استفاده اخیلی از شرکت            
ها، آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک در دانشگاه استنفورد که نقطه شروع آن کردندو لینوکس 

 های گنویی و لینوکسی شد. بود. و منبع الهام اولین شرکت

 

 چجوری از گنو پول درمیارین؟                           

 

 لری آگوستین:          

افزاری سیگنوس. با این ایده که حول کل تیمن شرکتی تاسیس کرده بود به اسم نرممای
 افزارهای آزاد گنو مشاوره و خدمات بفروشه. و خب کار مایکل با سیگنوس خیلی گرفت.نرم

 

 

 مایکل تیمن:         

 کلی وقت صرف کردم که بفهمم چجوری قراره پول دربیاریم. در بیانیۀ اصلی گنو که بخش
گنو بود. استالمن چند راه مختلف برای پول درآوردن پیشنهاد  Emacsآخر کتاب راهنمای 

 کرده بود. 
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 ریچارد استالمن:        

افزارهای آزاد  تصور من این بود که جا برای تجارت هم در آن وجود داره. از آغاز جنبش نرم
رای هر نوع خدمات و پشتیبانی وجود افزارهای آزاد اینه که بازار آزادی بیکی از مزایای نرم

کنه و پشتیبانی )ساپورت( خوب افزار استفاده میداره. این جوری وقتی آدم در کارش از نرم
هایی هایی رو پیدا کنه که این کار رو براش انجام بدن. می تونه شرکتتونه آدمخواد، میمی

مجبورند پشتیبانی خوبی به شما  رو پیدا کنه که کار تامین پشتیبانی هستند. اون ها عموما
افزارهای خصوصی ، کنید. در مورد نرمای رو پیدا میارائه بدن وگرنه شما کس دیگه

ها هستند کد رو داره و فقط اونپشتیبانی انحصاریه، عموما یک شرکت هست که سورس
ثال در تونن پشتیبانی ارائه بدن. یعنی عموما آدم به لطف این طرف وابسته است! مکه می

شون مورد مایکروسافت وضع به همین منواله. به این ترتیب تعجبی نداره که پشتیبانی
دونم! عموما ما ایرانیا اینقدر بده )البته این صحبت ریچارد استالمن مال قدیم بود االنو نمی

 ( کنیم که پشتیبانی بخوایم یا از طرفی هم مدام تحریمیم!!افزار رو استفاده نمیکه اصل نرم

 

 مایکل تیمن:          

العاده بودند، مگر هزینۀ پشتیبانی داخلی و این مدیران رو افزارهای آزاد فوقمزایای نرم
کرد. بنابراین ایده اساسی که من داشتم این بود که بتونیم مدلی خیلی خیلی نگران می
یک مهندس داخل که رسانی رو برابر قابلیت پشتیبانی و کمک 4تا  2درست کنیم که بتونه 

چهارم همون هزینه انجام سازمان داره در اختیار بذاره. و بتونیم این کار رو با نصف تا یک
تونه جمع باشه که مردم واقعا اون رو میخرن. و تا پاییز اون سال ما همه بدیم. خیالمون می

د باشه  و چیز رو درباره این که توی گروه فنی چه کسانی باید باشند، شرایط فروش چی بای
بود که  89های کلیدی قیمت چی هستند رو درآورده بودیم. در واقع در نوامبر شاخص

 اونم به اسم سیگنوس.شرکت رو ثبت کردیم. 
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 بروس پرنز:         

افزارهای آزاد بود. تونم بگم که سیگنوس اولین شرکتی بود که مختص نرمخیلی دقیق می
افزارهای های آزاد شکاف بسیار مهمی رو پر کرد چون نرمافزارپشتیبانی سیگنوس از نرم
شد براشون پشتیبانی پیدا شد مفتی به دستشون آورد ولی نمیبسیار خوبی داشتیم که می

 آوردند. کرد. اون ها پولشون رو با ارائۀ پشتیبانی در می

  ریچارد استالمن:        

و هنوز خیلی از شروعش نگذشته بود کرنل آخرین چیزی بود که نوشتنش رو شروع کردیم 
 که سر و کلۀ لینوس توروالدز پیدا شد.

اون یک کرنل ساخت و قبل از اینکه ما مال خودمون رو راه بندازیم راهش انداخت و خیلی 
  گذاشت. Linuxهم خوب و حسابی راهش انداخت. اسم کرنلش 

 

 لینوس توروالدز:        

بود. این که بتونم روی کامپیوتر خودم محیطی  ایهدف اولیۀ من هدف خیلی شخصی
شبیه به محیطی که روی کامپیوترهای دانشگاه بهش عادت کرده بودم ایجاد کنم و 

تونستم چیزی پیدا کنم که از این جهت به دردم بخوره. این طور شد که من اصوال تمام نمی
خودم دست به کار بشم.  رسیدم که باید امپیوتر نشسته بودم. به این نتیجهعمرم رو پشت ک

( که چیزی بود که اون SunOsها رو اون اوایل از سیستم عامل سان گرفتم )بیشتر ایده
حاال چی شد که من انقدر سریع تونستم راهش  کردیم.موقع توی دانشگاه ازش استفاده می

کردم ابش رو پس داده بود استفاده نویسی قدیمی که جوبندازم، این بود که از روش برنامه
 و مفهوم یکپارچه بودن رو شکستم.

عامل یک نهاده و تقسیم ناپذیر. در حالی که یکپارچه بودن اصوال به این معنیه که سیستم
ای از عامل در حقیقت چیزی نیست جز مجموعهسیستم microkernelدر 
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دن و پروتکل مشترکی برای ارتباط با هایی که کارهای مختلفی انجام میدهندهسرویس
 همدیگه دارن.

                

خب چطور شد که پروژه گنو که این همه جلوتر بود و از قبل داشت این کار رو            
 کرد چطور شد که اون اینجوری آخر کار وارد شد؟می

 ریچارد استالمن:         

نه شروع گنو رو خیلی قبل از اینکه اون لینوکس رو شروع ک Hurdخب در واقع ما کار روی 
ایه. از نظر قدرتی ای رو انتخاب کردیم که طراحی بسیار پیشرفتهنکردیم.و اتفاقا ما طراحی

کردنش هم خیلی سخته. ما تصمیم ده ولی از اون طرف معلوم شد که دیباگکه به آدم می
گرفتیم کرنل رو که یک برنامه بود چند تکه کنیم و به کلی برنامۀ کوچکتر تقسیمش کنیم که 

فرستادن. مسئله اینه که این روش های ناهمزمان به هم میای ارتباط برقرار کردن پیامبر
ها داشتن. باگ هایی که پیداکردنشون اغلب خیلی نویسی زمینۀ زیادی برای باگبرنامه

فرسته که سخته چون به این بستگی داره که آیا فالن برنامه، فالن پیغام رو قبل از این می
ها طول یا بعدش؟!! و نتیجه این شد که سال فرستهمیبهمون پیغام رو  اون یکی برنامه

 .کشید که تونستیم برنامه رو به کار بندازیم

 رابطه لینوکس با پروژه گنو چیه؟         

 

 

 

 لینوس توروالدز:             

 شه گفت در چندین سطح با گنو رابطه داره. یکیش سطح فلسفیه که آدم فکر کنهخب می
  بازکردن سورس ایده خوبیه.
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 ریچارد استالمن:          

کرد. این کار رو مستقال انجام اش رو نوشت این کار رو برای پروژه گنو نمیوقتی لینوس کرنل
داد و مستقال هم منتشرش کرد. ما هم خبر نداشتیم. ولی بعضیا که خبر داشتن تصمیم می

عامل شون بذارن و یه سیستما کنن تا کنار کرنلگرفتن بگردن ببینن دیگه چی میتونن پید
کامل داشته باشن. اونا گشتن و دیدن که عجب! تمام چیزایی که الزم دارن از قبل وجود 

های داشته . فکر کردن چه شانسی آوردیم! ولی در واقع شانسی در کار نبود. اون ها تمام تکه
شت. به این ترتیب وقتی همه چیز رو رو کم دا کرنلسیستم گنو رو پیداکرده بودن که فقط 

دادن. ولی اونا اینو سر هم کردن در واقع داشتن لینوکس رو توی شکاف سیستم گنو جا می
 دونستن!نمی

 

 :توروالدز لینوس      

هایی که لینوکس رو دوست داشتن افزارهای آزاد و کار آدمها کار بنیاد نرمخیلی از این برنامه
ها روی لینوکس ها وجود داره.که این برنامهبین لینوکس و این برنامهبود. و یک همزیستی 

شن و در عین حال از لینوکس به عنوان پلتفرم استفاده می کنن. در حالی که لینوکس اجرا می
 بره!ها فایده میها از اونرنامهبه خاطر امکان استفاده از این ب

 

 هایی؟چه برنامه                  

 

مهمترینشون کامپایلر سی گنو است. بدون وجود کامپایلر سی ، تولد لینوکس و اکثر  در واقع
ای که پشت کنه و من با فلسفهاستفاده می GPLها شدنی نبود. لینوکس از این پیشرفت

GPL  هست موافقم. این رو هم بگم کهGPL  خودش اصال متن قشنگی نیست. دلیلش
 تونه هم باشه.ای اون قدرها خوشایند نیست و نمیهم احتماال اینه که هیچ متن حقوقی
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 لری آگوستین:         

کم کم متوجه شدم که تو خونه به یه دستگاه یونیکس احتیاج دارم. رفتم دنبالش و دیدم 
دالر یه سیستم  2000تونم از لینوکس روی یه کامپیوتر شخصی استفاده کنم. با حدود می

تا  5/1بود. فوق العاده بود. من  sunهای تر از سیستمر سریعبراب2تا  5/1سرهم کردم که 
قیمت داشتم! یه چیزی تو مغزم جرقه زد! فهمیدم اینجا  4/1تا  3/1برابر سرعت رو با 2

انجام بدیم اون هم با  sunفرصتی نهفته است. این شانس ما بود که کاری رو واقعا بهتر از 
 سورس و لینوکس.استفاده از اپن

 

 ایده اسم لینوکس چی بود؟        

 

 

 لینوس توروالدز:           

هم که  xلینوکس اسمی بود که پیش خودم روش گذاشتم فقط به خاطر اسمم لینوس و 
تونم اسمش رو رسما بذارم لینوکس حتما باید باشه بخاطر یونیکس. اولش فکر کردم نمی

 شه. چون خیلی خودخواهانه می

 : استالمن ریچارد     

ذارن اینجوری اون ها فکر کردن یه عالمه برنامه پیداکردن و دارن اون رو دور لینوکس می
شد که اسم قضیه رو گذاشتن سیستم عامل لینوکس. و این اصطالح جا افتاد و نتیجه این 

عامل گنو/لینوکس ها نفر حاال دارن از این گونۀ سیستم گنو به اسم سیستمشد که میلیون
 دونن. نن و اکثرشون این رو نمیکاستفاده می
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 کنن این سیستم گنو/لینوکس نامیده بشه. نظر شما چیه؟ ها پیشنهاد میبعضی            

 

 توروالدز: لینوس            

کنم موجهه، ولی در صورتی موجهه که یه توزیع گنویی از لینوکس منتشر خب من فکر می
 SuSeمشکلی نداره یا لینوکس سوزه  Red Hat Linuxکنند. همونطور که لینوکس رد هت 

Linux  یا لینوکس دبینDebian Linux چون در واقع اگر آدم بخواد توزیع خودشو از .
ذاره. ولی اینکه کال اسمش رو بذاریم گنو لینوکس درست کنه اسمش رو هم خودش می

 لینوکس به نظرم مسخرست. 

 

 نویسا برهبرنامهچیزی که باعث شد لینوکس فراتر از دنیای 
 

 

استفاده و کاربردی نیاز  نویسان کامپیوتر ،دنیای برنامه برای رشد لینوکس به ماورای      
بود که اون رو به یه فناوری غیرقابل اغماض بدل کنه چیزی که باعث عبور از این آستانه شد 

این  .کردیر میهای پیچیده رو امکان پذسایتای بود که ساختن وببه وجود آمدن برنامه
 Apache web serverسرور بود. برنامه آپاچی وب

 

 اریک ریموند:          

های لینوکس بدون شک آپاچی وب سرور بود. اگر به تاریخچۀ لینوکس گل سرسبد برنامه
بینید که منحنی استفاده از لینوکس و منحنی استفاده از اینترنت دقیقا دقت کنید می

که پروژه آپاچی وب سرور شروع شد همون سالی بود  93کنن. سال همدیگه رو دنبال می
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فروشی عمده شد. و ایده  وقتی که اینترنت یک کاالهم شروع شد.  ISPکه انفجار پر طرفدار 
 تجارت الکترونیکی مبتنی بر وب و ارتباطات عمومی به حقیقت پیوست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIAN BEHLENDORF   

هایی بود که باعث شد مردم بگن : خب اگر لینوکس کی از اولین برنامهکنم آپاچی یفکر می
نصب کنم یه فایده مشخصی برام داره. البته اون موقع کلی برنامۀ جالب روی لینوکس 

ای وجود نداشت. می شه گفت فایده تجاری دونید واقعا انگیزهوجود داشت.ولی می
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تا وقتی که آپاچی اومد و کلی چیزهای  از لینوکس استفاده کنه. NTنداشت که کسی بجای 
خواست بره و یسری سرور شدن. می خوام بگم وقتی آدم میدیگه که به آپاچی وصل می

تر از نظر پول واقعی که اون رو با تر بود. مقرون به صرفهراه بندازه خیلی مقرون به صرفه
شه که آدم یه خرده پول . حتی اگر به این معنی با NTو  IISلینوکس و آپاچی بسازه تا با 

هایی رو پیدا کنه که خرج کنه. که به افرادش آموزش بده که چطور ازش استفاده کنن یا آدم
بهش واردن ولی خوبیش این بود که این دانش خیلی گرون نبود.چون کلی دانشجو وجود 

 کردن و خیلی باهاش آشنا بودن.ها از لینوکس استفاده میداشتن که مدت

 

 اریک ریموند:         

اگه به منحنی استفاده وب سرورها نگاه کنید، آپاچی همش داشته سهم بیشتری از بازار رو 
زده و علتش اینه اش ضرر میclose sourceهای آورده. یکسره داشته به رقیببدست می
رن مسترها واقعا نیاز داپذیرتره. کارهایی رو که وبپذیرتره، گستردهتره و انعطافکه مطمئن

های تجاری کنه. و ترکیب آپاچی و لینوکس راهش رو به تعداد بسیار زیادی از شرکترو می
 باز کرده. 

 

  جایی که لینوکس ترکوند!!!!
 

BRIAN BEHLENDORF             

شه. و به همین دلیله که بهتر اجرا می FreeBSDآپاچی احتماال روی لینوکس و 
ها هنوز بیشترین مشارکت رو در تولید آپاچی عاملتمهای مربوط به این سیسکامیونیتی

ا هایی بودن که تامین کنندگان خدمات اینترنت شدیدعاملها سیستمداشتن. و این که این
کنندگان خدمات اینترنت خیلی از آپاچی خوششون و تامینشروع به استفاده از اون کردن. 
بکنن که بعضی از سرورهای تجاری داد کلی کارهای متفاوت اومد چون بهشون اجازه می
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سایت روی یک دستگاه باشن کردن. مثل این قابلیت که هاست بیش از یک وبوب نمی
هزار کاربر داشته باشه و همشون بخوان برای 40باشه و  ISPکه به وضوح  اگر آدم یه 

 شه. سایت داشته باشن یه مقدار برای آدم مهم میخودشون وب

 

                 

 

هایی بود که یکی از عوامل کلیدی در رشد لینوکس، به وجود آمدن شرکت                  
افزاری های نرمتخصصشان توزیع و پشتیبانی خود سیستم عامل بود. از میان این شرکت

Red Hat تر است. از همه معروف 

 

                     Red Hatداستان اون چی بوده؟ره، های لینوکس بشمار مییکی از توزیع 

 

DONNIE BRNES      :    

Red Hat های مارک یوونیگ شروع شد. به عنوان یکی از محصولMarc Ewing  وقتی
خواست که کمی بهتر باشه پس شروع کرد و توزیع لینوکسی میکار می IBMکه داشت توی 

کنه لینوکسش می کرد با لینوکس ور رفتن. بعد دید داره وقت بیشتری صرف نگهداری توزیع
. اینجوری شد که یجورایی خودش یه توزیع رو شروع IBMتا صرف پروژه جدیدش توی 

فروشی  آشنا شد که اون موقع شرکتی به اسم کتاب Bob Youngکرد. بعد با باب یانگ 
ACC خواست چیزی رو بفروشه که بیشتر مال خودش باشه تا کرد. باب میرو اداره می

دونست که توی بازاریابی ه رو. کار بازاریابیش خوب بود. مارک هم میمحصوالی آدمای دیگ
 به کمک احتیاج داره چون توی بحثای فنی خیلی وارد بود این شد که باهم متحد شدن.
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کرد. بعد ما در واقع توی آپارتمانی شروع به کار کردیم که  مارک یووینگ توش زندگی می 
همسایه پایینی رو آب برداشت. اونجا بود که ساکنان  یه روز دستشویی خونه ترکید و خونه

آپارتمان فهمیدن ما اونجا یه شرکت راه انداختیم و تصمیم گرفتن بندازنمون بیرون. یه هفته 
  وقت داشتیم اولین دفترمون رو پیدا کنیم و کردیم.

 

 نقش نت اسکیپ در مهم کردن لینوکس
 

 اریک ریموند:              

و به این پرداخته  The Cathedral & the Bazaarوشتم به اسم کلیسا و بازار یه مقاله ن
سورس" رو نداشتیم و کنه. حتی اونموقع هنوز اسم "اپنسورس چجوری کار میبودم که اپن

افزارهایی با کیفیت افزار های آزاد. و گفته بودم که چرا ما تونسته بودیم نرمگفتیم نرممی
ذاشتیم. افزار رو زیر پا میلید کنیم با اینکه مدام داشتیم قواعد مهندسی نرمنهایت باال رو توبی

دادم. یکی کردن برنامه رو توضیح میdevelopeسازی یا فرق بین دو روش متفاوت برنامه
که من اسمش رو گذاشته بودم  closed development styleروش سنتی بود یا همون 

های پروژه تک اهداف رو توضیح بده و گروهید تکروش کلیسایی. توی این روش آدم با
کنن و باید دوره کوچکی داشته باشه که با داشتن اختیارات سلسله مراتبی باهم کار می

انتشار محصولش هم طوالنی باشه. از طرف دیگه اتفاقی که دیدم داره برای دنیای لینوکس 
زار واقعی بود، که فواصل انتشار افته، روش خیلی فرد به فرد و نامتمرکز و شبیه یه بامی

 برد. خیلی کوتاه بود و دائما از نظرات آدمایی که خارج از پروژه بودن بهره می

 

 بروس پرنز:               

ها اولین شرکت بزرگی بودن که به اینه که اون Netscape’sدلیل اهیمت نت اسکیپ 
ائه پشتیبانی داشتیم ولی واقعا دنیای اپن سورس اومدن. البته ما سیگنوس رو برای ار
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سورس شد که یجوری با نت اسکیپ اصال برای این اپنچندان تجارتی در کار نبود. 
داد داد. ولی اجازه نمیکه داشت اینترنت اکسپلورر رو بیرون میمایکروسافت بجنگه. 

 های دیگه همکاری کنن. داد شرکتدیگران متن اون رو داشته باشن. اجازه نمی

 
 

FRANK HECKER           

 )مهندس سابق نت اسکیپ(

خرن افزارهای مارو میکردم. تصور خوبی داشتم که چرا مردم نرممن در بخش فروش کار می
افزارهای ما در برابر محصوالت رقیب در بازار موفق باشن. در هر و چه چیزهایی الزمه که نرم
افزارهای دیگه به افزارهای ما با نرمان نرمدیدیم که با گذشت زمحال مسئله این بود ما می

شد خصوص مایکروسافت در رقابت بود. با گذشت زمان قیمت محصوالت ما باید کمتر می
 دادن. چون بقیه داشتن محصوالتشون رو رایگان یا با بهای کم بیرون می

 اریک ریموند:             

کردن ت بگیره و از اون برای منحرفاونا میترسیدن مایکروسافت بازار مرورگر رو به دس
هاست استفاده کنه و به محض که وب وابسته به اون HTMLو  HTTPاستانداردهای 
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تونستن از اون داشتن کاربر تبدیل کردن بعدش میاینکه اون استانداردها رو به ابزار نگه
ها هم جایی بود رتسلط استفاده کنن تا نت اسکیپ رو از بازار سرورها بیرون کنن. بازار سرو

 که نت اسکیپ ازش پول اصلیش رو در میاورد. 

 

FRANK HECKER            

افزارهامون رو توی بازار زنده نگه داریم رو نداشتیم. آدم های کافی برای اینکه بتونیم نرم
اسکیپ کد برنامه نتنقش بزرگی برای انتشار سورس یک ریموندارمقاله کلیسا و بازار 

کردم. یه مقاله نوشتم و کدها فکر میه از قبلش داشتم به منتشر کردن سورسداشت. البت
توش ارجاع دادم به مقاله کلیسا و بازار. قصدمم این بود که یه بحث جنجالی بندازم توی 

کد سورس»کد رو منتشر کنیم. اسم مقاله رو هم گذاشتم: نت اسکیپ که چرا باید سورس
خواست اینو جا بندازه که عنوان می« اسکیپولی از نتاسکیپ به عنوان محصبرنامۀ نت
تونیم در تهیۀ محصول استفاده کنیم بلکه خودش هم یه محصول کد نه تنها ازش میسورس

ها و مردم دیگه بتونن ازش استفاده کنن. بعد فکر کردم چیزی که مشتریشه ! حساب می
وی این فضا بفروشیم؟ به رقبا خب الیسنسش رو چی بذاریم؟ چطور باید محصوالتمون رو ت

کد رو منتشر کنیم اونا چه کارایی ممکن بود نگاه کردم، مخصوصا مایکروسافت، اگر سورس
 کدها علیه خودمون استفاده کنن؟ بکنن؟ آیا راهی بود که از همین سورس

 اریک ریموند:          

 ن رو به ما دادگذارااز اینجا به بعد دیگه جریان اصلی توجه و اعتماد سرمایه

 

FRANK HECKER            

گذاران نت یکی از بنیان Mark Andreessenیه نسخه از مقاله رو دادم به مارک اندریسن 
 Jimاسکیپ اون زمان بود. اونم پخشش کرد و رسید به دست جیم بارکس دیل 

Barksdale یپ رو کد نت اسک. بعد از مدتی هم اونا اعالم کردن که قصد دارن سورس
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افزارهای آزاد که بعدا گفتن منتشر کنن! و اینجوری نت اسکیپ توجه عمومی رو به نرم
 سورس رو جلب کرد. و سیستم عامل لینوکس در کانون توجه قرار گرفت. اپن

 

 لری آگوستین:         

تونن ازش پول دربیان کردن نمیکردن مجانیه. فکر میمردم فکر می freeگفتیم وقتی می
افزار آزاد نرمیا اونو بفروشن که تصور اشتباهیه. می خواستیم این مفهوم رو برسونیم که 

سورس رسیدیم. . یه جلسه گذاشتیم و به مفهوم اپنیعنی اینکه کدش در دسترسه و بازه
 زنگ زدیم به لینوس گفتیم خوشت میاد ازش یا نه؟ براش جالب بود و خوشش اومد. 

 

طرفی هم ریچارد استالمن به طور رسمی اعالم کرد که با خونده شدن از                    
افزارهای آزاد کامال موافقه. چون هدفش از آزادی این بود که مردم سورس به جای نرماپن

ها آزاد باشن و این برای کیفیت زندگی همه مهمه. برای همکاری باهم و تشکیل کامیونیتی
 ده:مشخص رو به شما میتا حق 9سورس و اومدن گفتن که اپن

 

 بروس پرنز:                  

 توزیع مجدد و آزاد-1

افزارش ربطی به قیمت نداره. به معنی آزادیه. آدم باید آزاد باشه که بتونه نرم freeآزاد یا 
های دیگه توزیع کنه. در واقع رایگان بودن یه تاثیر جانبیه. می شه بابت رو دوباره بین آدم

 دد پول گرفت یا نگرفت. توزیع مج
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 کددر دسترس بودن سورس -2

بجای  PCکد همراهش باشه که بشه برنامه رو نگهداری کرد. مثال اگر بخوان از باید سورس
Mac افزار رو تبدیل کنن.استفاده کنن باید بتونن نرم 

 کار اشتقاقی هم باید مجاز باشه-3

Derived Works have to be possible 

افزار شما رو کسی گسترش بده باید قادر باشه که نتیجۀ کار رو توزیع کنه. ار باشه نرماگر قر
 کد مولف هستیه شرطی هم درباره یکپارچگی سورس

 

 کد مولف یکپارچگی سورس-4

 

تونه یه جورایی نام خودش رو حفظ کنه. و اگر شما تغییری ایجاد کردید می گه مولف می
نامه رو تغییر بدید یا تغییراتتون رو خیلی واضح مشخص کنید ممکنه مجبور باشید اسم بر

 که تغییراتتون به حساب مولف گذاشته نشه

 ها باشهها و گروهنباید تبعیضی بین آدم -5

 های کاری باشهنباید تبعیضی بین زمینه -6

 افزار باید بشه چه در تجارت چه در مدارس استفاده کرد. اش اینه که از نرممعنی

 یسنس باید قابل توزیع باشهال -7

ای بدم و در این صورت الیسنس من باید قادر باشم که این الیسنس رو به شخص دیگه
 باید باز هم، اگه اون شخص اون رو به شخص سومی بده، کار کنه

 نمی شه الیسنس مخصوص به یک محصول مشخص باشه-8
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شه تونه بگه که نمییسنس نمیکرده باشم ال افزارم رو روی سیستم ردهت توزیعاگر من نرم
 توزیع کرد.  Debianیا  SuSEهای این رو روی سیستم

 افزارهای دیگه رو محدود کنهتونه نرمیسنس نمیال -9

تونه بگه اون برنامۀ ای منتشر کنم، الیسنس نمیافزار دیگهبا نرم CDاگر من این رو روی یک 
 ۀ من رو توزیع کنینشه برنامدیگه هم باید آزاد باشه وگرنه نمی

 اریک ریموند:           

های داده به این جمع اضافه شدن! اواخر ژوئیه و اوایل یه اتفاق دیگه این بود که پایگاه
و  Sybaseکنه . و همینطور هاشو به لینوکس حمل میاوت بود که اوراکل اعالم کرد برنامه

  دن.دیگر سازندگان مهم پایگاه داده این رو اعالم کر

      

 لری آگوستین:                   

سورس زیاد شدو کسایی مثل سیسکو ، شرکت ها و مشتریان اپنرفته رفته لیست مخاطب
گذارها جلب شد. عکس شدن. باالخره توجه سرمایهدات کام داشتن وارد این لیست می

افتاد. می اقاییسورس داشت اتفلینوس روی مجله فورچون چاپ شد و این یعنی توی اپن
تونستن نادیده بگیرن و از دست من که مدام بهشون سر زده بودم گذارا نمیدیگه سرمایه

 خسته شده بودن. آخرش به این نتیجه رسیدن که سرمایه گذاری کنن.

 

 اریک ریموند:           

کس برای کنه. اون ها از لینو مایکروسافت داره از لینوکس برای دفاع از خودش استفاده می
ها انحصار رو در دست ندارن چون اصوال لینوکس اثبات این ادعا استفاده کردند که اون

ها رو از موضع برتری که دارن پایین بکشه. بحث خیلی جالبی بود. تونه هر لحظه اونمی
ها قبال یه ادعای کامال غلط انداز، چون به هیچ وجه پاسخی به این اتهامات نداد که اون
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ها زرنگی کردن و البته در این لدر بازی و دیگر کارهای غیررقابتی بودن. ولی اونمشغول ق
  مورد، قاضی زیر بار نرفت.

 

درباره میلیاردها دالر ثروتی که از ساختۀ تو دراومده و چیزیش مستقیما به تو              
 نرسیده چه احساسی داری؟

 

 لینوس توروالدز:               

خوام رسید. یعنی میدادم اونجوری هم هیچ پولی بهم نمینوکس رو به همه نمیاگه من لی
های تجاری وجود دارن به این بگم این یه موقعیت بدون باخته. این مسئله که کلی شرکت

شون رو روی لینوکس کار معنیه که کلی آدم مرتبط با لینوکس هست که قبال وقت اضافی
گیرن. این مسئله از این جهت وست داشتن بکنن پول میکردن و حاال برای کاری که دمی

 ها روی لینوکس کار کنن.خواستم اونکنه که من به هرحال میبه من کمک می

 

 ریچارد استالمن:             

گوشانه کل پروژه گنو در واقع یک هک بزرگه. کاری بزرگ از سر هوشمندی شورشی و بازی
 ه دنبال بهتر کردن هستم. ولی به روش هوشمندانه برای بهترکردن جامعه. من فقط ب
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 شما لینوکسی؟

 

 حاال هر چی، امرتون؟؟!!

 

ها شدین نماد لینوکس؟ مثال این چی شد که شما پنگوئن

شاه که کارتونشم دارین. ها چشون بود؟ یا فیلمینیون

تر، چرا هر چی جک و جونوره شده نماد اصال یه سوال کلی

ذارن؟ ما به این رو نمینویسی؟ چرا یه هیوالبرنامهزبان

مگولی!!!!گوگولی  

 

اییییییییییش. نخیرم. یه روز لینوس مارو توی 

ئن به اسم شد و یه نوع پنگو وحش دید و عاشقمونباغ

tux رو که چاق و خوشحاله رو گذاشت روی لینوکسش 

 

Oh my GOD 

 چه خفن، خیلی تعجب کردم تو قیافمم معلومه؟
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 ها!چقد پنگوئن خوشگلی شما!!! لینوس حق داشته 

 پسر امروز چند شنبه اس؟

 

شنبه است دیگه. چطور؟هشت  

 

ها مخ شنبهعارضم خدمتتون که ما توی هشت

 زنیمنمی

 

 اونوقت بر چه اساس؟

 

 بر اساس اصل خودم. اصل خرها.

 دلیل از این باالتر؟
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 عاملتر به سیستمنگاه کمی فنی
عامل توروالدز در ابتدای داستان اشاره کرد، لینوکس یک سیستمطور که لینوسهمان

ریت پیوتر شما را مدیافزارهایی است که کامعامل شامل نرمکامپیوتری است. یک سیستم
وی آن اجرا کنید. و  چندین ویژگی دارد که به های خود را ردهد برنامهکند و اجازه میمی

 شود:آن اشاره می

شود )یعنی وقتی کامپیوترتون افزارها: وقتی که لینوکس بوت میشناسایی و تنظیم سخت
و...( و ، کارت شبکه CPUاندازد )مثل نگاهی می کنین(، به اجزاء سیستم شمارو روشن می

افزارهای ها( و مواردی که نیاز به دسترسی به این سختافزارها ) درایورها و ماژولبعد نرم
 کند.خاص را دارند لود می

افزار در واقع هر چیز فیزیکی است که بتوانیم به آن دست بزنیم، مثل رم، هارد دیسک سخت
 و...

ان چندین کار را اجرا کند و از طرفی عامل باید همزمها یا فرآیندها: سیستممدیریت پروسه
دسترسی پیدا کند و چه زمانی باید این دسترسی صورت  CPUتصمیم بگیرد که کدام باید به 

کردن، و تغییر وضعیت های برای شروع، متوقفعامل باید راهچنین سیستمبگیرد. هم
 ها را ارائه دهد.فرآیندها و پروسه

هایی که نیاز به گیم چیه( باید به برنامهوتر می)جل swapمدیریت حافظه: رم و بخش 
گیرد که چگونه به حافظه یا همان عامل این تصمیم را میحافظه دارند، داده شود. سیستم
 را مدیریت کند.مموری درخواست بدهد و آن

عامل باید راهی برای دسترسی به سیستم را برای دادن یک رابط کاربری: یک سیستمارائه
.  shellکنند، چیزی دارند به اسم هایی که از لینوکس استفاده مید کند. سیستمیوزر ایجا

نویسم و اجرا برنامه یا دستورات را می shellدر واقع برای کار با سیستم لینوکس، ما درون 
کنیم. اشتباه نکنید! برای اینکه از لینوکس استفاده کنید لزوما به این معنی نیست که می

، رابط ubuntuهای مختلفی، مثل استفاده کنید. این روزها با آمدن توزیع shellباید از 
و دستورات یا به  shellتوان بدون داشتن دانش استفاده از های گرافیکی دارند که می
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ها، از لینوکس استفاده کرد. درست مثل چیزی که در ویندوز شاهد آنیم! اصطالح کامندالین
شوید و کارهایتان را انجام وارد یک محیط گرافیکی میکنید و یعنی ویندوز را نصب می

و  shellدهید. ولی قدرت استفاده از لینوکس، همین داشتن دانش استفاده از می
کنند و به لینوکس پشت ها از این بخش فرار میهاست. البته بیشتر مبتدیکامندالین

فاده از آن قدرت شیرینی به کنند. اما مطمئن باشید اگر مفهومی آن را متوجه شوید، استمی
 دهد.شما می

ها و دایرکتورها عامل، مالکیت و دسترسی به فایلها: در واقع سیستمکنترل فایل سیستم
 کند.)فولدرها(ی موجود را کنترل می

ها و ها(: ایجاد یوزر اکانت)شناسایی آن هاایجاد دسترسی برای کاربران و احراز هویت آن
کند تا بتوانند های کاربری را از هم جدا میاربران. کاربران و گروهتعیین محدوده برای ک

های مربوط به خودش دسترسی داشته باشد و یا فرآیندها و پروسۀ خودشان هرکس به فایل
 را انجام دهند و کنترل کنند.

های گرافیکی وجود ارائه امکانات مدیریتی: در لینوکس شاید صدها یا هزاران دستور و پنجره
ها، مدیریت شبکه، نصب کردن یوزرها، مدیریت دیسکچون اضافهارد تا کارهایی همد

 ور کلی ایجاد امنیت و مدیریت کامپیتورتان را فراهم کنند.طافزار، و به نرم

های ورودی، و ارائه انواع ها: برای استفاده از چاپگرها، رسیدگی به پیاماندازی سرویسراه
های زیادی در عامل انجام شود. سرویسباید در سیستم خدمات مربوط به شبکه و...

 شود.لینوکس اجرا می

 گذارد. ها را در اختیار میکردن این سرویسهای زیادی برای اجرا و متوقفلینوکس راه

های مختلف برای نویسی و الیبررینویسی: طیف وسیعی از ابزارهای برنامهابزارهای برنامه
 ها موجود است. پلیکیشنافزارها و اساختن نرم

های لینوکسی را مدیریت کند، باید بدانید که هر بخش خواهد سیستمبه عنوان کسی که می
شود با استفاده از رابط گرافیکی انجام داد کند. با اینکه بسیاری از کارها را میچگونه کار می
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که مدیریت  برای کسی shellها در ولی فهم و دانستن دستورات یا همان کامندالین
 رود.های لینوکسی را دارد یک "باید" به شمار میسیستم

شود، به شکل زیر فاده میهای بزرگ استهای پیشرفته لینوکس که اغلب در شرکتویژگی
 است:

 virtualizationبندی(، )خوشه clusteringچون کارهای پیشرفته لینوکس، هم
 Real-time computingایانش ابری(، )پردازش یا ر cloud computingسازی(، )مجازی

کردن اصطالحاتی که درنگ! برای همینه که توی صفحه اصلی، گفتم از ترجمه)یا رایانش بی
سازی تخصصی( بیشتر )ذخیره specialized storageآید!(، مال ما نیستند خوشم نمی

 شود. ها استفاده میدر شرکت

 

 

 

د، حتما گذرتون به ویندوز مایکروسافت یا مک افتاده اگر تازه پا به دنیای لینوکس گذاشتی
 ها اشاره شده است:است. اما فرق اساسی که با لینوکس دارند در زیر به آن

 ،عامل استفاده شده است را ببینیدتوانید کدهایی که برای ایجاد سیستمنمی

آن دارید تغییر توانید سیستم را مطابق نیازهای خودتان و انتظاراتی که از بنابراین نمی
 دهید. 

ها چک کنید. راحت بفهمید که ایراد کار از کجاست توانید کدها را برای پیداکردن باگنمی
توانید یاد بگیرید که یک تر نمیخورد. و از همه مهمیا اگر مشکل امنیتی دارد از کجا آب می

 کند. کد چگونه کار می

عامل وصل کنید تنها به این تان را به سیستمافزارهای خودممکن است به راحتی نتوانید نرم
 خواهد این انحصار را حفظ کند!عامل شما میدلیل که سازندگان سیستم

 یا؟های دیگه هست عاعاملچه فرقی بین لینوکس و سیستم

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

45 Dance with linux 

افزار بشم. خوام دولوپر نرمشاید پیش خودتان بگویید چه اهمیتی داره؟ من که نمی
 عاملم رو تغییر بدم.شه سیستمخوامم ببینم که چطوری مینمی

های دیگر که شد. اما حقیقیت این است که بسیاری از افراد و شرکتشاید حق با شما با
سورس و بعضا رایگان افزارهای اپنپیشگام خالقیت و نوآوری هستند از این امکانات و نرم

 کنند، مثال گوگل، فیسبوک و...استفاده می

ده از آن از طرفی الیسنس ویندوز رایگان نیست و اکثر ما به طور غیرقانونی در حال استفا
 Licenseهستیم. مثال هنگام نصب ویندوز کافی است قبل از زدن تیک گزینه 

Agreement کند را بخوانید! به طور وحشتناکی اشاره میحوصله به خرج دهید و متن آن
 کنیم. به کلی از کارهایی که نباید بکنیم و می

ت نه ما فروخته شده اسافزار به شدر بخشی از بندهای آن اشاره شده: الیسنس این نرم
توانید خودتان از این افزار. یا مثال در جایی دیگر اشاره شده است که فقط میخود نرم

 هم تنها بر روی یک کامپیوتر، نباید به کسی آن را بدهید و...افزار استفاده کنید آننرم

و هم در آن  اگر جزء اقیلیتی هستید که الیسنس را پرداخت کردید، مطمئنا هم در این دنیا
 دنیا رستگارید! )فقط دست مارم سر پل بگیرید! (

 

 

 

 

خواهم بگویم استفاده از مایکروسافت بد است و اخ! هنوز هم که هنوز است در کل نمی
دی و اتوکد و... در محیط لینوکس تریچون فتوشاپ، یا سیویلافزارها همبسیاری از نرم

د. مثال بجای وردآفیس، چیزی هست به اسم وجود ندارد. البته مشابه آن وجود دار
LibreOffice ،؛ یا بجای فتوشاپGimp  وجود دارد ولی به هیچ عنوان به کاملی فتوشاپ

گوی بخشی از نیازهای کاربران است. افزارهای اصلی در ویندوز نیست و تنها پاسخو یا نرم

خوای بگی تو االن الیسنس شو داری؟ و مثال کیلی خب که چی؟ می

 کیلی فارسی بلد نیستی؟
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گرا نباشیم. و مصرفشاید ورود به دنیای لینوکس کمک کند تا بیشتر از اینی که هست 
 چیزهای جدید را تجربه کنیم.  

کنند، پس به افراد های بزرگی از لینوکس استفاده میها و کمپانیاز طرفی چون شرکت
 هاهای لینوکسی کار کنند و آنبیشتری نیاز دارند که این مهارت را داشته باشند که با سیستم

 را مدیریت کنند. 

 

 

 

 

باشید، فهمیدید که لینوکس مستقیما اشاره به کرنلی دارد که لینوس  اگر داستان را خوانده
 گنو/لینوکستوروالدز ساخت و هر سیستمی که از این کرنل استفاده کند، اصطالحا به آن 

 گویند. می

ها را هم گنو تولید افزارها و یا بهتر بگوییم پکیجتوروالدز ساخت و نرمحاال کرنل را لینوس
عامل ها را کنار هم بگذاریم و کامپایل کنیم، یک سیستمزبان ساده اگر این کرده بود. پس به

خواهیم داشت. یعنی اینجوری هر کسی توانایی این را دارد که یک لینوکس برای خودش 
سازد، "توزیع" یا هایی که هر کسی برای خودش مطابق نیازش میبسازد. به این لینوکس

"distributionولی " می( .گن عامیانه بهش مینامندdistro ) 

، یک شرکت سفت و distroها ساختند. یعنی پشت یک ها را شرکتdistroبعضی از این 
است. وقتی  distroها و سایر موارد آن کردن پیکیجسخت نشسته و مدام در حال آپدیت

چسبد. )مثال به آن می Enterpriseآید، یک کلمه می distroبحث شرکتی پشت یک 
زنیم، اونجا هم ساخت حرف می Red Hatای که شرکت رد هت یا distroدر مورد جلوتر 

 همین کلمه به لینوکسش چسبیده!(

 توزیع لینوکس چیه؟
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س خودشان را و... به این ترتیب لینوک Debianو  Red Hatچون های مطرحی همشرکت
 داریم. distroاز پایه ساختند. در حال حاضر کلی 

ید برای ان آسانی نیست، چون جدا از اینکه باعامل کار چنددر واقعیت ساختن یک سیستم
ها تالش کنیم، بحث پشتیبانی آن هم هست. یعنی کردن و کنار هم قراردادن پکیجکامپایل

 ای آپدیت شد باید تست کنیم و بعد ارائه کنیم و کلی کارهای دیگر.اگر برنامه

 

 

 

 

)دبیان(، کمی  Debianل هایی که وجود داشت، مثdistroها همین چرا، بسیاری از شرکت
های دنیای اپن سورسه خودشان را ارائه کردند. )اینم یکی از مزیت distroتغییر دادند و 

های distroتونی هر چیزی رو مطابق نیازت تغییرش بدی( در واقع با اینکار بعضی از که می
بر  ubuntuمحبوب distroهای دیگر شدند. مثال distroگیری و تولد محبوب، پایۀ شکل

 است.ساخته شده  Debianپایۀ 

ها به کل تولدشان برای مصارف خاص و مشخصی بود. مثل: distroدر این بین برخی 
KNOPPIX ،Gentoo ،Mandrake  که بعدها به اسمMandriva .تغییر کرد 

عامل نبود و گیری لینوکس تنها یک سیستمخواهم پیاز داغ ماجرا را زیاد کنم، اما شکلنمی
ای وجود دارد. اگر داستان را دنبال کرده باشید، متوجه شدید که پشت آن فلسفه نیست.

 آن هم فلسفه آزادی. 

 

 

 

میریییییم ما حاال ینی چی؟ راهی نداره؟ ما می

میرممی  

پس ملت پول و درآمدشون رو از کجا در لینوکس اگر رایگانه 

 میارن؟!
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ه در طور کرح شود. همانمط freedomبا  freeجاست که باید تفاوت بین دو واژه این
باشد اما سورس می، درست است که لینوکس اپنسورس گفته شدهبندهای تعریف اپن

کدها در دسترس هست اما ممکن معنای رایگان بودن نیست. و این یعنی سورس لزوما به
کد هم یک است خود آن "پولی" باشد. یعنی در این بین ممکن است خود فروش سورس

ها بابت عالوه بر این شرکت کرد. Red Hatمحصول به حساب بیاید. مثل کاری که شرکت 
 رند.گیمی دهند هم هزینهخدماتی که ارائه می

 Debianتا   Red Hatاز 
 

 

 

 

 

 

 

Red Hat  به چند دلیل محبوب شد: 1990در اواخر سال 

 بود.  RPMهای package managmentیکی استفاده از 

اش بود. یکسری سواالت ساده را پاسخ ، آسانی نصبdistroشدن این دلیل دیگر محبوب
 رد.های دیفالت دادهید که در بیشتر اوقات هم گزینهمی

 خب این اسمای کج و کوله چیه؟

سورس و دونم! اسم دوتا شرکت یا باالخره جاییه که از اپنمن می

 دنیای لینوکس شروع کردن پول دراوردن و خدمات دادن
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ند دلیل دیگرش استفاده از محیط گرافیکی بود. با این کار یوزرها دیگر نیازی نداشتند که کام
ی یا دستوری را یاد بگیرند تا بتوانند از لینوکس استفاده کنند. در محیط گرافیکی ابزارهای

 .توانست تاریخ و زمان، و کارهای پایه و اولیه خودش را انجام دهدگذاشته شد که یوزر می

که رای کسانیمحبوبی برای هر دو قشر شد. هم بRed Hat ،distroهای زیادی بود که سال
کردند و هم برای کسانی که عالقمند به دنیای لینوکس بودند. به تدریج که ای کار میحرفه

شدند باعث شد مرز این جنبش شد و افراد بیشتری وارد آن میدنیای لینوکس گسترده می
هم کار قبلی را رها کرد و بجای آن شروع Red Hatبروند.  Red Hatفراتر از و فضا به جایی 
 . Fedoraو  Red Hat Enterpriseعامل را توسعه داد: کرد و دو سیستم

میلیارد 1سورسی بود که به درآمد ساالنه بیش از این شرکت اولین شرکت اپن 2012سال 
 Red Hat Enterprise Linuxدر حوزه  دالر رسید. این درآمد را از طریق فروش محصوالتی

 بدست آورد. RHELیا به اختصار 

ها )کامپیوترهای شخصی( یا های دیگر تمرکز خودشان را روی دسکتاپdistroبا این حال، 
کرد هایی کار میها و برنامهبیشتر روی ویژگی Red Hatمشاغل کوچک گذاشته بودند. اما 

 د. وکارها و دولت نیاز بوکه برای کسب

Fedora 
را ارائه کرد  Fedoraای به نام distroرا عرضه کرده بود، اما  Red Hat ،RHELبا اینکه 

خواستند از لینوکس برای مصارف شخصی و رایگان استفاده کنند و از برای کسانی که می
 ارد. داران لینوکس نگه دطرفی بتواند این شرکت را در کامیونیتی دوست

Fedora  ها با آخرین تکنولوژی افزاری را دارد. بسیاری از اینر پکیج نرمهزا 16بیش از
سورس در دسترس هستند. به عنوان یک کاربر یا یوزر، شما قادرید از آخرین نسخه آن اپن
 )سرور( یا دسکتاپ و کارهای دیگر به رایگان استفاده کنید.  serverبرای 
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نولوژی پیش برود، پس خیلی با تمرکزش بیشتر بر این است با آخرین تک Fedoraچون 
افزارها یا انجام یکسری کارها، باید کارهای ثبات نیست! بنابراین برای اجرای بعضی از نرم

 افتادن کارتون انجام بدید.تری هم برای به راهاضافی

های جدید بسیاری از اپلیکیشن Red Hatحال نباید به آسانی از این توزیع گذشت، با این
هایی که برای کار با توانید مهارتمی disrtoکند. با کارکردن با این تست می Fedoraرا در 

 هست را بدست آورید.  Red Hat Enterprise Linuxهای بعضی ویژگی

ه توانست ubuntuای به نام distroهای اخیر محبوب است اما در سال Fedoraبا اینکه 
 محبوب شود.  Fedoraبیش از 

Ubuntu  بر پایۀdistro  محبوبDebian  ساخته شده است. و نسبت بهFedora  از ثبات
ساخته شده، که  Debianهای دیگر بر پایۀ distroبیشتری برخوردار است. بسیاری از 

ال وجود توزیع فع 130پیدایشان کنید. بیش از  distrowatch.comتوانید در سایت می
ها این Debianمحبوب برپایۀ های distroهستند. بعضی از  Debianدارند که برپایۀ 

)من برای اولین بار که وارد دنیای لینوکس شدم  Linux Mint ،elementary OSهستند: 
)بیشتر برای امنیت بکار  Zorin Os  ،LXLE ،Kali Linuxاز این توزیع استفاده کردم!(، 

 بخاطر پیدایش Debianهای دیگر. ولی محبوبیت بیشتر ره( و بسیاری از توزیعمی
Ubuntu (ubuntu .بود ) 

کند و برای نصب، بسیار ساده است. از محیط گرافیکی خوبی استفاده می distroنصب این 
داره  play storeای اندورید یا دهد. )یه چیزی مثل بازار بریشنهاد میافزارها را پبرخی نرم
 افزارهایی رو برای دانلود گذاشته( که نرم

 نید.ککنید و از آن استفاده  load به صورت الیو یا فلش CDرویرا  ubuntuتوانید حتی می
تواند بوت شود و همه دی میشود که کال از روی سیهایی گفته میلینوکس الیو به لینوکس

کنید به یک  saveر هم بخواهید چیزی را توانید انجام دهید. و اگکارهایتان را می
storageار افزاری دارید که دچخورد که اگر یک سختمی دیگه نیاز دارید. بیشتر به این درد 
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عامل خودتان را خواهید به هر دلیلی سیستممشکل شده است اینطوری تست کنید، یا می
 جا کنید. جابه

 

 

 

 

 

 

 

آید این است که با چه گذارید، اولین سوالی که پیش میوقتی پا به دنیای لینوکس می
distro یا توزیعی کار را شروع کنم؟ 

و...( را انتخاب  7یا  10ها )مثال خواهید از ویندوز استفاده کنید، یکی از ورژنوقتی می
شود کنید. ویندوز مشخصا توسط یک کمپانی )مایکروسافت( تولید میکنید و نصب میمی

 کنند.عامل کار میهای مختلف این سیستماما لینوکس اینگونه نیست. و مردم روی بخش

ها را داریم، اما چیزی که مطرح است این است که باید بدانیم که گاهی distroما دنیایی از 
خواهیم از لینوکس روی دسکتاپ کامپیوتر )کامپیوترای شخصی( استفاده کنیم و گاهی می

 هایی که برای سرور هستند رابط گرافیکی نداشته باشند.روی سرور. مثال ممکن است آن

ها مثل مدیریت بسته یا دیگرند و در بعضی بخشها مشابه یکدرصد توزیع 70در واقع 
های عاملطور که ریچارد استالمن اشاره کرده، سیستمپیکیج منیجمت فرق دارند. همان
ها در distroها نیستند. حاال فرق بعضی از جز بسته ییونیکسی )مثل گنو/لینوکس( چیز 

هایی که distroولی کند استفاده می RPMاز  Red Hatهاست. مثال مدیریت این بسته

 برای شروع چی بزنیم؟ 

ره دیگه کنه میها! االن قهر مییعنی چی؟ خانواده اینجا نشسته

گه. شما به دل نگیر. منظور اینه از چه توزیعی شو نمیادامه

 استفاده کنیم؟ اونم برای شروع؟
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کنند. برای استفاده می dpkg، از مدیریت بسته از ubuntu)دبیان( مثل debianمبتنی بر 
توانید نشید، برای شروع یکی را انتخاب کنید و بعدها می distroهمین خیلی درگیر انتخاب 

 عوض کنید. 

اش اشاره به دالیل کنیم. پیش از این همشروع می ubuntuبرای همین ما در این کتاب از  
ها نخواهید کنید مشکلی با بحثهای دیگر استفاده میdistroشده. با این حال اگر از 

 داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیاری از مشاغل مهندسی، شاید لینوکس را در کنار کارهای دیگرشان و برای اجرای 
نیای امروزی با شدت کنند. با این حال، استفاده از لینوکس در دهایشان استفاده میایده

آید. با این های کاری زیاد هم به طبع به وجود میزیادی رو به افزونی است. پس زمینه
 حال، مشاغلی که به طور مستقیم به لینوکس اشاره دارند: 

ای تونن جوجهشم؟ مصال زن و بچم میکاره میبا لینوکس چی

خورین رو بخورن؟که شما آدما می  

د بیا فک و فامیلتو جمع کن ببر آبرومون رو بردن ای بابا. بل

ت بنویسه. مصال آخه یا مثال؟نیست سوالشم درس  

 شما به گُندگی خودت ببخش. هیوالن. ندیدن دیگه. 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

53 Dance with linux 

نویسی روی لینوکس، آموزش، مهندس شبکه، افزار، پشتیبانی سیستم، برنامهمهندس نرم
 .و.. LAMPمتخصص سرور، کار با 

را شرکت کنید، بسیاری از افراد  Lpicهای خواهید آزمونراست! میاگر مشخصا و یکنکته: 
 . عزیزدر سطح اینترنت به رایگان در حال آموزش این آزمون هستند. مثال جادی

کردن با لینوکس! و همینطور استفاده روند پیشرفت این کتاب به سمت دست و پنجه نرم
ها گفته خواهد هد رفت. با این حال برخی مطالب مربوط به آزموناز آن در دنیا و ... خوا

 شد. 

رو بدن که این کتاب یه  lpic)اینو گفتم برای کسایی که صاف میخوان برن فقط آزمون 
cook book  نیست که بتونید اون آزمون رو بدید، منابع زیادی توی نت هست که بیشتر

 به کمکتون میاد.(

 

 

 

 

 نصب لینوکس
اند، پس مراحل نصب های مختلف ساخته شدههای مختلف توسط شرکتdistroچون 

ای که distroهم ممکن است تفاوت داشته باشد. )مسئله شاید خیلی جدی نباشه! هر 
دستتون بیاد و دوست داشته باشید نصب کنید، کافیه یه سرچ کنید که چجوری نصبش 

 کنم.(

بندی و البته مهم، یکی نحوه پارتیشن ها مشترک استdistroولی چیزهایی که بین نصب 
خواهید انتخاب کنید. والبته بحث و دیگری انتخاب فایل سیستمی است که می

 (هانصب پکیج یا همونخواهید داشته باشید. )افزارهایی که مینرم

گی اصل کاری رو یا نه؟حوصلم سر رفت. می  
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)گفتیم لینوکس در واقع اشاره مستقیم داره به کرنلی که لینوس ساخت و هر کی این کرنل  
ه کنه اصطالحا بهش میگن لینوکس داره! پس تا االن فهمیدیم که لینوکس با رو استفاد

distro گه لینوکس، یعنی هر سیستمی که از این کرنل استفاده فرق داره! پس وقتی می
 مشخص(  distroکنه نه لزوما یک می

ره از خواهید به طور کامل از ویندوز به لینوکس مهاجرت کنید و قصد دارید دو موتواگر نمی
 تون لذت ببرید، سه راه وجود دارد: سیستم

نصب کنید و لینوکس را  virtual boxسازی مثل ای برای مجازیدرون ویندوز برنامه -1
 درون آن بریزید

کردن توانید از دو سیستم عامل روی یک کامپیوتر بهره ببرید: کال بعد از بوتمی -2
تون نصب کنید(  در راه حل اش کنید)یعنی روی خود سیستمسیستم شروع به نصب

اید با ویندوز پرسد که آمادهدوم هر بار وقتی که سیستم را روشن کنید از شما می
در کنار  dual boot توان لینوکس را به صورتپرواز کنید یا لینوکس! در واقع می

ه باشید. داشت boot loaderتوانید تنها یک ویندوز نصب کرد. فقط اینکه شما می
تواند بوت لودر لینوکس ور صفر فقط یکی میره( چون بوت لودر ویندوز نمی)روی سکت

است اول ویندوز را نصب کرده و بعد اقدام به نصب لینوکس   را باال بیاورد پس بهتر
 کنید.

ویندوز دریافت کنید  storeهای لینوکس را از کنید، آپاستفاده می 10اگر از ویندوز  -3
 ی کنید.را بررسو محیط کامندالین آن

 

 

 

 

اش. انگار کنی پیش غذا رو بگی؟ موارد الزم جهت طرز تهیهلطف می

 کالس آموزش لینوکس با مانع هستیم
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دانلود  یا هر ماشین مجازی دیگری نصب کنید، اول آن را virtal boxخواهید روی اگر می
 کنید. 

توانید پیدا کنید. )اگر نشد دستی سرچ کن: می اینجارا هم  ubuntuنسخه آخر 
ubuntu.com  اون باال بگرد یه گزینهdownload کنی(پیدا می 

 

 

 

 

 

 

 حدود هفت الی هشت گیگابایت هم دست کم نیاز دارید.

 

 virtual boxنصب لینوکس روی 
Vitrual box  را باز کنید، رویnew کلیک کنید 

 اومد برای دانلود isoاها من پیدا کردم یه فایله 

 باشه تو خوبی عزیزم
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 اسم انتخاب کنید. Nameدر قسمت 

 

 
 من دوست دارم اسمشو بذارم دلبر دلبرم، تاج سرم، 

 ره از سرم....فکرت نمی

 

 بسه کَرِمون کردی. نخون 
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هم مطابق چیزی که داریدversionرا انتخاب کنید. در قسمت  type ،linuxدر قسمت 

 
 

های ابتدایی لیست، آخرین کرنل را انتخاب ها نبود، در گزینهشما در گزینهdistroاگر هم 
 کنید. 

 خواهید را انتخاب کنید.ای که میRAMمیزان  Memory sizeدر قسمت 
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ید و گزینه هقرار بد create a virtual hard disk nowروی  Hard diskدر قسمت 
create را بزنید.  

 
هایی که ماشین مجازی توانید این از آن در دیگر سیستمرید، میبگذا VMDKاگر روی گزینه 

 دارند نیز استفاده کنید.
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 بگذارید.  dynamicallyروی گزینۀ  storage on physical hard diskدر قسمت 

 .(بگذاریدبگذارید. )یا همان اسم قبلی را  hard diskدر قسمت بعدی یک اسم برای 

 
را  ubuntuشد. یعنی ماشین مجازی شما آماده است. حاال باید  تا االن پیش زمینه آماده

 نصب کنید.

 کلیک کنید. )باال دومین آیکن(  settingروی 

بینید، کلیک می CDبزنید و در سمت راست یک آیکن  Emptyروی  storageدر بخش 
 دانلود شده است انتخاب کنید. ubuntuکه مربوط به فایل  isoکنید و فایل 

 
 بزنید. startو در آخر روی  continueی بعد رو
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کلیک کنید.  install ubuntuروی گزینه 

 
تون را به اینترنت ها را موقع نصب دانلود کنید، سیستمدر قدم بعدی اگر تمایل دارید آپدیت

 را بزنید.  download updates while installingوصل کنید و تیک گزینه 
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خواهیم استفاده کنیم و ای میبندیکنیم از چه پارتیشنب میاینجا بخشی است که انتخا

 چه فایل سیستمی مد نظر ماست.

کند و در گزینه اول، که دیفالت نصب هم است، به طور کامل هارد دیسک شما را پاک می
خورد که تازه کند. این گزینه بیشتر به درد کسانی میهای مورد نیاز را نصب میپارتیشن

 دهد.کننده انجام مید نصبر را خواند. با زدن این گزینه همه کاینوکس شدهوارد فضای ل
 را زدیم. sth elseا گزینه ممنتهی برای توضیح برخی نکات 

لینوکس را نصب کنید، با زدن گزینه اول، همه هارد دیسک  dual bootهشدار: اگر بصورت 
 کند.شما را پاک می
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های شماست. همه چیز در لینوکس به صورت سکقسمت بعدی مربوط به لیست هارد دی

افزارها را به صورت فایل در حقیقت فولدری است که سخت dev. شودفایل به شما ارائه می
 هم مربوط به اسم هارد دیسک شماست. sda/دهد و نشان می

 
 بزنید و بعد روی کانتینیو.  new partitionاین هارد دیسک االن پارتیشن ندارد. روی 
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رای ساخت پارتیشن روی + پایین سمت چپ بزنید. اندازه پارتیشن را انتخاب کنید. نوع ب
 beginning of this spaceو جای آن را روی اول دیسک یعنی  primaryدیسک را روی 

بزنید. گزینه بعدی اشاره دارد که وقتی پارتیشن شما ساخته شد با چه فایل سیستمی فرمت 
 بماند.(  Ext4 jornaling file systemلت یعنی شود. )بگذارید همان دیفا

خواهید فهمانید که مییک اسلش یعنی / بذارید با این کار می Mount pointدر قسمت 
لینوکس شما در این پارتیشن نصب شود. اگر نگذارید، صرفا یک پارتیشن ایجاد شده است 

 وید.توانید به مرحلۀ بعد برشود و نمیکه لینوکس روی آن نصب نمی
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توانید یک پارتیشن دیگر نیز بسازید. بهتر است یک اگر فضای خالی داشته باشید می
 بسازید.  swapپارتیشن برای 

 

 

 

های جدید شود، سیستم دیگر قادر به اجرای پردازشعامل وقتی َرم پر میدر یک سیستم
 swapیک پارتیشن را به  نیست. بنابراین نیاز به یک مموری خالی داریم. برای راهکار، اگر ما

 swapاختصاص بدهیم، لینوکس قادر خواهد بود که بخش اشغال شده مموری را به 
توان نمی swapبفرستد تا جا برای اجرای پردازش جدید باز شود. توجه داشته باشید که از 

ا توان به آن فرستاد و بعدا باید آن ربه عنوان مموری اصلی استفاده کرد فقط بخشی را می
بیافتد بسیار کند خواهد شد و این  swapبرگردانیم به سرجایش. اگر سیستمی کارش به 

 هشداری است برای اینکه بدانید باید فکری به حال حافظه یا افزایشش بکنید.

 swapگزینۀ  use asبزنید، و در قسمت  logicalبرای ساختن این پارتیشن، این بار روی 
area  .را بزنید 

 
روی کدام پارتیشن نصب شود. در  boot loaderدی باید انتخاب کنیم که در قسمت بع

. . )دلیل کند. گزینه را روی هارد دیسک بگذاریدمی loadلینوکس را  boot loaderواقع 
 روی سکتور صفر قرار بگیرد.(  boot loaderفنی: نیاز دارید 

Swap گیااااا. اگه چیه؟ این دومین باره داره می

 ها( باال بیانااااافحشه بگو صدا بزنم هیوالهای )بچه
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 بزنید. continueو بعد   installدر آخر روی گزینه 

 ا انتخاب کنید.کشور ر

 توانید کیبور فارسی را اضافه کنید.توصیه: کیبور را روی انگلیسی بگذارید. بعدا می

 حاال باید یک یوزر بسازید. 

 یک پسورد انتخاب کنید.

افتد که موقع اجرای کامندی، باید ای انتخاب کنید چون بارها اتفاق میتوصیه: پسورد ساده
موقع ورود به سیستم  log in automaticallyتخاب گزینۀ پسورد خود را وارد کنید. با ان

 خواهد.خواهد اما با انتخاب گزینۀ بعدی، از شما واردکردن پسورد را میاز شما پسورد نمی

 
 بینید. سیستم را می  restartدر انتها هم پس از نصب پیغام 
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 نصب لینوکس روی سیستم
ای را بوتیبل DVDز، نیاز دارید یک فلش یا برای نصب لینوکس روی سیستم، بیش از هر چی

 ایم.استفاده کرده rufusمثال ما از  افزارها وجود دارند.کنید. برای این کار بسیاری از نرم

 افزار آن را باز کنید. بعد از دانلود نرم

 
 دید را انتخاب کنید! کردن انتخاب کرفلشی که برای بوتیبل Deviceدر قسمت 

 

 

 

. در FAT32را انتخاب کنید و برای فایل سیستم هم  MBRبندی هم، پارتیشنبرای نحوه 
. startانتخاب کنید و در انتها  iso Imageرا از آیکن جلویی  ubuntuدانلود  isoانتها فایل 

ها فلش شما پاک خواهد شد. دوتا اوکی بدین و دهد که تمام فایلدر ادامه هشدار می
 تموم.

کنن دیگه. ب میزنی! انتخاب رو انتخاعین خیابانی حرف می  

 

کنن دیگه. زنی! انتخاب رو انتخاب میعین خیابانی حرف می  
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کنید و فلش را بوت کنید. )یعنی موقعی که صفحه مشکی اومد  بعد سیستم را ریستارت
کنه. اگر نشد، یعنی در قسمت ره و فلشتون رو بوت میجلوتون یکی از کلیدارو بزنید می

 تنظیمات بوت شما، گزینه این که اول فلش را بوت کنه فعال نیست، اونو فعالش کنین.( 

 installست که در تصاویر باال، از قسمت بعد از بوت کردن فلش، مراحل نصب به ترتیبی ا
 آمده است. 
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: قلب لینوکسفصل دوم     

 معرفی کرنل

 shellکار با 
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 شروع کار با دسکتاپ
رود! نحوه چینش های زندگی یک آدم به شمار میترین بخشدسکتاپ یکی از شخصی

ا حتی اینکه از چه دسکتاپی یهایی روی صفحه باشند ها و برنامهها و اینکه چه فایلآیکون
 هاست بیشتر. یم، همگی تابع سلیقه آدماستفاده کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلبندم مسواک

 

ترین شنیدی که چی گفت؟ گفت دسکتاپ شخصی

 بخش کامپیوتره.

 مثل مسواچ

 

جان و لینوکسپس من عکسای شخصی آینده خودم و 

های این شکلی ذارم روی دسکتاپ. ژستو میهامون ربچه

گیرمهم می  

 

 خری دیگه خر

 

کنم به خر بودنم. اصال هر کی پس چی. من افتخار می

بجز من بگه خرم، باهاش قانونی مطابق قانون خودم 

شه.برخورد می  
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آید برای ورود به سیستم به حساب می multiuserچون لینوکس یک سیستم چندکاربره یا  
 کنید الگین کردن است. اولین کاری که می

 

 
 

 

 

 

  

شه؟کنم دقیقا چی میوقتی الگین می  
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رسی دقیقا به چی دسترسی سوالو نگاه. وقتی به خونتون می

کنی؟پیدا می  

 

 هر چی با من بحث نکن. فرق داره.

 

 چه فرقی؟

 

کنم اولین ز بیرون میام خونه یا همین الگین میوقتی ا

 چیزی که بهش دسترسی دارم سرویس بهداشتیه.

ولی وقتی خونه باشم و الگین کنم به خونه، اولین چیز 

میتونه خیلی چیزا باشه. بحث فلسفیه. از درک تو خارجه. 

باید توی موقعیتش باشی تا بفهمی. اصال بیا بریم 

 خونمون بهت بگم.

 

جا بینم فلسفت خیلی سنگینه. همینکنم میکه فکر میاالن 

مونم ولی همین که جای دستشویی گفتی سرویس می

بهداشتی جای شکرش باقیه. این فلسفتم نگه دار به لینوکس 

خواد که از تو کال خارجه. بگو و ببرتش خونت نه من. شعور می  
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آید برای ورود به سیستم به حساب می multiuserیستم چندکاربره یا  چون لینوکس یک س
کنید الگین کردن است. شاید به طور خالصه بتوان گفت که عمل اولین کاری که می

loginدهد:کردن سه کار اصلی را انجام می 

 شما را به عنوان یک کاربر خاص شناسایی کرده -1
2- Shell  دهدرا ارائه مییا پوسته و دسکتاپ مختص به خودتان 
دهد. چون هر ها را ارائه میها و یا تغییر آنمجوزهایی را برای دسترسی به فایل -3

 کاربری متناسب با اینکه چه نوع کاربری است، سطح دسترسی متفاوتی دارند. 

 

 

 

 

 

 جواب بچه رو بده

 

کنی تقریبا همین میچشم تو فقط عصبی نباش. وقتی الگین 

تونی به کنی میوضعیته که خره گفت. یعنی وقتی الگین می

shell های دیگه و دسکتاپ مختص به خودت و کلی اجازه

 دسترسی داشته باشی. 

 

خوام دستشویی رو از سطح می

 دسترسیت خارج کنم تا فلسفمو بفهمی
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رسی توان چندین سطح دستچرا کال بحث الگین را مطرح کردیم؟ چون در لینوکس می
را  regular userتعریف کرد اما قصد اصلی این بوده که بتوانیم تفاوت بین یوزر عادی یا 

 شود.(را بیان کنیم. )به کاربر روت، کاربر ریشه هم گفته می root userبا کاربر روت یا 

کند. یک نام کاربری منحصر به فرد و کاربر عادی: شخصی است که از سیستم استفاده می
تواند چندین کاربر عادی داشته باشد. مختص به خودش را دارد. یک سیستم می کلمۀ عبور

 به طور کلی، کاربر عادی تنها اجازه استفاده از سیستم را دارد.

های دارد. این کاربر اجازۀ دسترسی root: هر سیستم لینوکس، فقط یک کاربر rootکاربر 
ید باید خیلی مواظب باشید چون اشتباهات الگین کن rootخاص را دارد و اگر به عنوان کاربر 

شود. نیز گفته می super userاصطالحا  rootدر این ناحیه صدمات جدی دارد. به کاربر 

ها، کی اصال همچین دسترسی رو به عجب خریه

 تو میده؟

 

رچی! اختیار خونه خودمو که دارمه  

 

 خونت نمیام

 

پس عروسیمم نیا. چون اونجا دیگه خیلی چیزارو از سطح 

کنم. مثال اون دختره... آره همون، با شِرک دسترسیت خارج می

کنم که کنم... یجوری از سطح دسترسی خارجت میآشناش می

 همش بوق اشغال بزنی
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ای را باز عامل در اختیارش است. توانایی اینکه هر برنامهاین کاربر کنترل کامل یک سیستم
 کردن یوزرهای دیگر را نیز دارد. کند یا اجرا کند یا پاک

 

 

 

 

 

 

های حیاتی سیستم کند اشتباها فایلبرای اینکه کاربر عادی که هر روز از لینوکس استفاده می
را تغییر ندهد. در واقع این کار بیشتر برای آسایش است! در غیر این صورت یک اشتباه 

 rootتواند به طور کلی سیستم را به باد فنا دهد. به همین دلیل بجز کاربرعادی یک کاربر می
 هم دارید.

کند که اگر چندین نفر از یک سیستم جدا از این این بحث کاربرها این امکان را فراهم می
هایشان را از دسترس قرار کنند، بتوانند کاربرها در صورت تمایل، فایللینوکس استفاده می
 شدن توسط کاربرهای دیگر محافظت کنند.گرفتن یا تغییر داده

باشد. این داشتن ترین دلیل برای بکارگیری یک سیستم لینوکسی میشبکه بندی احتماال به
تواند داشته باشد. مثال اکانت نام کاربری یا اکانت مجزا و منحصر به فرد چندین فایده می

ها، تواند با سایر منابع کامپیوترها در ارتباط باشد، مثل ارتباط داشتن با سیستم فایلشما می
 و... ها mailboxافزارها، نرم

کنید. سازی میآید که شما اکانت خودتان را به اصطالح شخصیدر اکثر مواقع، پیش می
هایی های استعاری به کار ببرید. یا برنامهها، نامبرای مثال ممکن است برای اسامی فایل

باشه؟ این فاصله طبقاتی توی  چرا باید بینمون فرق وجود داشته

تون گل لینوکس چیه که راه انداختین؟ البد فردا حس نژاد پرستی

کنید. اصال اینو جواب بده: از یه کامپیوتر که کنه و ما رو هم بیرون میمی

 ها متفاوت باید وجود داشته باشه؟کنه چرا اکانتفقط یه نفر استفاده می
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کردن یک دادن اکانتتان یا اضافهآوری این اطالعات در یک نقطه، انتقالتنظیم کنید. با جمع
 شود و سردرگم نخواهید شد. انت جدید به یک کامپیوتر دیگر در آینده آسان میاک

 

 

 

 

 

 

 

 زدن در فضای دسکتاپقدم
بینید. آید میباال میDesktopدر واقع همان چیزی است که وقتی  GUIمحیط گرافیکی یا 

 شود، برخالف ویندوز که یک محیط گرافیکی واحدوقتی بحث محیط های گرافیکی می
های گرافیکی متفاوت های مختلف، این محیطدارد، لینوکس این چنین نیست. در لینوکس

کنید محیط گرافیکی استفاده می 10است اما در ویندوز این چنین نیست. مثال اگر از ویندوز 
ها در دنیای کنند یکی است. اما دسکتاپاستفاده می 10شما با تمام کسانی که از ویندوز 

 اند و این حق انتخاب برای تمامی کاربران وجود دارد.متنوع لینوکس بسیار

 desktopبرای بیان بهتر این موضوع، چندین تصویر از محیط های دسکتاپی لینوکس یا 
enviroment  در ادامه آورده شده است. اینکه کدام بهتر است بسته به سالیق افراد تغییر

 ن محیط برای فرد دیگر مزخرف باشد.کند. شاید کسی از محیطی خوشش بیاید و همامی

GNOME 3 

ضای دسکتاپ و یه وی فخوای ما رو بگردونی تنمی

 گشتی بزنیم؟

شد. من باشم، لینوکس بارونم میاد؟ چه فضا عاشقانه می

باشه. توی حیاط دسکتاپ راه بریم...پارک هم بود... البته 

 گشت ارشاد مال ما نیست مال آدماس.

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

76 Dance with linux 

 
Ubuntu unity 

 
KDE 
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Cinnamon 

 
Enlightenment 
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Xfce 

 
Deepin 
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Pantheon 

 
 

 

 

ارائه شده است،  Unityبا محیط  ubuntu desktop، به جز اینکه 17در نسخه اوبونتو 
 unityمحیط گرافیکی  که به جای Kubuntuاند. مثل: های مختلفی هم ارائه شدهنسخه

، ubuntu GNOME ،Lubuntuهای دیگری مثل: کند و نسخهاستفاده می KDEاز 
Ubuntu Kylin، ubuntu studio ،ubuntu Budgie ،Xubuntu. 
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توانید شروع به استفاده از لینوکس کنید و با کمی کارکردن با این محیط به راحتی می

ه توضیح خاصی ندارد. باز این محیط گرافیکی نیاز ای انجام دهید. استفاده کارهای ساده
تواند به تنهایی تمامی کارهای ما را انجام دهد و اما این محیط گرافیکی نمی

 س باید از یک محیط قدرتمند دیگری استفاده کنیم.هایی را دارد. پمحدودیت
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 (kernel)کرنل 
افزاری است که به رد. کرنل در واقع نرمعامل، کرنل حضور دادانیم که در قلب سیستممی

applicationافزار یا دهد تا با سختها اجازه میHardware  کامپیوتر در ارتباط باشند و
 عامل همکاری کنند.های درحال اجرا روی همان سیستمبا سایر برنامه

 افزار در واقع هر چیزی است که قابل لمس باشد مثل: مموری و...سخت

نیاز را داشته افزار کامپیوتر در ارتباط باشد باید چندین پیشکرنل بتواند با سخت برای اینکه
 باشد:

افزاری واقع بر کامپیوتر را بداند: در لینوکس، کدی مطالبی را دربارۀ درایورهای سخت -1
افزار در ارتباط باشند، یا دهد تا با هر قطعه سختها اجازه میapplicationکه به 

صورت درایور ساخته شده است یا بعد از اجرای کرنل با استفاده از در داخل کرنل ب
 شوند. چیزی به نام ماژوال قابل بارگذاری، به کرنل اضافه می

ها بربیاد: کرنل باید تصمیم بگیرد که چه applicationباید از عهده مدیریت  -2
کامپیوتر  ها به کدام پردازندۀهایی االن در حال اجرا هستند و این پردازشپردازش

 توانند دسترسی داشته باشند و این دسترسی چقدر طول بکشد.می
های سنگینی ها و اجازۀ دسترسی را تشخیص دهد: کرنل مسئولیتباید سیستم فایل -3

، (reading)ها اجازه خواندن را به عهده دارد و چون مسئول این است که به پردازش
فایل ذخیره نواع مختلف سیستمهایی که در اشدن فایلrun، (writing)نوشتن 

ها را بداند. جدا از این باید اجازۀ اند را بدهد، پس باید ساختار این سیستم فایلشده
 ها را دارد. هر کاربر را بررسی کند تا بداند هر کاربر اجازه دسترسی به کدام فایل

 

 

 

 

حواستو جمع کن از این به بعد خانوم آیندم اجازتو تعیین 

فت دیلیتت کنه.دم شیمی کنه. دست از پا خطا کنیمی  
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  نداریم )!( پس کرنل یک  حاال که توانایی الزم برای این مسئولیت بزرگ را به تنهایی
interface افزار دهد که با استفاده از آن توانایی این را داریم که با سختارائه می ای

  صحبت کنیم و ارتباط برقرار کنیم ولی غیرمستقیم.

 نام دارد که رابط بین ما و کرنل است. shellکند، کسی که این لطف را در حق ما می

  

 

 

 

  

 

Shell  مفسر کامند الینی یک(command line)  است که به شما اجازه دسترسی به
 دهد. ترین ابزارهای لینوکس را میبرخی از حیاتی

 

 

 

گیری کردیما.آرزو بر جوانان عیب نیست. چه حساب کردی 

 روی خانوم آیندت! 

 

 

 

؛ shellگن بهش می ها، توی بالد کفربه قول بعضی

 شه؟ ترکی بیلیر سن؟فارسیش چی می

گنشِل یا پوسته هم بهش می  

 I loveخوام توش بنویسم شه؟ میآخ جون کی شروع می
u ی عیال شاید ببینهو بفرستم برا 
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Shell ها، کار با سیستم فایل، کامپایل کد کامپیوتر و مدیریت روشی برای اجرای برنامه
بخش اما ردکمتری داهای مرسوم محبوبیت GUIاز  shellنماید. اگرچه کامپیوتر ارائه می
ها در ای بودن یک فرد در لینوکس بستگی به استفاده او از کامندالینزیادی از حرفه

shell .شاید در ابتدا قضیه کمی سخت جلوه کند اما اگر به درستی یاد بگیرید  دارد
انگیز است که تبدیل به بزرگترین سرگرمی شما خواهد شد. شروع یک دنیای هیجان

  پایان ندارد.

Shell ،ها انواع مختلفی دارند. گرافیکیCLI ها که به آنtext  یاcommand line هم
 تکست.  shellدارند هم  گرافیکیshellها هم شود. بسیاری از لینوکسگفته می

که اغلب بعد الگین است همان دسکتاپی  ،گرافیکیshellقبال هم اشاره شد که منظور از 
تواند متفاوت ای میمحیط، در هر سیستم لینوکسیبینید و گفتیم که این کردن می

خواهیم اضافه کنیم این است که اصال ممکن است سیستم باشد. اما چیزی که می
لینوکسی شما محیط گرافیکی نداشته باشد مثل برخی از لینوکس سرورها. در این صورت 

های ادگیری محیطتمرکز خود را روی یاستفاده کنید. بنابراین  text shellباید حتما از 
 دهند.. چون اصوال قدرت خاصی به شما نمیگرافیکی نگذارید

 دسترسی داشته باشیم؟ shellچگونه به یک 
 دارد یا ندارد: GUIاین بستگی دارد به اینکه سیستم شما محیط گرافیکی یا اصطالحا 

No desktopم کردن، به طور مستقی: )مثل برخی از لینوکس سرورها( بعد از الگین
 ست.شود و نیازی به زحمت خاصی نیشروع می shellکارتان با 

With desktop مثل( :ubuntu باید که داریم استفاده می )کنیمterminal ز کنید. را با
پیدا  هاapplicationدر بین یا  open terminal)راست کلیک روی دسکتاپ و گزینه 

 استفاده کنید.( ctrl+alt+tت یا از شورت کا کنید

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

85 Dance with linux 

 
 

Shell ا یگوییم مرورگر در واقع یک کلمۀ کلی است؛ درست مثل زمانی که میbrowser .
 یعنی یک مرورگر انواع مختلفی دارد مثل: کروم، فایرفاکس، اپرا و...

Shell  نیز داستانی این چنینی دارد. یعنیshell  یا پوسته، انواع مختلفی دارند اما
shellها حضور دارد، نوکسای که به طور دیفالت روی همۀ لیbash  .استBash  

است. این نام از این حقیقت سرچشمه گرفته است که  Bourne Again Shellمخفف 
bash  با اولینshell  یونیکس سازگاری دارد. )یعنی پوستۀBourne که به وسیلۀ دستور

Sh شد.( نمایش داده می 

 

 

 

شود و در ه در محیط گرافیکی اجرا میافزاری است ک، نرم(terminal)افزار ترمینال نرم
در حال اجراست. پس هر چیزی را که در ترمینال تایپ  bashپشت این پنجرۀ ترمینال، 

کرده و نتیجه را در پنجرۀ ترمینال  (run)هم آن را اجرا Bashرساند. می bashکنید به 
 دهد. به شما نشان می

گفتی حاال این حقیقت رو به ما نمی

ترکیدی؟ گیجمون کردیمی  
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شود توانایی این را افیکی اجرا میهای گرخوبی ترمینال این است که چون در محیط
داریم که اسکرول کنیم یا فونت و رنگ را عوض کنیم یا حتی چندین پنجرۀ ترمینال باز 

 کنیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 به طور دیفالت در اوبونتو، سه تا ترمینال نصب است:

1- Xterm 
2- Uxterm 
3- GNOME terminal 

ترمینال دیفالت  است )مثل اوبونتو( GNOMEها آن baseهای گرافیکی که محیط
 است.  GNOME terminalها آن

ها، کنسول نام است، ترمینال دیفالت آن KDEها هایی که محیط گرافیکی آنلینوکس
 های خاص خود را دارند.دارد و هر کدام ویژگی

بینید، خط را باال آوردید )مثال ترمینال در اوبونتو(، اولین چیزی که می shellبعد از اینکه 
 نام دارد.  promptا اعالن ی

 با خره گشتی؟ 

 

 

 

رو بیار به خونه تا که قناری عشق  عشقپنجره ها رو باز کن 

بخونه عاشقونه غمارو رها کن به فردا نگاه کن عشقو صدا 

 کن... عشقو صدا کن
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است. قبال هم گفته  $برای یک کاربر عادی، فقط یک عالمت دالر یا   promptعالمت 

تواند از سیستم استفاده بودیم که کاربر عادی قابلیت مدیریت سیستم را ندارد و تنها می
 کند.

 تواند بهاست و می #، عالمت super userیا  rootبرای یک کاربر  promptعالمت 
 کمی خطرناک است)!( ( های حیاتی دسترسی داشته باشد)فایل

  توانید تغییر دهید.ها را خودتان هم میاین کاراکترها و عالمت

 

 

 

 

 

Bash کند؟چگونه کار می 
گذرانید عامل میشما به عنوان لینوکس کار که بیشتر وقت خود را پشت این سیستم

 افتد.ه پشت پردۀ چه اتفاقاتی میبهتر است تا حدودی به خوبی درک کنید ک

تایپ  (terminal)یا اصطالحا دستوری را در ترمینال  command lineوقتی یک 
کند و خروجی را به می (run)را اجرا آن return ،bashیا  enterکنید، بعد از زدن می

 دهد. شما نشان می

بذارم.  ر چهار لینوکس روخوام عکس سه دمن می

که نداریم توی کیف پولمون بذاریم حداقل پول 

  اینجا بذاریم
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Bash  تنها نخستین کلمه درcommand line ا دستور در نظر را به عنوان کامند ی
را فشار دهید.  spaceه، یعنی تا وقتی که شما کلید گیرد. منظور از نخستین کلممی

 گیرد. یا دستور را به عنوان آرگمان در نظر می commandباقی 

اجرا کرد، در پایان کار خود دوباره این خط  bashوقتی یک دستور را وارد کردید و 
prompt ی گر نشان نداد یعنی هنوز مشغول اجرای کامند قبلدهد. ا را به شما نشان می
  است. 

 کنیم.برخی از این کامندها را بررسی می shellبرای شروع و آشنایی با 

 بررسی الگین خود
کنید، لینوکس شما را به عنوان یک موجودیت می loginوقتی به یک سیستم لینوکس 

 identityگیرد. این تعلق می identityدهد یا به عبارتی دیگر به شما یک خاص نمایش می
 identityایش باشد. برای نممی (group id)، نام گروه شما (user id)شامل نام کاربری
 را تایپ کنید. idخودتان دستور 

 
 (uid) 1000ر بوده که به وسیلۀ عددی کارب saharدهد که نام کاربر این خطوط نشان می

نوشته شده.  groupsبه آن تعلق دارد در  saharکه  نشان داده است. در اینجا گروه اصلی
 ها که آمده، تعلق دارد. و بقیه گروه adm(gid 4)های دیگری مثل به گروه saharهمچنین 

برای  saharهایی است که ها یا اجازهpermissionدهندۀ این اسامی و اعداد نشان
 دسترسی به منابع کامپیوتر دارد. 

 دیفالت  shellفهمیدن 
ها با هم تفاوت دارد. برای اینکه بدانید دیفالت لینوکس shellقبال اشاره کرده بودیم که 

shell  شما چیست از این دستور استفاده کنید: یوزردیفالت 
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ا در تعریف اکانت شما ر grepدهد و دستور الگین فعلی شما را نمایش می whoدستور 
ایگزین ج را خودتان userباید  saharبجای دهد. در اینجا نشان می etc/passwd/فایل 

دهد که ، نشان میbin/bash/را تایپ کنید. در فیلد آخر،  etc/passwd/کنید و در ادامه 
shell  دیفالت شماbash باشد. می 

به شکل چشمک  promptبینید، بعد از اجرای کامند، دوباره خط اعالن یا )همان طور که می
. یعنی کامند قبلی اجرا شده و حاال منتظر گرفتن دستور جدید زنان نشان داده شده است

 است. (

 

 

 

های دیگری نیز کار کنید) با فرض اینکه نصب shellبا این حال، این امکان وجود دارد که با 
های زیادی وجود دارد مثل Shellتوانید نصب کنید.( اند میاند یا اگر نصب نشدهشده
ksh ،tcsh ،csh، sh ،dash و ... 

 shellها را وارد کنید و وقتی هم که کارتان با آن افی است اسم آنها کshellبرای کار با این 
دیفالت  bashدیفالت. )در اینجا  shellبرگردید به  exitبا تایپ دستور  توانیدمی تمام شد،
 است.(

گیرید. یاد میهای دیگر را shellکند، به راحتی کار با چگونه کار می shellوقتی بفهمید یک 
 man bashاستفاده کنید برای مثال با تایپ  shellتوانید از صفحۀ راهنمای آن یا می

 توانید پیدا کنید. مورد نظر را می shellلیستی از کامندها و مشخصات آن 

 به منم چشمک زد
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 ها بررسی دایرکتوری
یا  current directoryمکانی در سیستم فایل لینوکس وجود دارد که به  shellبرای هر 

working directory شود مثال وقتی برای اولین بار به یا دایرکتوری کنونی شناخته می
 کنید.را آغاز می homeکنید، کار با دایرکتوری داخل لینوکس الگین می

 

 

  

شما از دایرکتوری کنونی shellکنید، سازی یک فایل را میوقتی درخواست بازکردن یا ذخیره
کردن saveکند. مثال برای به عنوان نقطۀ رجوع استفاده می current directoryیا همان 

یک فایل، کافی است نام فایل را بدهید و آن فایل در دایرکتوری کنونی شما ذخیره خواهد 
 شد. 

را تایپ کنید: pwdبرای اینکه بفهمید دایرکتوری کنونی شما چیست، 

 
دایرکتوری فعلی در اینجا دهد. دایرکتوری کنونی شما را نشان می pwdدستور 

/home/sahar توانید با دستور چنین اگر دایرکتوری کنونی را تغییر دادید میباشد. هممی
cd  که مخففchange directory  است به دایرکتوریhome  باز گردید. اگر به دنبال این

انتخابی تغییر دستور، نام یک دایرکتوری آورده شود، دایرکتوری کنونی شما به آن دایرکتوری 
 برد. می homeای شما را به دایرکتوری بدون هیچ دنباله cdکند ولی دستوری می

.دهدموجود در دایرکتوری فعلی شما را نشان می محتویاتلیست  lsدستور 

 

خوره؟این دایرکتوری به چه دردی می  
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 خارج شویم؟ shellچجوری از یک 
توانید خارج می ctrl+dیا  exitبه پایان رسید، با تایپ دستور  shellبعد از اینکه کارتان با 

 bin/هایی  مثل ها برای دست گرمی بود وگرنه صدها دستور دیگر در دایرکتوریشوید. این
های وجود دارد. همچنین دستوراتی برای مدیریت سیستم در داخل دایرکتوری usr/bin/یا 

/sbin  و یا/usr/sbin م.کنیقرار دارند. در ادامه کتاب بیشتر در مورد دستورات صحبت می 

 command syntaxنحوه نوشتن کامندها یا 
یا  lsها، هیچ آرگمان و یا آپشنی در دنبالۀ خودشان ندارند. مثل: commandبرخی از 

pwd  

چگونگی کارکرد آن دستور  . با این کاربه این دستورها اضافه کنیم هاتوانیم یکسری آیتممی
 ز:ها عبارت است اکند. این آیتمتغییر می

 

 

 

 

 (options)ها نآپش -1
 (arguments)ها آرگمان -2
 (enviroment variables)متغیرهای محیطی  -3
 (metacharacters)متاکاراکترها  -4

 

ها، کامندهامون شاسی بلند گه با این آیتمیه حسی بهم می

خورد البته شه یا یه چیزی مثل اسفناجی که ملوان زبل میمی

خورده. هر ناج نبوده که اون میامروزه علم اثبات کرده اون اسف

خوره چیه همون چیزی بوده که این خره هم می  
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 (options)ها آپشن
توانیم رفتار یک کامند را تغییر دهیم. به کامند دقیقا مشخص کنیم که چه ها میبا آپشن 

کند اکثر کامندها دارای یک یا خواهیم، چه کاری بکند، چه کاری نخواهیم، چه نمیمی
 چندین آپشن هستند.

 کند.مشخص می نویسی که آن کامند را نوشته،برنامه های یک کامند راآپشن

ها، آپشنش های مختلف. مثال برخی از برنامههمه کامندها آپشن دارند منتهی در فرمت
 . ندارند برخی اصال یا و دارد تیره خط دوتا دیگر برخی دارد، –یا  dashیک خط تیره یا 

  

 

 

 هاآپشن                                                     

 

 های دیگرحرفی              چندحرفی               در فرمتتک                        

 

 یک خط تیره             دوتاخط تیره                                

 

پوشند. ها را میکامندها آناکثر ها یک لباسی دارند )یک الگویی دارند( که ولی در کل،  آپشن
 پردازیم.در ادامه به شرح این لباس می

 شوند. شروع می dashحرفی معموال با یک خط تیره یا های تکآپشن

نشان  محتویات دایرکتوری فعلی را lsبرای مثال پیش از این اشاره کردیم که دستور 
)خط تیره ا ل( تایپ کنیم، لیست کاملی از اطالعات  l–دهد،اگر به دنبال این دستور آپشن می
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های نقطه( را های مخفی )فایلفایل a–آپشن  کند و همچنین تایپبا جزئیات را ارائه می
 دهد.نشان می

 

 

 

 
 توضیح درباره شکل:

هستند یا  home/sahar/دایرکتوری  دهندۀهایی که یک نقطه ).( دارند نشاندایرکتوری
دارند،  (..)هایی که دو نقطه یعنی دایرکتوری فعلی است. و آن home/user/همان 

است که تنها  home/شود. این دایرکتوری والد، همان اصطالحا دایرکتوری والد گفته می
 ت. نیز هس saharهای دیگر در اختیار باشد.تمامی فایلمی rootدر اختیار کاربر 

هایی ها یک نقطه ).( قرار دارد، فایلهایی که در سمت راست آنها یا دایرکتوریاسامی فایل(
به کار برده  shellهای یا خاصیت GUIهای سازی خاصیتدهند که برای ذخیرهرا نشان می

 )شوند.می

با این کتاب نوشتنت. فکر کنم تا حاال هیشکی ازت جزوه 

 نگرفته. آخه خط تیره ال؟؟؟؟ تمام باورهامو ریختی بهم
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 شوند. آوردن آپشن)مخفی( هستند با یک نقطه شروع می hiddenهایی که در کل، فایل
–a های گوید فایلمیhidden .را هم نشان بده 

  

 

 

 

–l ال( در کامند )َدشls  معنایlong list دهد. را می 

بدهد و کال کار دیگری  loginمعنی دیگری، مثال  l–ای دیگر همین ممکن است در برنامه
د توانننویس نوشته است، میها بسته به چیزهایی که برنامهانجام دهد. یعنی آپشن

 متفاوت باشند و کاربردهای مختلفی داشته باشند.  

 

 

 

 

 

 

توانید چندین آپشن تک حرفی را در کنار یکدیگر بعد از یک خط تیره تایپ کنید. برای می
 -laمثال : 

 

 

بقیه اطالعات لیست مربوط به اندازه هر فایل بر حسب بایت، تاریخ 

 ده.ه دستتون به فایل خورده رو نشون میو زمان آخرین باری ک

 باتریش  نکشید اینارم بگه

 

 

 

خوای فکر کردم می "ای دیگربرنامه"اونجا که گفتی 

 مارو به خدای بزرگ بسپاری

خوای من بسپارمت؟خب می  

سپارمای دیگر شما رو به خدای بزرگ میتا برنامه  

 

لوط کن ه مخهای تک حرفی رو توی یشه آپشنخواد بگه میمی

 ls –laبریزید و قاطیش کنید و کنار هم بیارید مثل 

 

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

95 Dance with linux 

 

 یعنی این سه تا هیچ فرقی با هم ندارند: 

ls –l –a 

ls –a –l 

ls –la 

 
شتر داشت چه پس اگر کامندی نیاز به آپشن بی های تک حرفی کم است،اما تعداد آپشن

 کنیم؟ 

 longهای گیرد که به آن آپشنهایی در نظر مینویس یکسری آپشندر آن صورت، برنامه
های النگ، دوتا خط تیره دارند. چرا؟ چون اگر یک خط تیره باشد، شود. این آپشنگفته می

و ما با دوتا خط تیره گذاشتن به ا گیرد.هر حرف آن آپشن را، یک آپشن مجزا در نظر می
 ls --helpتیم همگی باهم معرف یک آپشن است. مثل فهمانیم که چیزی که نوشمی

 شود. ، حساب میh ،e ،l ،pبه صورت جداگانه  helpاگر دوتا خط تیره تایپ نشود، 
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کمک  help توانیم از آپشندهد. میچه کاری انجام می lsدانیم دستور مثال فرض کنید نمی
 بگیریم:

 
 تواند بپذیرد را نشان داده است. می lsهایی که کامند در اینجا آپشن

توانید خروجی به طور صفحه به صفحه نشان داده خواهد شد. برای خروج می lessبا تایپ 
q :را فشار دهید 

 

خدا لگدش کنه که همه رو تیکه تیکه 

 کنهمی
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 پذیرندهایی که مقدار میآپشن
ای به  ”value“ها ما "مقداری" یا یک ه آنها نیز وجود دارند که به وسیلبرخی از آپشن

 دهیم. پراسس پاس می

چند خط اول فایل  n–با آپشن  etc/samba/smb.conf/با آرگمان  headمثال کامند 
smb.conf دهد. برای این که بگوییم چند خط را نشان دهد، عدد یا آن را نشان میvalue 
 نویسیم. می  nرا در کنار 

ساختم به اسم  HOME/SAHAR/کستی در دایرکتوری مثال من یک فایل ت
EXAMPLE.TXT کامند  خواهم با استفاده ازو داخل آن متنی گذاشتم. میHEAD  تنها دو

 خط اول این فایل را بخوانم:
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 اگر بخواهم شش خط اول را بخوانم:

 
 

 

 

شان مشخص کردم که شش خط اول را ن 6و بعد مقدار عددی  n–یعنی با آوردن آپشن 
 بده.

چسبد ولی در برخی هم یک اسپیس ( میnبه آپشن )اینجا  valueها این در برخی آپشن
 n=6-ها وجود دارد. در برخی مواقع هم باید یک مساوی قرار بگیرد: بین آن

اند طوری دیگری ولی این وسط داریم کامندهایی را که سرکشی کردند یا به عبارتی حال کرده
بتوان با او رفتار کرد. یعنی  dashآپشنی ندارد که با  ipثال کامند آپشن داشته باشند. م

 ندارد.  dashهیچکدام خط تیره یا  ipهای آپشن

 ip addr show dev loای را ببینیم، interfaceیک  ipاگر بخواهیم 

 
 هر چه آمده، آپشن است اما هیچکدام خط تیره ندارد! ipتوی اینجا بعد از 

 گید شِش؟شیش چشه که می
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هایی و به چه آن کامند بروید تا متوجه شوید که چه آپشن helpشتر باید به نه.  بلکه بی
گرفتید ماند، مثل اولین باری که مشتق میشکلی وجود دارد؛ رفته رفته با تکرار یادتان می

 دهید. کردید ولی بعدها ذهنی انجام میفرمول حفظ می

 

 

 

 اند.را پوشیده dashیا دوتا  dash هایشان همین لباس یدونهکامندها، آپشناکثر منتهی 

 پیداکردن اطالعات در مورد کامندها
گذارند، در مورد کامندها در اختیار شما می informationدستوراتی دیگری که اطالعات یا 

ای از اطالعات دستورات را نشان خالصه helpاست. اما کامند  infoو دیگری  manیکی 
 هم استفاده کردیم. helpدهد. پیش از این از آپشن می

کنید، شاید فکر کنید هیوالست! شما فقط یک خط استفاده می shellوقتی اولین بار از 
prompt بینید که منتظر است تا دستورات شما را اجرا کند. می 

 

 

 

 

 

 o_0فظ کنیم؟ ها رو باید حهمه این

 

 مچتو گرفتم. مشتق کیه؟

 

 خیلی هم دلش بخواد هیوال باشه
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 PATHکردن چک -1
 تایپ کنید:  shellدر 

echo $PATH 

 

 

 

 

 

 

هایی که کامندها در آن حضور دارند به شما نشان ا اتاقهای ییک لیست از دایرکتوری
ها اکثرا دستورات استاندارد لینوکس را خواهد شد. محتویات داخل این دایرکتوریداده

هایی ه آپشناز کجا بفهمیم اصال چه کامندهایی هست؟ چ

تر ازشون استفاده کنیم و گیرن؟ یا چجوری پیشرفتهمی

 های مجازشون چیه؟افزودنی

 

بقیه قصه برای مگه کالس آشپزی با مانع است؟ 

 جواب سوالته

 

 

 

 نشد

 قبلشم یه عالمت دالر بذار.  PATHبزرگ تایپ کن  

Every body listen and repeat PATH 
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خواهیم بفهمیم در ها، دستورات حضور دارند. مثال میدهد، یعنی داخل این اتاقنشان می
 نند:کچه دستوراتی زندگی می binدایرکتوری یا اتاق 

 

 helpاستفاده از کامند  -2
ا شوند. در واقع این کامندهها دیده نمیها یا همان اتاقبعضی از کامندها هم در دایرکتوری

توانید استفاده می helpاز پیش ساخته شدند. برای دیدنش از کامند  shellداخل خود 
د زیر، به صورت امنتوانید با نوشتن ککنید. منتهی خروجی این کامند چون خیلی زیاده، می

 صفحه به صفحه ببینید. 

help | less 
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فهمیم رو بنویسی و ما ما نمی قبول نیست چیزایی که

 کنم. اصال من بازی نمیفقط تایپ کنیم

 

گه اگه انگیزه. همشو میقرار نیست اینجوری تموم شه، وگرنه غم

 خدا قبول کنه. تو فقط تحمل داشته باش. اینا رو یاد بگیر که جایی

 موندی هی گیج نشی

 

 صفحه؟گه صفحهیعنی چی هی می  
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کنید، این کار می دیگری  shellکند اگر با کار می bashیا پوستۀ  shellاین دستور فقط با 
 دستور اجرا نخواهد شد.

 

 خواهید به کار ببرید را با دستوری که می help–توانید می -3
اند تا کاربر گیج نشود. هم گذاشته helpیی که وجود دارند، آپشنی به اسم خیلی از کامندها

 را استفاده کنید.  help--خواهید بغلش توانید کامندی را که میمی

 کند: هایی را قبول میچه آپشن lsدانیم مثال فرض کنید نمی

 

موم رو بزنی ت qتونی کنی میاد پایین باز، می یعنی موستو اسکرول

 کنی این بازی کثیفو
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اخت، برای اینکه اطالعات بیشتری از او توان یک دایرکتوری سمی mkdirمثال با دستور 
 داشته باشیم:

 

 

 

ای بلد کامند دیگه lsجز بینم. رو توی خوابمم می lsمن این 

نیستی؟ یکم خوشحالمون کن دیگه چیه همش تکرار؟ تازه 

 باال هم اینو مثال زدی. 

 
تو دیگه از تنوع حرف نزن. توی این هزار سالی که از خدا عمر 

ای کردیم دریغ از شکلی بود. ما هر شوخیفتم فقط قیافت همینگر

 یه انحنا روی صورتت

 

 هزاااااااااااار سالته؟؟؟؟ خجالت بکش از هیکلت. 

گفت کردیم میبابام خدابیامرز عادت داشت ما هر خریتی که می

ای، دید که هزارهچهل سالته از هیکلت خجالت بکش. اگر تو رو می

شد.خیلی خر کیف می  

 

ها نسل به نسل باباتم مُرد و تو رو برای ما به ارث گذاشت، همۀ خریت

ذره از چرخیده و انباشته شده توی تو. تو هم خراب شدی روی سر ما. یه

ذاشت برای بقیه. خریتتو با خودش به گور نبرد یا ارث می  

 

 

ده؟ بزن بینیم خونه این دستور آمار همه رو می

 لینوکس کجاست؟ 
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 سازین؟ مگه شما خرها هم خونه می

 

وی واقعیت برای خونه ساختن باس عین این  خر پول جمع ت

 mkdirکنی، صد نفرو راضی کنی بیان بسازن بعد اینجا با یه 

 کنیزنی زندگیتو مییه اتاق می

 

 

آره مگه مثل شما آواره سحر نامیم؟ ما خونه زندگی 

ن از اینجا بیروامیسیم. سازیم روی پای خودمون ومی

 واقعیت محضه
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 manدستور  -4
گذارند. برای اطالعات بیشتر از ای از اطالعات را در اختیار شما میدستورات قبلی، خالصه

  استفاده کنید. manدستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کم مونده بود تو یکی بهمون درس اخالق بدی

 

 ده لباس چی پوشیده.نکنین. خانواده نشسته. نشون می

 

های کثیراالنتشار خواست بگه برای اطالعات بیشتر به روزنامهمی

 خواد مارو بپیچونه. حاال ببین کی گفتممراجعه کنید. این همش می

 

کنار کامند مردم بیاد. ملت  man یعنی چی هی کلمه

 ناموس دارن. چه وضعشه.

 

 رو.  manتایپ کردم این 

 ?what manal page do you wantگه می

 وقتشه برم بیلمو بیارم؟
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  man mkdirبرای مثال بزنید 

 

 

 

 
 

 man command خوای رو هم بغلش بیاری.باید کامندی که می

 

 دوباره قفل کرد روی یه دستور جدید. بابا تنووووووع
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 infoاستفاده از  -5
Info  هم یکی از دستورات دیگری است که به دادن اطالعات یاinformation  به شما کمک
. اما اگر داشته باشند، اطالعات ندارند infoکند. منتهی تمام کامندها در دیتابیس می

 دهند.می manبیشتری نسبت به 

 

 

 

 

 

 gnome-helpاستفاده از دستور  -6
 gnome-helpشد اما با تایپ دستور اجرا می shellه پیش از این گفتیم، در مواردی ک
 توانید استفاده کنید. شود که از آن هم میدر محیط گرافیکی باز می helpاپلیکشن 

 
 

 یروز هم چی پوشیدنمثال اینکه د

 

 خوای بس کنی؟ تو نمی
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 (arguments)ها آرگمان
 ها، آرگمان نیز بپذیرند.توانند جدا از آپشنخیلی از کامندها می

 

 

 

 

 

 رود.ش اضافی از اطالعات به شمار مییک آرگمان، یک بخ

 

 

 

های دیگری که از کامند و آیتم usernameاطالعاتی مثل اسم یک فایل، دایرکتوری، 
 ها را نشان دهد.کند آندرخواست می

 

 

دهد. در اینجا را نشان می etc/passwd/محتویات فایل cat /etc/passwd مثال دستور 
/etc/passwd رود.می آرگمان به شمار 

شه منم به فرزند هایی دارن. نمیملت چه توانایی

 خوندگی قبول کنن؟

 

 ان؟یعنی کال اضافی

 

کنه. جاسوسه؟عین پلیسا رفتار می  
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 شوندها قاطی میها با آپشنجایی که آرگمان
 اند. ها در واقعی نوعی آرگمانآپشن

شود )!( در این حالت، آرگمان فورا بعد از گاهی اوقات یک آرگمان با یک آپشن شریک می
 گیرد. آپشن قرار می

 space ، بعد از یکهای تک حرفی، آرگمانی بیاوریمآپشن خواهیم به دنبالوقتی می
آید. اما اگر آپشن مد نظر، تک حرفی نبود، برای اینکه آرگمان را به دنبال آن بیاوریم، از می

 کنیم. عالمت تساوی = استفاده می

 ls --hide=Desktopمثال: دستور 

 
--hide  آپشنی است که روی کامندls دانیم که کامند نشسته، از طرفی میls  کارش لیست

گوید می lsبه کامند hide--سپارند، ای است که به آن مییا دایرکتوریکردن محتویات فایل 
است  Desktopها هایی که اسم آنها و یا فایلکه موقع لیست کردن محتویات، دایرکتوری

 را نمایش نده. 
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ای نیست. یعنی اول یا فاصله spaceفقط نکته اینجاست که بین دو طرف تساوی هیچ 
ای نیست و spaceای نیست و تساوی اومده، دوباره هیچ spaceهیچ آپشن اومده بعد 

 آرگمان آمده.

 

 

 

 حرفی است که به دنبال آن یک آرگمان آمده است:مثال زیر، یک آپشن تک

$ tar -cvf backup.tar /home/sahar 

 
بساز و همه  tarبا پسوند  backupگوید یک فایل به اسم می cvf–توی اینجا آپشن 

 را داخل آن بگذار. home/sahar/ات داخل دایرکتوری محتوی

 

 چه خبیث. مگه اون تو چخبره؟

 کشتی خودتو فهمیدیم اسپیس نداره دیگه
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 متاکاراکترها
ها را در کامندها استفاده کنید. به توانید آنیکسری کاراکترهای خاص وجود دارند که نمی

شود. ها متاکاراکتر گفته میاین  

ارند. یعنی هم د معنی خاصی دارد. انواع مختلفی bashهر کدام از این متاکاراکترها برای 
تر حرف بزنیم و چیزهای بیشتری ازش راحت bashتونیم با از طریق این کاراکترها ما می

کاراکترها می  پردازیم.بخواهیم. در ادامه به معرفی بعضی از این متا

 ویرگولمتاکاراکتر نقطه
ر کند. اگکاراکتری است که دو دستور را از هم جدا می ;یا  semicolonویرگول یا نقطه

 بنویسم:

date ; date ; date  

 بینید. می bashسه تا خروجی جدا در 

 
 

 

ومده توی امخففش  cکه  createگه بساز منظورش اونجا که می

که توی  fileمنظورش  "فایل"گه آپشن. اونجایی هم که می

هم که وسط اومده، منظورش  vاومده. اون حرف  fآپشن مخففش 

verbos ده که بگه من )به معنی طوالنی، دراز( که یه پیام متنی می

خواستی ساختم. حاال اگر برید توی دایرکتوری بک آپی که می

/home/user بینید. پوشه هه رو می 

 

 

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

113 Dance with linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spaceمتاکاراکتر 
Space رود که کامند را از آرگمان جدا یا فاصله، خودش یکی از متاکاراکترها به شمار می

 فاصله گذاشتیم. la–و آپشن  lsبین کامند  ls –laکنیم کند. مثال وقتی تایپ میمی

ذاره بقیه به عنوان آرگمان پاس داده بشن، ویرگول نمییعنی نقطه

دونههر کدوم رو یه کامند جدا می  

 

چه فهمیده. کار ایشون رو دوست دارم. بیاد من و لینوکس رو 

 linux ; khareهم به هم وصل کنه، مثال بزنه 

 

 دا کردن دوتا کامند ازویرگول جاشتباه فهمیدی، کار نقطه

شه توی یه خط چندین کامند همدیگس نه وصل کردنش. یعنی می

 ویرگول جدا کرد.رو نوشت و با نقطه

 

ده، یه چیزی لینوکس هم برای من معنی خاصی می

 عاملبیشتر از یه سیستم

 

 منم همینطور
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 &متاکاراکتر امپرسند 
حوصله( برای کشد )ماهم نسل بیبعضی از کامندها برای اینکه کامل اجرا شوند، طول می

کنیم.  runگراند توانیم دستور بعدی را در بکاینکه منتظر آن نمانیم، با کاراکتر امپرسند می
نتظر تکمیل ارتان ادامه دهید و مدهد تا به کبه عبارتی این متاکاراکتر به شما اجازه می

 کامند نمانید.

 آید.امپرسند معموال در پایان یک برنامه می

 text formattingباشند یا به اصطالح کامندهایی که مربوط به فرمت متن می
commands  مثلnroff  یاtroff دهیم، از این دست کامندهایی که بعدا توضیح می
 شوند. می اجرا backgroundهستند که در 

شوند اجرا می backgroundهایی نوشته باشید که در  shell scriptحتی ممکن است شما 
کند. مثال میزان پرشدن هارد دیسک و یک اتفاقی که مدام در اتفاق افتادن است را چک می

 شما یا کاربران خاصی که الگین کردند. 

 

 

 

 

 

 

اید، برای استفاده از امپرسند اینگونه ون نوشتهبا پایت shell scriptمثال فرض کنید سه تا 
 کنید:تایپ می

./script.py &  ./script2.py &  ./script3.py & 

 شل اسکریپت چیه؟

ی.یکسری برنامه های کوتاه که برای یه هدفی مینویس  
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 در پایان هر کدام آمده است. &توجه کنید که 

 &&متاکاراکتر دبل امپرسند 
 این کاراکتر جدا کننده دوتا کامند است. 

Date && cal 

 
 

 

 

 

فرستد تا وضعیت می bashبه  status codeشود، یک م میهر کامندی وقتی کارش تما
یعنی بگه من کامندو به خوبی اجرا کردم یا قاطی کردم و حال خودش را گزارش دهد. 

 مشکلی پیش اومده

 مثال اگر صفر بده، یعنی برنامه رو اجرا کردم. عملیات با موفقیت انجام شد! 

صفر بوده، یعنی  dateاولی، یعنی  status codeمتوجه شود که  bashتوی اینجا، وقتی 
 کند. را اجرا می calبا موفقیت انجام شده،  دومی یعنی 

عادت داری حرف تکراری بزنی؟ فرقش با 

 ویرگول چیه؟نقطه
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رود. به عبارتی اگر کامند اول حالش خوب نباشد و درست اجرا نشود، سراغ دومی هم نمی
گذاریم که اگر اولین کامند اجرا نشد بقیه را هم اجرا با استفاده از دابل امپرسند، ما شرط می

 نکن.

 با عالمت | pipeمتاکاراکتر پایپ، 
اسلش متاکاراکتر پایپ یک خط عمودی است، معموال در کیبوردها با گرفتن شیف+ بک

شود. این متاکاراکتر، خروجی حاصل از یک دستور را به عنوان ورودی دیگری ارسال ظاهر می
 کند.می

 

 

 

ها کار کرده، و دستور دوم روی رخی دادهکار فرصت این را داریم که دستور اول روی ببا این
 خروجی دستور اول کار کند. 

 

  X، دستور دوم روی این خروجی یعنی Xشه مثل فکر کن خروجی دستور اول یه چیزی می
خوره و کارهایی که بهش سپردن رو داره میکنه.  انگار یکی قبال پخته این فقط برمیکار می

 ده.روی اون انجام می

 یه به این دارد:الگویی شب

Command1 | command2 

 

 دهگیره به دومی مییعنی از اولی می

 

 نفهمیدم
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را لیست کرده، محتویات را بر اساس حروف  usr/bin/این دستور، محتویات دایرکتوری 
نماید و خروجی را به دستور الفبا )بدون در نظرگرفتن کوچکی و بزرگی حروف( مرتب می

less بینید. به به صفحه توانید نتایج را به صورت صفحمی کند. با این کار شماارسال می
 را فشار دهید.  qبرای خروج هم کلید 

 یک مثال دیگر:

 
 sortکند و خروجی آن را به دستور را لیست می etc/passdw/این دستور محتویات فایل 

شوند شروع می etc/passwd/اسامی کاربرانی که در هر فایل  sortکند، دستور وصل می
ارسال  lessرا به کند و در آخر خروجی آنلفبا مرتب میها را برحسب حروف ارا گرفته و آن

 دهد. هم خروجی را به صورت صفحه به صفحه نمایش می lessکند. دستور می

دهند که یونیکس همان جد لینوکس )!( چجوری ها به خوبی این حقیقت را نشان میپایپ
 اند.های مختلف ساخته شدهاز بلوک

 الینمتاکاراکتر دابل پایپ
date || cal 
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آن صفر باشد، دومی  status codeدرست اجرا شود یعنی  dateدر این متاکاراکتر اگر 
کند. دیگر اجرا نخواهد شد. به عبارتی این متاکاراکتر، هر کدام که صحیح بود را اجرا می

 "این یا آن"

د و الی روکند، در غیر این صورت سراغ دومی میاگر هر دو صحیح بود، اولی را اجرا می
 آخر.

را اجرا کن. گذاریم که هر کدام از کامندها که حالش خوب بود آنبه عبارتی این شرط را می
 حتی یکی! فقط انجامش بده. 

شود پس سراغ کامند بعدی رفته و اجرا نمی date2بینید، کامند همانطور که در تصویر می
cal   .را نمایش داده است 

 داردمتاکاراکتر > یا خروجی استان
 bashبرگردیم سر 

ه شما را اجرا کرده برنام bashرا اجرا کند، آن bashشود تا وقتی یک کامندالین تایپ می
دهد. حاال برنامه ممکن ها را به برنامه پاس میکند و بعد، آرگمانمی executeیا به عبارتی 
شود. یک میایجاد  proccessاسس یا ها استفاده بکند یا نکند. اینجا پراست از آن

تواند خروجی ارسال کند. مثل زمان پراسس در طول عمر خود، هر وقت که تمایل داشت می
گفتیم خروجی را ارسال کن و مثال روی صفحه یک می printکه در برنامه پایتون با دستور 

رسد، می bashرا نشان بده. مشابه همین، این خروجی به دست  helloسالمی به ما بده 
bash دهد، اما کاراکتری ور دیفالت این خروجی را روی صفحه نمایش، نشان میبه ط

 . gtبه طور مخفف  greater thanیا  <وجود دارد به اسم "بزرگتر از" یا 

 

 

 کنم. از کجا بفهمم؟قاطی می <با  >مونه، من همیشه یادم نمی 
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 ماهیه به کدوم طرفه؟ هر جا که غذا بیشتر باشه ماهی نببین دهن ای

 به اون سمت دهنش بازه.

 

 

 

 . ناین شکلی ^من  هایهیه چرخید چی؟ اصن دهن ماهیما
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بیند متوجه این کاراکتر را ب bashرود و هر وقت این عالمت، یک متاکاراکتر به شمار می
را بعد از شود که باید خروجی را در یک فایل بریزد. چه فایلی؟ فایلی که شما نام آنمی

 آورید. عالمت بزرگتر می

 calنویسم: مثال در ترمینال می

 دهد، اما اگر بنویسم:با این کار تقویم را روی صفحه نمایش به من نشان می

سختش نکن دیگه. یه شکلو یاد  جانعاشق اونیم که دهنش بستس. خره

 بگیر دیگه قاطی نکنی.

 

 

 

خوام یاد بگیرم. اصن منم می  

 منم بازی

 

 
نه تو دیگه. هر چی جک و جونوره اینجاست. به اندازه کافی از خره 

 ایت نشو با اون حافظه سه ثانیه کشیم. تو یکی واردمی

 

 

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

121 Dance with linux 

cal > taghvim.txt 

 
عدی مدام ببرای گرفتن دستور  promptبینید، و خط فحه نمیای روی صدیگه خروجی
زند و این یعنی دستور قبلی اجرا شده. اما خروجی کجا رفته؟ خروجی درون چشمک می

درون دایرکتوری جاری حضور دارد. دایرکتوری جاری ما االن فولدر  taghvim.txtفایل 
/home/sahar  است. )یادمون نره که باpwd یم ببینیم توی چه دایرکتوری تونستهم می

 هستیم(

 

 
کنیم، آن فایل مورد نظر نکته مهم اینجاست هر بار که این عالمت بزرگتر را استفاده می

شود و خروجی دستور جدید در آن قرار شود، پاک می( خالی میtaghvim.txt)اینجا 
 شدن.  overwriteگوییم گیرد. اصطالحا به این کار میمی

نشود و خروجی به انتهای فایل اضافه شود، به جای یک بزرگتر،  overwrite اگر بخواهیم
 کنیم.از دوتا عالمت بزرگتر استفاده می

 هم به آخر فایل تقویم اضافه شود: dateخواهیم فرض کنید می
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date >> taghvim.txt

 
 

 
 

 شود. گفته می output redirectionاصطالحا به این کار 

 ر یا < یا ورودی استاندارد متاکاراکتر کوچکت
نویس یک برنامه، ممکن است آن برنامه خروجی قبال هم اشاره کردیم که بسته به برنامه

کند. یعنی با توجه به داشته باشد یا نداشته باشد. این برای ورودی استاندارد نیز صدق می
مه کارش از ست یک برنامه برای اداانویس محترم، ممکن نظرات و تصمیمات )!( برنامه

 کاربر یا همان یوزر، ورودی درخواست کند.

 

 

 

ندازی توش ها پول میمثل موقعی که به این یخچال گنده

ده.تا بهت آب معدنی بده. تا پولو ندی ادامه نمی  
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مستقیما کیبورد  bashکند، می استفاده inputای داشته باشید که از ورودی یا اگر برنامه
 کند.شما را به آن برنامه متصل می

 

 

 

ان بزنید، آن اطالعات به عنو Enterیعنی از اینجا به بعد هر چی با کیبورد بنویسید و یک 
دهد به ما شود. دیگه با آن ورودی، برنامه چه کاری انجام میفرستاده می inputورودی یا 

 ربطی نداره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش دستمون رو داره موقع پول انداختن توی یخچاله. نه؟

 چطور ربطی نداره؟ پاسخگو باش

 یه و از تو -----= 2 *----مثال برنامه یه جای خالی داده این شکلی: 

پرسه. این خوای قرار بگیره رو میعددی که توی جای خالی اول می

 مسئله فرقی توی نحوه خریت تو داره عایا؟ 

 

 

 
 7.5اره. اصال من دوست دارم برنامه جوری کار کنه که دو دوتا رو بزنه 

 

 مکنه؟مونیم؟؟؟؟؟؟؟ چطور هفت
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شود. برای مثال، در مثال دو دوتا خواهد، متوقف میبرنامه تا وقتی که از یوزر ورودی می
ددی دیگر را وارد کنید تا ضرب انجام یا هر ع 2ماند آن شه هفت و نیم، برنامه منتظر میمی

 گیرد و خروجی نشان داده شود.

احتیاج داشتی، بجای  inputصحبت کرد و گفت که اگر ورودی یا  bashتوان با حتی می
 را از یک فایل بگیر. inputآنکه مستقیم به کیبور وصل شوی، این 

 

 

 

 

اجرا  bash( و در محیط danceWithLinuxای نوشتیم )با اسم مثال فرض کنید برنامه
خواهد. اگر بخواهیم بگوییم ورودی را از دانیم که این برنامه از یوزر ورودی میکردیم. و می

 ( بگیر، باید بنویسیم:dataیک فایل )فایلی با اسم 

danceWithLinux < data 

 گیرد.می dataورودی خود را از  danceWithLinuxدر این حالت برنامه 

آموزان خواهد معدل دانشای به زبان پایتون نوشتید که میتر، فکر کنید برنامهبرای درک به
 nomaratآموزان درون فایلی به اسم یک کالس را محاسبه کند. و حاال نمرات این دانش

را به عنوان ورودی بپذیرد باید  nomaratوجود دارد. برای آن که به برنامه بفهمانید که 
 بنویسیم:

کنیا. جوری باشه. خیلی دخالت میبرنامه خودمه دوست دارم این

 گم از سناریو بندازنت بیرون. حریم شخصی حالیت نیست؟می

 

زنی! چشمم روشن. فشار هم حرف می bashخوبه جدیدا با 

 امتحاناتته دیگه.
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moadel < nomarat 

 یکم بازی کنیم؛ اگر این را بنویسم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

moadel < nomarat > final.txt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر اینکه به شما یعنی هم از ورودی استاندارد استفاده کردیم، هم از خروجی استاندارد. و مهم
 نه چیزی نشان خواهد داد، نه چیزی خواهد پرسید. bashدر خود  

شود. اگر نخواهیم این اتفاق می overwrite، به اصطالح final.txtه اینجا فایل فقط اینک
 کنیم:بیافتد، دوتا عالمت بزرگتر استفاده می

moadel < nomarat >> final.txt 

 

 

 

 عجب خر تو خری شد

بی ادب! در این حالت نمرات رو به عنوان ورودی به 

دل رو حساب مع ده، بعد از اینکهمی moadelبرنامه 

 کنه.وارد می final.txtکرد، خروجی رو توی 

 

 

 

چه بچه خوبیه. سر به راهه. دوسش دارم. 

 کنه.کار خودشو می
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 wordکه مخفف  wcای داریم به اسم برنامه bashبا هم یه مورد عینی را امتحان کنیم. در 
count شود تا یوزر، خواهد. برای همین متوقف میه از یوزر، ورودی میاست. این برنام
 های خودش را از طریق کیبورد وارد کند.ورودی

خواستیم را هایی که میکاربر )که من و شما باشیم( برای اینکه به برنامه بفهمانیم ورودی
 را بزنیم: ctr+dارسال کردیم و تموم شد و خالصه ولمون کن بابا و اجراش کن، باید آخرش 

 
 را بزنم: ctr+dاینجا باید 

 
 

 تا حرف.39 گه: سه خط نوشتی، هفتا کلمه بود، وبهم می

 

 

 
 مش. خوام بشینم بشمارگه من میفان: دروغ می
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 های زیادی دارد.هم مانند سایر کامندها، آپشن wcکامند 

 

 exampleبگوییم ورودی را از یه فایل مثال به اسم  wcبازی خودمان را ادامه دهیم، به 
 بریز: note.txtی را در بگیر و خروج

 محتویاتی این چنینی دارد: example.txtفرض کنید فایل 

 دست شما درد نکنه دیگه شدیم دروغگو

 

خودش خالی بنده کجا بودین شما تا االن؟  ای جانم!

عزیزم تو تنها "بیستا کارت پستال  جلو خودم،. بابا

 . شما غم به دلت راه نده.خرید "عشق منی
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 خواهیم:می

 
شود که نتیجه را در در دایرکتوری جاری ایجاد می note.txtبه طور خودکار، فایلی به اسم 

 آن نوشته:
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و خروجی  بفهمانیم تا مسیر ورودی استاندارد bashتا اینجا یاد گرفتیم که چگونه به 
 استاندارد را عوض کند.

الین نیز یاد گرفته بودیم که خروجی یک برنامه را به ورودی نکته: ما با متاکاراکتر پایپ
  کنید :(برنامه دیگر وصل کند. باالتر بروید پیدایش می

کند. الین با عالمت | ، خروجی برنامه اول را به ورودی برنامه دوم متصل میگفته بودیم پایپ
را لیست کردیم، حاال لیستی  dev/محتویات داخل دایرکتوری  lsثال در شکل زیر، با دستور م

 دهد:هم نتیجه را نشان می wcارائه دادیم،  wcکه به دست آمده را به عنوان ورودی کامند 

 

 

 

 

 

 نگید wcشه انقدر فان: گالب به روتون می

 

 شازده قراضه حساسه
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ید. اما همگی بستگی به کارکردن شما توانید انجام دهتری )!( میکارهای خفن bashبا 
 نویس نخواهید شد. کار و کار و کار.ارد. با مدام خواندن هیچ کتابی و سایتی برنامهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند.الین شبیه زنجیری است که کامندها را به هم وصل میدر واقع کار پایپ

 بله از قدیما گفتن کار جوهر مرده

 

 هر چی شما بگید

 

 چرا کمرنگ؟ این چش شد؟

 

 د وجود نداره!فکر کنم جوهرش تموم شد. آخه بیکارتر از این موجو
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 (enviroment variables)متغیرهای محیطی 
 شوند:کامندها به طور کلی به دو دسته تقسیم می

 internalمندهای داخلی یا کا -1
 externalکامندهای خارجی یا  -2

وجود  bashاند و درون خود شده شود که کامپایلکامندهای داخلی به دستوراتی گفته می
لی نباشد در ممکن است کامندی را تایپ کنید که داخها زیاد نیست. دارند. اما تعداد آن

 رود.میبه دنبال فایل اجرایی آن دستور  bashاین صورت 

 

 

 

 shellای باشد که بنابراین اگر کامندی داخلی نباشد، باید یک فایل یا برنامۀ کامپایل شده
  آن را پیدا کند و توانایی خواندنش را داشته باشد.

 

 

 

 

 گردد.های کامپایل شده میدر کدام فولدرها به دنبال این فایل shellاینجا مهم است که 

که درون آن خیلی  danceایم به اسم ای با زبان پایتون نوشتهمهمثال فرض کنید یک برنا
حاال کاری که باید انجام دهیم این است که کد  print(‘dance with linux’)ایم ساده گفته

بتواند شناسایی کند. بعد از  bashرا جایی قرار دهیم که  danceکامپایل شدۀ این برنامه 
توانیم توقع داشته باشیم که با ی( مناسب قرار دادیم، میای، فایلاینکه درون اتاقی )پوشه

 dance with، دستور اجرا شده و عبارت bashو اینتر زدن داخل  danceتایپ دستور 
linux  .روی اسکرین ظاهر شود 

فرستیم دنبال نخود سیاه؟یعنی عمال می  

نوشتیم  pythonکد کامپایل شده یعنی اونو توی زبان مثال توی 

 تونه اونو بخونه می shellده. دیگه و اون جویده و فایلش رو می
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 اسم این فایل اجرایی باید با کلمۀ اول کامند یکی باشد.

ها که اجازه مثل خیلی از زبان شود.اینجاست که چیزی به اسم متغیر محیطی مطرح می
نیز وجود دارد  bashعریف کنیم، چنین امکانی در تها چیزی به اسم متغیر داریم درون آن

 شود. که این متغیر در مموری ذخیره می

ها خواند؛ دایرکتوریلیست یکسری دایرکتوری را می pathاز متغیر محیطی  bashدر واقع 
مند شما یکی د و اگر فایل باینری که اسمش با کلمۀ اول کاگردیکی میرا به ترتیب و یکی
اند را به از هم جدا شده spaceکند و بقیۀ کامند شما را که با را اجرا میبود پیدا کرد آن

 کند. صورت آرگمان اجرا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانسته ت bashکند. پس را اجرا میآن bashیک کامند اکسترنال است و  pingمثال کامند 
 را پیدا کند.   pingفایل اجرایی 

گن آرگمان رو به اون دونم، اینجا بهش میمن یه چیز می

 دهپاس میکنه، پراسسی که داره اجراش می

 

 شه؟ بوگو بینیم کی گل می

 

گلش بستگی به خودت داره و زاویه شوتت! تو هم که کال شوتی 

 دهمطمئن باش روی تو یکی جواب می
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ها در فرصتی جدا بحث خواهیم در مورد چگونگی نوشتن متغیرهای محیطی و تنظیم آن

 کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای کامندهای پایه
 lsای اشاره شد. مثل ها به چندین کامند پایهپیش از این، در بین مثال

د دیگر اشاره کنیم. تمامی این کامندها حکم کنیم به چندین کامنجا سعی میدر این
 تر انجام دهید.شوند کارهایتان را سریعتر و راحتابزاری را دارند که باعث میجعبه

 یعنی دستی دستی پیچوندی مارو سحر؟

 

نویسی نیاز داره و چندتا کامند نه نوشتن متغیرهای محیطی خودش به برنامه

 دیگه. 

 

جا گم کردم. خود سیاهمو همینباشه ولی من ن

 خواستم بگم حواست هست.
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قبل از اینکه بحث را شروع کنیم، خوب است اشاره کنیم که در بخش "پیداکردن اطالعات 
بفهمیم و  د یک کامند راتوانیم کارکردر مورد کامندها" به خوبی توضیح دادیم چگونه می

ستخراج کنیم. برای تواند بگیرد را چگونه اهایی که هر کامند میها و آرگمانچنین آپشنهم
 همین خوب است نیم نگاهی به آن بخش کنید.

 mkdirکامند 
 .توان فولدر یا دایرکتوری ساختبا این کامند می

 

 

 

 

دایرکتوری باید وجود داشته باشد. مثال  اول باید به این دستور، یک دایرکتوری بگیم، این
 :توانیم بنویسیممی

mkdir /home/sahar/Desktop/fun 

 

 

 یعنی خونه دار میشیم؟

 

 

 یعنی خونه دار میشیم؟
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 از کجا بفهمیم که تشکیل شده است؟

کند. اگر در دایرکتوری جاری حضور محتویات داخل دایرکتوری جاری را لیست می ls دستور
 .و راضی به نشان دادنش کردصحبت کرد  bash توان باخود را رسانده باشیم، می

 

 :یعنی بنویسیم

ls –l 

رو  desktop یعنی طرف توقع داره دیگه حضرت واال، تا قسمت

داشته باشین و ایشون فقط بیاد اتاق رو فرشش کنه. یعنی اون 

 .سازهرو خودش می fun قسمت

 

رو  desktop گه حضرت واال، تا قسمتیعنی طرف توقع داره دی

داشته باشین و ایشون فقط بیاد اتاق رو فرشش کنه. یعنی اون 

 .سازهرو خودش می fun قسمت
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 .تساخته شده اس fun بینید که فولدری به اسمبه محض لیست گرفتن، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توی دایرکتوری بنویسمsahar اگر بجای 
ashpazkhoone  شه؟شاید دلم بخواد بره چی می

 آشپزخونه 

 

  توی دایرکتوری بنویسمsahar اگر بجای 
ashpazkhoone  شه؟شاید دلم بخواد بره چی می

ده. چون توقع داره حداقل وسعت بکشه و تا قسمت هیچی. ارور می آشپزخونه 

یعنی یه مسیر، یه اتاق  .آشپزخونه رو تو داشته باشی که نداری

 درست باید بهش بدی تا بتونه اونجا زندگی کنه

 

 

 

سمت ده. چون توقع داره حداقل وسعت بکشه و تا قهیچی. ارور می

یعنی یه مسیر، یه اتاق  .آشپزخونه رو تو داشته باشی که نداری

 درست باید بهش بدی تا بتونه اونجا زندگی کنه
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 mkdir در کامند p آپشن

های تو در توان با استفاده از آن، دایرکتوریکه می p- این دستور، یک آپشنی دارد به اسم
 .تو ساخت

 

  

 

 

 مثال:

mkdir –p /home/sahar/Desktop/hal/ashpazkhune/hamoom 

 سرویس چی؟ اونو دارم

 

 سرویس چی؟ اونو دارم

یعنی توی حال، آشپزخونه بسازیم، توی 

 آشپزخونه، حموم بسازیم و برو تا آخر

 

یعنی توی حال، آشپزخونه بسازیم، توی 

 آشپزخونه، حموم بسازیم و برو تا آخر
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 :حاال اگر از دایرکتوری، لیست بگیریم

ls 

دهد که اول حال را ساختیم، بعد داخل حال، آشپزخونه ساختیم و داخل آشپزخونه نشان می
 .حموم ساختیم

 :بگیریم lsیعنی اگر از حال، 

ls hal 

 دهدآشپزخونه را نشان می

 :بگیریم ls ر از آشپزخونهاگ

ls hal/ashpazkhune 

 .دهدحموم را نشان می
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 mkdir در tree نقش

های تو در تو را به صورت درختی نشان را هم تایپ کنین )خالی تایپ کنین(، فایل tree اگر
 .دهدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجوری خونه رو از نمای باالتر میتونین بینین، 

شه. فقط مواظب باشین کسی ویوتون هم عالی می

 دستشویی نباشه

 

اینجوری خونه رو از نمای باالتر میتونین بینین، 

شه. فقط مواظب باشین کسی ویوتون هم عالی می

 دستشویی نباشه
ت. چهارتا فولدر تو در تو بسازین بینیم چقدر حاال نوبت شماس

، بعد داخل 1خونه سازی بلدین؟ مثال اسم فولدر اول رو بذارید 

. رو بسازین 3، فولدر 2رو بسازین، بعد داخل  2یک، فولدر 

، کامنت کنین تا بقیه هم این آدرستونید توی هارو میجواب

 ببینن

 

 

حاال نوبت شماست. چهارتا فولدر تو در تو بسازین بینیم چقدر 
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 است. make directoryمعلومه مخفف  mkdir راستی

 

 

 

 

 قرار دهید: spaceاست بین اسامی، فاصله یا  برای این کار، کافی

mkdir 1 2 3 4 5 

 
 شود. ایجاد می )اینجا دسکتاپ( شمادایرکتوری جاری فولدر، در  5در این صورت 

چطوری چندتا دایرکتوری رو باهم توی 

 بسازیم؟  یک خط کامند

 

 

چطوری چندتا دایرکتوری رو باهم توی 

 بسازیم؟  یک خط کامند
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فهمیدیم توی کدوم اتاقیم یا همون با چی می

کردیم؟ایرکتوری جاری رو از کجا پیدا مید  

 

فهمیدیم توی کدوم اتاقیم یا همون با چی می

کردیم؟دایرکتوری جاری رو از کجا پیدا می  

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

142 Dance with linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مشکلی نخورد، صدایش  errorاین کامند، مانند بسیاری از کامندهای دیگر، تا زمانی که به 
 دهد. اید را به خوبی گوش میکند و دستوری که به آن دادهکار خود را می آید. آهستهدر نمی

بروید تا ببینید که  desktopدر این مثال، کافی است به دایرکتوری جاری خود، مثال اینجا 
 ساخته شده است. 5و 4و 3و 2و  1های فولدر به اسم 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 pwdبا تایپ 

 

 

 

 pwdبا تایپ 

 

 

نویسم، صدایی ازش درنمیاد؟ چرا هر چی می

 ده؟یعنی چرا هیچ چیزی روی صفحه نشون نمی

 

 

؟ یی ازش درنمیادنویسم، صداچرا هر چی می

 ده؟یعنی چرا هیچ چیزی روی صفحه نشون نمی

 

موند از دایرکتوری جاری،  bashشه توی اصال می

ls.گرفت تا بفهمیم که کارشو کرده یا نه 

 

 

 

موند از دایرکتوری جاری،  bashشه توی اصال می

ls.گرفت تا بفهمیم که کارشو کرده یا نه 

 

 

ن دیگه کشم، یکار خب اینجوری اذیت می

 که من خروجی رو ببینم. 

 

 

شم، یکار دیگه کن خب اینجوری اذیت می

 که من خروجی رو ببینم. 
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توان خروجی را به معنای پرحرف است، می verboseکه مخفف  v–کردن آپشن با اضافه
 در همان صفحه مشاهده کرد. 

 دهد که من ساختم.یعنی در این حالت، به شما یک پیام نشان می

mkdir –v man na manam 

 
 

بینید به شما اطالع داده است که سه فولدر به اسم "من نه منم" طور که در تصویر میهمان
 ساخته است. 

شه زد تو گوشش تا صداش دربیاد و اعتراف نمی

 کنه چه کارایی کرده؟

 

 

شه زد تو گوشش تا صداش دربیاد و اعتراف نمی

 کنه چه کارایی کرده؟

 

 چه خشن

 

 

 چه خشن
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 rmdirفایل، کامند  کردنپاک
 کنیم.استفاده می rmdirکردن یک فایل، از کامند برای پاک

 

 

 

 

 

 

 
 توان نوشت:می manکردن فایل مثال برای پاک

 

 

 هست؟ remove اولش واسه rmاون 

 یاه! انقدر درکش سختــــــــــــه؟
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 اگر دوباره بزنم:

 
 ه بخواهم پاکش کنم. ده که همچین فایلی کال نیست کارور می

اینکه یک پیغام نشان دهد که  این کامند هم کامند ساکتی است برای به حرف درآوردن و
 آید:که قبال هم گفته شد، کنارش می v–من حذف کردم، آپشن 

 
 بینیم که پاک شده است.بگیریم، می lsاگر از دایرکتوری جاری، 

 تفاوت فایل با دایرکتوری
ای باشد؛ contentدایرکتوری چیزی نیست که روی هارد دیسک وجود داشته باشد و دارای 

کردن دایرکتوری یعنی بیایم از درخت ک کردنش چندان هم معنا ندارد. پاکبنابراین پا 
های فایل سیستم حذف کنیم. از یک دیتابیسی حذفش کنیم. با این حال اگر یک دایرکتوری

 را پاک کرد.توان آندایرکتوری ُپر باشد، نمی

 ده کنیم.استفا treeها کافی از کامند یدانیم که برای دیدن دایرکتور از قبل می

 را تایپ کنیم: treeاگر 
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، دایرکتوری 2وجود دارد، و در دایرکتوری  2، دایرکتوری 1بینیم که در دایرکتوری می treeدر 
 وجود دارد. پس اگر بزنم: 3در دل دایرکتوری  4است و بعد هم دایرکتوری  3

rmdir 1 ُپر است. 1دهد چرا که دایرکتوری ارور می ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوای بگی یعنی می rmdir رسه زورش نمی 

تونه پاک کنه؟دایرکتوری پاک کنه ولی فایل رو می  

تونه از رسه و فقط میزورش به دایرکتوری نمی rmdirهمینه. 

 یه دایرکتوری رو  شهبا این حال نمی حذف کنه treeلیست 

 پاکش کرد.

 

 

 

چه تفاوتی  "کردنحذف"با  "کردنپاک"جان اونوقت فیلسوف

 داره؟

 

 deleteکنه یعنی می گم پاکدونم ولی وقتی میاز لحاظ ادبیاتی نمی

کنه یعنی گم پاکو یعنی دیگه نیست، دیگه وجود نداره. ولی وقتی می

remove  و یعنی فقط از لیستtree شه دایرکتوری رو حذف می

کنیم، ولی دایرکتوری رو تنها از لیست حذف رو پاک می کرد. ما فایل

 کنیم.می
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 ساخت فایل
 برای ساختن یک فایل خالی خیلی راه وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 any wayخب 

 

 این معلومه نفهمیده که انگلیسی گفت. 

 

 شه زیاد استفاده نکنی؟رو دوست ندارم می "خ"

 

 

 "خالی خیلی"اینجا دیگه 

 کجا دیدی؟
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ها برای ساختن فایل این است که بگیم "هیچی" رو ریدایرکت کن به فایلی مثل یکی از راه
khali.txt  و اینجوری یک فایل خالی به اسمkhali.txt  .ایجاد شده است 

 
 شد: فایل ایجاد

 

ورد، خر مییاخت خیابون زیر درخلیل توی خوشت نیاد؛ راستی، خجون که تو خآ

ت. خلدونت سواخندید، فکر کنم تا فیها خاومد. انقدر هم وشش میخیلی هم خ

هتری بوا. شاید اینجوری بشریت به طریق خذاشت دا باید اسم حوا رو میخاصال 

وام از این به خت. میوش گذشخعلی خالصه که ختر بودیم. تخرفت ما هم رامی

خوایم بشینیم و یه . دور هم میخوش رفیخالت خوا. خبعد به هوا هم بگم 

 دید بسازیم. خیزای خیلی ختجدید نظر توی واژگان بکنیم و 
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 است. مثال اگر بزنم: touchیک راه دیگر، استفاده از کامند 

 

 
 دهد. شده را تغییر می modifyاین است که آخرین زمانی که یک فایل  touchکار اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو بزنم،  touchیعنی اگر برم دَر یخچال رو باز کنم، و کامند 

 شه؟زمان آخرین باری که در یخچال رو باز کردم، عوض می

 

ره ، به ازای هر فایلی که شما ذخی touchآره. کامند تاچ یا همون 

کنید، یک عالمه اطالعات دیگر هم، مثل زمان ایجاد اون فایل، می

 شود. آخرین زمان تغییر اون فایل و... ایجاد می

 

 
 meta dataگن ده. به اینا میصاحب فایل رو هم نشون می
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توان برای ایجاد فایل از آن استفاده دهد؟ یعنی چرا میولی چرا همچین واکنشی نشان می
های فایل meta dataگوییم کند! مثال میاست. در رودروایسی گیر می کرد؟ پاسخ ساده

sahar گردد، فایل را اصالح کن، میsahar کند. یعنی فایل را پیدا نمیsahar  کال وجود
 عنی همین. یسازد! نجابت را میندارد. پس آن

 rmکامند 
 rmکامندی داریم به اسم  rmdirبجز 

توان ما درمقابل حذف یک دایرکتوری عاجز است. یعنی میکند ااین کامند فایل پاک می
 نوشت:

 
 کند. فایل را پاک می

تواند "دایرکتوری" پاک کند؛ منظور از اینکه دایرکتوری را پاک کنیم، یعنی تمام این کامند نمی
 محتویات داخل آن پاک شود، و بعد هم خود  فولدر پاک شود. 

، اگر بخواهیم با Danceیک فولدر ساختیم به اسم  مثال فرض کنید در دایرکتوری جاری،
 این دایرکتوری را پاک کنیم: rmدستور 
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 را پاک کند.تواند آنیک دایرکتوری است و نمی Danceدهد که ارور می

توان از آپشن این دستور، می rmبا استفاده از دستور  Danceکردن دایرکتوری اما برای پاک
 کمک گرفت.  r–یعنی 

کند را پاک می Dance، اول محتویات داخل دایرکتوری rmواقع این آپشن در کنار کامند  در
 کند.را حذف می Danceو بعد هم دایرکتوری 

 
 

 

 

 

کمک  v–هم بچه کم حرفیه برای به حرف درآوردنش از  rmفان: 

 rv-گرفتیم، برای همین نوشتیم 
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و آخری به اسم  withو دیگری به اسم  danceمثال اگر سه تا فایل بسازم یکی به اسم 
linux نویسم:میکنم و یک پیغام هم نشان دهد و حاال بخواهم پاک 

 
 

 
 

( را پاک ای که هستید توری جاری )دایرکتوریهای داخل دایرکنکته: عالمت * همه فایل
 کند.می

 

 

 

وال بپرسم؟ تو همیشه قیافت اینجوریه، اگر یه س

چجوری  ری؟خانواده ازت بپرسن بیا بریم مهمونی می

 دی کال؟واکنش نشون می
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 cp کامند
cp توان یک یا چندین شود. با آن میها استفاده میکردن فایلکامندی است که برای کپی

 فایل را در فولدری کپی کرد. 

 homeخواهیم در دایرکتوری که بر روی دسکتاپ هست را می Danceمثال فرض کنید فایل 
 کپی کنیم:

 

 یر خوردم.گم شما برید من تنه می 
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ا همان ی spaceدهیم بعد یک دایرکتوری جایی که فایل در آن است را می cpیعنی بعد از 

 .خواهیم فایل در آن ذخیره شودفاصله خالی و بعد جایی که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اق کپی شهاتخوای توی کدوم آدرس اتاقی که هست رو بده و بگه می

 گرفتم توی جاهایتا کپی میاگر من بودم از معشوقم ده

 داشتممختلف نگهش می

 

کنی خب خره، چیزی که بیوفته روی دورِ تکرار و همش اشتباه می

 ببینیش که دیگه دوسش نداری

 

 

 
 خوشحالم که شماهم از این چیزا حالیتونه جناب!
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 withخواهیم از روی دسکتاپ، فایل هستیم، حاال می homeکتوری مثال فرض کنید در دایر 

 که هستیم، کپی کنیم: homeرا داخل 

در آن هست را بدهیم، بعد یک فاصله، حاال بجای  withبرای اینکار اول باید آدرس جایی که 
 گذاریم:را که دایرکتوری جاری است بدهیم، بجایش یک نقطه می homeاینکه آدرس 

 
نیازی نیست که آدرس دایرکتوری جاری را بدهید، کافی است یک  cpای دستور یعنی بر

 نقطه بجایش بگذارید. 

 با خودم عهد بسته بودم که دیگه تو رو شیر فهم نکنم

 

 ؟؟شم افتاد؟شخصیت... من خرفهم میعمت شیر فهم شه بی
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 کند اما دایرکتوری نه.فایل جابجا می cpوجود دارد، این است که  cpحاال مشکلی که با 

 

 
 دهد.ارور می

ایل محتوایی وجود معنا دارد. یعنی یک فایل داریم، که داخل این ف کردن برای یک فایلکپی
یک  treeدایرکتوری خودش وجود ندارد، صرفا در  را جابجا کنیم. اماتوانیم آندارد حاال می

 کردن مفهومی برایش ندارد.اسم دارد و کپی

شود، یعنی توقع داریم یک فایل جدید ساخته اما وقتی به طور عادی حرف از کپی زدن می
 r–درون آن هم کپی شود.برای اینکار یک آپشن خواهیم شود و محتوای آن فایلی که می

 آید:می cpکنار کامند 
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دهد که چه چیزهایی را در کجا تایپ پیغام نشان می v، آپشن  cp –rvاگر هم تایپ کنیم 

 کرده است.

کنیم، از قبل در مقصد وجود داشته باشد، آن فایل نکته: اگر فایلی که داریم جابجا می
شود؛ به عبارتی شود و بعد فایل جدید جایگزین آن مییعنی پاک میشود، بازنویسی می

کنند. استفاده می b–تفاق نیافتد از آپشن اشود! برای اینکه این دیگر فایل قبلی پاک می
یعنی با استفاده از این آپشن، حتی اگر قبال هم این فایل در مقصد وجود داشته باشد، اسم 

 شود. در واقع شما هر دو ورژن را خواهید داشت.پی میشود و فایل جدید کقبلی عوض می

 

 

 

 

 

 

  

ی ال توی این فصل چیزداره که ما عم و شیرینی ترانقدر بحث پیچیده و عمیقکرنل 

 در موردش نگفتیم

 خیلیبه چشم مقدمه و آشنایی  ها رو بیشتر، اینکتاب در حال آپدیت شدنهولی 

کوچیک ببینین لیخی  

کتاب هدفش آشنایی شما با لینوکسهکل   

که به طور  یا کتابی روی سایت منتشر کنم اگر وقت و عمری بود دورهامیدوارم 

کنه ی کرنل لینوکس بحثفان( روی توسعهاختصاصی و فنی )نه   
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نویسی اسکریپت: شلسومفصل   

 بنویسم shell scriptچجوری 

 ترکاربردییکم 
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تونه عاشق هر چیزی می "خر"هیچی، اینکه 

 بشه

 

ایه بین Interfaceکرنل یه نکه ای

application  وhardware 

 

 اینجای داستان، چیا فهمیدیم؟تا 
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افزار چیه؟سخت  

 شه لمسش کرد. خیلی ساده هر چیزی که ب

 

 

 

 
افزار، کرنله. کرنل در واقع یه برنامه است که بعد از سخت

داخل سیستم عامل شما ذخیره شده و دستورات یا همون 

command ها رو ازshell گیرهمی 

 

 

 
 چیه؟ shellحاال 

 

ها اصال معلوم نیست این با این رنگ

 کتابو یه دختر نوشته
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 Operatingکنند که به آن ای ایجاد میpackageیک  Kernelبه همراه  shellپس 
System تواند باشد؛ لینوکس، ل هر چیزی میعامگویند. این سیستمیا سیستم عامل می

 ویندوز، یونیکس، مک و...

ای دارد که به shellافزار صحبت کند، و یک عاملی این کرنل را دارد تا با سختهر سیستم
 نوشته شده. Cزبان 

 

 

Shell  یجورGUI مونه که ما توی ویندوز یا توی لینوکس می

کنه، یه استفاده نمی GUIداریم. یا اگر لینوکسی داری که از 

رو داره که ما  C shellیا  bash shellترمینال داری که روش 

کنیم، این کامندارو ور اجرا می commandتوش یکسری 

افزار حرف بزنه و ده به کرنل تا کرنل با سختبره میمی دارهمی

 خواین.بگه شما چی می

 

 

 
ر، تقویم و ادویه ها رو داریم. مثال یه مرورگبعد از اون، اپلیکیشن

 به مقدار الزم

 

ها هم کاربر نشسته بر اون تخت ی اینته همه 

 سلطنت

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

162 Dance with linux 

 

 

 

عاملی که پس در واقع کرنل همین مواردی بود که به توضیح آن پرداختیم. با هر سیستم
 افزار بتواند صحبت کند.ک کرنل نیاز داریم تا با سختکار کنیم، به ی

 

 

 

 

 

 

استفاده  echo $0توانیم از کنیم میای استفاده میshellبرای اینکه متوجه شویم که از چه 
 کنیم.

عامل شما نصب هایی که روی سیستمshellتمام  cat /etc/shellsیا با اجرا کردن کامند 
 دهد.شده را نشان می

 cat /etc/passwordها استفاده از دستور shellبرای پیداکردن  راه دیگر

 ای استفاده کرده است.shellدهد که یوزر شما از چه این دستور نشان می

Shell +Applicationافزار یا همانشه نرمها می 

Software 

 

Shell مونه که شما اطالعاتتون رو در اون قرار شبیه یک ظرفی می

بین یوزر با کرنله یا  Interfaceیه   Shellدید. می

کار  GUIعامله. وقتی با عامله. مثال ویندوز یه سیستمسیستم

کنین یا اجرا کلیک کردن یه برنامه باز میکنین، با دابلمی

دونیم که کنین. حاال مییه کامند رو اجرا میکنین یعنی دارین می

شل نداشت، یک ترمینال شل یا سی GUIاگر لینوکس ما 

 داریم. 
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shell ها 
Shell  گرافیکی وshell کامندالینی 

استفاده کنید،  GUIو بخواهید از یک محیط گرافیکی یا  عامل شما لینوکس باشداگر سیستم
GUI در دسترس، یکی گنوم یا هایGnome  است و دیگریKDEها . هر دوی این

 هستند.  shellها هم روند و هر دوی اینای برای دسکتاپ به شمار میGUIهای محیط

های کنید، )وقتی وارد این محیطهای گرافیکی الگین میدر واقع وقتی به این محیط
 کنید. تورات خودتان را اجرا میهستید و با آن دس shellشوید( در یک گرافیکی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 چجوری؟

 dragکنید، با موس و کیبورد دیگه، مثال کلیک می
& drop کنید.می 
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 GUIعامل با کامندالینی هم وجود دارد. وقتی که در سیستم shellگرافیکی یک  shellبجز 
 کامند الینی سر و کار داریم.  shellطرف نباشیم یا آن را نداشته باشیم با 

د اما به طور دیفالت، های کامندالینی مختلفی وجود دارshellقبال هم توضیح داده شد که 
shell ها لینوکس اکثرbash .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pasteخواهید کپی کنید، و جای دیگر به عنوان مثال وقتی در ویندوز، یک فایلی را می
فایل را  ctrl+vو بعد  ctrl+cکنید یا اینکه با ترکیب کنید و کپی میکنید، راست کلیک می

هایی خیلی ساده، فرض کن یه کاسه داری که توش دستورالعمل

خوای رو میریزی. مثال میگی این کارو بکن، اون کارو نکن. که می

 دی بعدش این کارو کن. اگر اونیکی جواب ندادیا اگر این کارو کر

ی این گی همهمی shellفالن کارو انجام بده و... تهش هم به 

هم به ترتیب Shellبینه. ها رو انجام بده عمو بدستورالعمل

 کنه.هارو اجرا میاون

 

 

 

Shell script چیه؟ 

 

 shell scriptفکر کنم ننه منم منو با 

 اشتباه گرفته بوده
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رود. اینکه چگونه این به شمار می shellدش یک فانکشن در کنید؛ این کار خوکپی می
دار انجام این دستور عهده shellافتد همگی زیر سر فانکشنی است که در کردن اتفاق میکپی

 است.

را نوشته؟ یک رود. چه کسی آنبه شمار می shell scriptکردن، یک این عمل کپی پیست
 دولوپر.

را های خودتان را بنویسید و اجshell scriptتوانید می این به این معناست که شما هم
 کنید، ما هم در این فصل همین قصد را داریم.

 های واقعی بنویسم و اجرا کنیم.shell scriptقصد داریم یکسری یکسری 

 
 

 بینید؟می  shellدر تصویر چند 

 

 

 
 هیچی
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 سه تا

 

 تا؟چرا سه

 

 

 
 پس چندتا؟

 

بینی و من نوچ، تو مو می

 پیچش مو

 

دوتا، یکی محیط گرافیکی 

Gnome  یکی همshell  کامند

 الینی
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 کنند؟را اجرا می shell scriptچجوری یک 
 shellدر آن هست را به  shell scriptنوشتیم باید مسیر فایلی که  shell scriptوقتی یک 

جایی گذاشتیم. را در یک فایلی نوشتیم و این فایل را یک shell scriptبدهیم. یعنی ما این 
 معرفی کنیم.  shellبرای اجرا کردن آن باید مسیر جایی که فایل در آن است را به 

دهی هم برای آدرس C, D, E, Fگردیم سر ویندوز، در ویندوز درایو داریم مثل درایو اگر بر 
 رویم. ها میسراغ آن

های مبتنی بر یونیکس، یک فایل سیستم عاملاما در لینوکس چنین خبری نیست. سیستم
 rootاست و بقیه مثل شاخه به این دایرکتوری  rootبیشتر ندارند که همان دایرکتوری 

 شوند.میوصل 

ها در یک قالب درختی قرار ها یا همان دایرکتورییکجور دیگر بیان کنم: در لینوکس فایل
ی اصلی های دیگر به این شاخهی اصلی دارد که شاخهدارند. این درخت یک شاخه

است. این دایرکتوری روت،  rootی اصلی در لینوکس، دایرکتوری اند. این شاخهمتصل
های دیگر ها، زیرشاخههایی دارد که باز هم همان زیرشاخهو دایرکتوریها یکسری زیرشاخه

 دارند. 
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 مسیرها
 داریم: (path)دو جور مسیر 

 Absolute Path  
 Relative Path 

Absolute Path 
ای که آییم تا به دایرکتوریپله پایین میپله Absolute Pathدر مسیریابی مطلق یا همان 

های هاییم و فایل مورد نظر ما در یکی از پلهسیم. فرض کنید باالی پلهخواهیم برسیم، برمی
ها را یکی یل، پله(. برای برداشتن آن فاrootهای زیری دایرکتوری پایینی است )زیرشاخه

 آییم.دهیم و پایین مییکی آدرس می

  .است rootشوند. / نماد دایرکتوری با / شروع می Absoluteمسیرهای 
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کنیم برویم، تایپ می usr/bin/به دایرکتوری  Absolute Pathمثال اگر بخواهیم با روش 
cd /usr/bin 

 شود.(استفاده می cd)در فصل قبل یاد گرفتیم که برای تغییر یک دایرکتوری از کامند  

اهیم خویا مسیردهی کامل، ما آدرس کامل دایرکتوری که می Absolute Pathدر واقع با 
 دهیم.را می

مونه، توی هرجای مسیر نوردی میعین کوه

ره از قله یعنی نوردی که باشی، بازم میکوه

دونه کنه و دونهشروع می rootدایرکتوری 

 هارو میاد تا به اونی که میخوای برسه. دایرکتوری

 

ایرکتوری رو پشت بومه، یه دونه یه ددونه دونهدونه

کنه که ما رو به هم برسونه. دل جوری میزون می

گرفتاره، عاشق یاره، من نه مستم و هوشیار، یه حال 

جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشماته که دلم 

 لرزونهمی

 

 لرزونه؟این که چشاش چپه، کجاتو دقیقا می
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Relative Path 
شروع کند. از دایرکتوری که در آن حضور   rootاز فایل  گرددبرنمی Relative Pathولی 

 .شودنمیکند تا به دایرکتوری مد نظر برسد و با عالمت / شروع داریم شروع می

یم، آدرس ای که هستبه دایرکتوری نسبتیا مسیردهی نسبی، ما  Relative Pathیعنی در 
 دهیم.می

 برویم: usr/bin/اگر بخواهیم به  Relative Pathمثال با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارراه دلتنگی/خیابان تنهایی/ کوچه دوستی/ 

بست عشق/ پالک محبت/ ساعت دلتنگی/ بن

 ربع مانده به دلهرهیک

 

 زی ../../عسق/ذهد

 

تو هم سرایت کرد؟ کیبوردتو انگلیسی 

 کن.

 

 

 
 مونهشبیه اسم پروفایل می
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cd ../../usr/bin 

 
 

 

 

 

 فاصله دارد. rootای که االن هستیم، دو سطح از دایرکتوری چون دایرکتوری

 

 

 

 

 اسم پروفایل؟

 

 

بینی همش ری پروفایالرو میآره دیگه این روزا می 

 ها یسری رمزه. بیشتر هم رمزهای ناسادیای

 

استفاده  /..اال چرا دوبار از ح

 کردی؟

 

../../../../../../../ 
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 شما کجاست. scriptبگید که  shellخالصه باید به 

 هاگذاری اسکریپتوقرارها سر اسمقول
 

هایی است که .اولین موردی که بهتره به آن توجه داشت، ایجاد دایرکتوری برای اسکریپت1
 نویسیم.می

بهش توی این خونه بزرگ )لینوکس( یه اتاق )یه فولدر یه دایرکتوری( بده، نذار آواره باشه اینور 

پروژه( توی همون جا بهش جا بده. همانا از آواره کنندگان و اونور. اگر متعلق به یه گروه خاصیه )یه 

 نباشید.

 myScriptsیا  Scriptsیک اسم برای آن دایرکتوری انتخاب کنید، مثال 

 
 

 یمخوام بگم خیلی دورمی

 

 چته؟
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 . برای این بچه )اسکریپت( اسم درست و حسابی انتخاب کنید.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.دهاسمی برای اسکریپت انتخاب کنید تا معرف کاری باشد که انجام می

 تمام شود shell.. اسکریپت با 3

های مختلف shellاین مورد از لحاظ مهم است که ممکن است شما اسکریپت برای 
 باشد.  Bashیا  C shellیا  Korn Shellبنویسید. مثال اسکریپت شما برای 

نوشته شده است، برای اجرای آن باید  bash shellدر  helloWorldاگر اسکریپتی با اسم 
 نوشت:

helloWorld.bash 

کردن اسکریپت الزم نیست این مورد بیشتر اختیاری است، اگر رعایتش کنید برای اجرا یا ران
کردن روی اسکریپت دهی کنید، اگر در محیط گرافیکی باشید با دوبار کلیکحتما آدرس

 برنامه اجرا خواهد شد. 

یه اسمی که نشون بده کارش چیه، نذارید سوپری ممدرضا. 

مدرضا بجز برادر حواضح بنویسید سوپری برادران م

وسطیه. اون درس نخوند پولدار شد بنز سوار شد. ولی من 

 ا پولش یه وانت خریدم و گوجه فروختم.درس خوندم بعد ب

خالصه یجوری کدننویسید که صبح بنویسید بعد عصر 

 نفهمید چی نوشتید.
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Script File Permision 
گردد. یعنی هر فایل مطابق با یوزری رسی صادر میی دستها، اجازهدر لینوکس برای فایل

ها جرا کردن آناها و shell scriptی دسترسی به فایل یا که صاحب آن فایل است، اجازه
 را دارد.

 

 

 

 

ها به یکسری هر کدام از یوزرها نیز، به یک گروه کاربری تعلق دارد. هر کدام از این گروه
 ها یکسان است. یک گروه، این اجازهمجوزها دسترسی دارند که برای کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شودسه نوع پرمیشن در لینوکس تعریف می

1.read 

یعنی صاب فایل باس باشه تا 

 یا اجازه رو بگیرین بهتون اجازه بده

 

ها بسته به اینکه اون کاربر توی پس پرمیشن

 شهکدوم گروه باشه، بحث می

 

 

 م؟چند نوع پرمیشن داری 
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2.write 

3.execute 

و  wا ب r ،writeبا  readشوند. یعنی این سه پرمیشن غالبا با حروف اولشان شناخته می
execute  باx . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، این سه مورد را با عدد مشخص رمیشنتر پولی کال در لینوکس برای مدیریت راحت
برای  1و عدد  writeبرای پرمیشن   2، عدد readبرای پرمیشن  4کنند. یعنی عدد می

 executeپرمیشن 

execute write read 

e w r 

1 2 4 

 

execute  کجاش باx شه؟شروع می 

 

بینی و من پیچش گم تو مو میواسه همینه می

 مو
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 ,read, writeیعنی آن گروه یا یوزر پرمیشن  7شویم که عدد با این جدول، متوجه می
execute دهد که آن گروه یا کاربر فقط پرمیشن نشان می 5. عدد را داردread, execute 

 را دارد.  read, writeدهد که آن گروه یا کاربر فقط پرمیشن نشان می 6را دارد. عدد 

 

 

 

 

 

 

 ها سه گروه را زیر سلطه دارند:این پرمیشن

1.user  که با حرفu شودشناخته می 

2.group  که باg شودشناخته می 

3.others  که باo شودشناخته می 

 

 

 

 

 

 

رو نذاشتن؟ چون  3آهاااان پس برای همینه که عدد 

ریخت، چون هم توی جدول بود اوضاع به هم می 3اگر 

 writeعنی پرمیشن یشه سه و این جمع یک و دو می

یشن دیگه با همدیگه میتونستن یه پرم executeو 

 بسازن! 

 

گه؟ یا آخه سومیه چی می

 آدم یوزره یا گروپ دیگه
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 هادستورات برای پرمیشن
ها برای تغییر commandآید این است که دستورات یا حاال سوالی که پیش می

 های ایجاد شده برای یک گروه یا یک یوزر چیست؟ پرمیشن

 

 

 

وه، یک کامند برای این کار وجود دارد، یک کامند برای تغییر پرمیشن گر commandسه 
 هایی که روی یک فایل وجود دارد:برای تغییر پرمیشن یوزر، یک کامند برای تغییر پرمیشن

chown 
 شود.، یک فایل یا یک دایرکتوری استفاده میکاربراز این دستور برای تغییر مالکیت یک 

chgrp 
 شود.اده می، یک فایل یا یک دایرکتوری استفگروهاز این دستور برای تغییر مالکیت یک 

chmod 
هایی است که از قبل روی یک فایل وجود داشته کردن پرمیشناز این دستور برای عوض

 است.

 .هر چی توی یوزر و گروپ نباشه میشه آدرز

پس تا اینجای کار، سه تا گروه داریم، سه تا 

مجوز. هر گروه بسته به مجوزهایی که براش 

ها و ی دسترسی به فایلشه اجازهتعریف می

 دستکاریشون داره

 

 

 

 

شه یه پرمیشن ری مییعنی چجو

 رو دست کاری کرد؟
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(، برای اینکه newیک فایل در دسکتاپ ساخته شده )فایل  touchدر تصویر زیر با دستور 
 کنیم:ده میاستفا ls -lهای این فایل را چک کنیم از دستور پرمیشن

 
 گوید:دهد. یعنی میرا نشان می newهای فایل نگ، پرمیشنهایالیت سفیدر

 را دارد. readو  writeی .کاربری که این فایل را ساخته اجازه1

 دارد )دومی از سمت چپ(. readی .گروهی که این کاربر به آن متعلق است تنها اجازه2

3.others ی )دیگران( تنها اجازهread .دارند 

 othersو  groupو  userرا به  executeو  writeو  readیشن اگر بخواهیم هر سه پرم
 کنیم:استفاده می chmodبدهیم، از دستور 

 
داده شد، هایالت سفیدرنگ همین  newهر سه پرمیشن را به فایل  chmod 777با دستور 

 دهد.را نشان می

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

179 Dance with linux 

ه آن داده ب executeسازید، پرمیشن به طور دیفالت وقتی یک فایل یا یک اسکریپتی را می
خواهد شما برای یک لحظه دچار اشتباه شود دلیل آن هم این است که لینوکس نمینمی

 کنید. برای همین خود شما باید این پرمیشن را بدهید.  executeشوید و به اشتباه چیزی را 

وجود  othersیوزر و گروه و  به هر سه xیا  executeراه دیگری هم برای دادن پرمیشن 
 (allبرای  aست. )ا chmod a+x script-name؛ و آن استفاده از دستور دارد

 :saharسازیم به اسم مثال در همان دایرکتوری دسکتاپ، فایلی می

 
ای دادن این داده نشده. بر xپرمیشن  saharبینیم که برای فایل به طور دیفالت می

 توان نوشت:پرمیشن بجز راهی که قبال گفتیم، می

 
 به هر سه داده شده است. xبینیم که پرمیشن ا میدر اینج

 

 هادر مورد ساختن گروه
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توان یوزر باشد. در این فایل میمی etc/passwd/فایلی که یوزرها در آن قرار دارند، فایل 
 جدید تعریف کرد و یا یوزرها را تغییر داد. 

/etc/passwd/group دهد. ها را نشان مینیز، گروه 

ی مهمی که وجود دارد این است که هر تواند عضو چندین گروه باشد، اما نکتهر مییک یوز
)اصلی( عضو یک گروه باشد. یعنی اگر بخواهیم یک یوزر  primaryیوزر باید به صورت 

اضافه کنیم، از قبل باید یک گروهی وجود داشته باشد که این یوزر را داخل آن گروه قرار 
 دهیم. 

ک یوزر، مشخص نکنیم که این یوزر برای چه گروهی است، به صورت اگر موقع تعریف ی
 گذارد. سازد و این یوزر را داخل آن میدیفالت لینوکس یک گروه می

روت باید بگیریم در غیر این صورت  shellبیایید در عمل ببنیم، برای این کار ابتدا یک 
 کنید: ی دسترسی را نخواهد داد، برای گرفتن شل  روت، تایپاجازه

sudo –s 

 ها تایپ کنید:با زدن پسورد، شل  روت آماده است، برای دیدن گروه

sudo cat /etc/group 

 شده را خواهیم دید:های تعریفبا این لیست گروه

این قسمت حکم بیشتر بدانید 

 داره
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ی یک گروه است. هر گروه یک اسم دارد که اول خط دهندههر خط در این فایل نشان

برای هر گروه یک پسورد وجود دارد و هر گروه ، newsیا  proxyیا  manنوشته شده، مثل 
 شود. گفته می GIDدارد که به آن  idیک 

 

 

 

 

 

 

 

زنیم باهم شناسیم و حرف میها رو با اسمشون میما گروه

با  ؛ ولی سیستمmanیا گروه  newsگیم گروه یعنی مثال می

، newsفهمه. به تصویر نگاه کن. گروه گروهه رو می GIDاون 

شه. از هم جدا می :یه گروه با . اطالعات 9دیش عدد ایجی

group name: password : gid: …  

های دیگه هم وجود داره، گه یکسری دادهاون سه نقطه آخر می

 یوزرهایی که عضو این گروهن و... idمثال 
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را اینگونه  Danceتوان ساخت. مثال گروه یک گروه جدید را می  groupaddبا کامند 
 بسازیم:

 
 برای دیدنش:

 
هیچکس  ساخته شده است و 1001دی آیبا جی Danceبینیم که در خط آخر، گروه می

 هنوز عضو آن نیست.

 حذف گروه
 توان پاک کرد:گروه را می groupdelبا کامند 

 

http://saharshaker.com/
http://saharshaker.com/


 

 
SaharShaker.com   Newsletter 

183 Dance with linux 

فقط یک نکته هست، یوزرهایی که در این گروه عضو بودند و حاال گروه حذف شده، عضویت 
 شود. ها باطل میآن

 

 

 

 خواهیم errorعضو این گروه بود، موقع حذف گروه  primaryاما اگر یوزری به صورت 
انتخاب  primaryداشت. در این صورت برای آن کاربر باید یک گروه دیگری را به عنوان 

 کنید و سپس گروه را حذف کنید.

 توان برای تغییر گروه مثال تغییر اسم گروه استفاده کرد:می groupmodاز دستور 

 
 تغییر کرد. withبه  Danceاسم گروه 

 توان نوشت:می withدی گروه آیمثال برای تغییر جی

شن یوزرااااااااااا فقط حذف نمی

 شهعضویتشون باطل می
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 تغییر یافت. 2019به  1001از 

 shell scriptاسکلت یک 
shell scriptنویسیم باید جوری نوشته شده باشند که اگر چند سال بعد هم هایی که می

 scriptبرگشتیم بفهمیم چی نوشتیم. برای همین یک اسکلت یا یک ساختار، )خارجکی 
formatکنیم:از آن استفاده می کنیم و از این به بعد( را تعریف می 

1.shell :ای که این اسکریپت برای آن نوشته شده را تعریف کنید. مثال#!/bin/bash 

 شود.اجرا می bashگوید که این اسکریپت در این خط می

 bin/corn/ ! #اگر نوشته باشیم: 

 شود.اجرا می cornیعنی این اسکریپت در 

 .کامنت بذارید.2

 کنهر میم از مادر عروس، اونو اینجا بنویسین که این برنامه چی کاگه یک کالهمون که می

#comments 

 .تعریف متغیرها3
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 ا نوشتید، متغیرهای برنامه را بنویسیدها و توضیحات ربعد از اینکه کامنت

 توان نوشت:مثال می

a= ‘my name is sahar’ 

a .یک متغیر است 

 .کامندها 4

 ا بنویسید. رخواهید اجرا کنید ی که میحاال وقت آن رسیده که کامندهای

 و.... echo ،cp ،grepمثل 

5.statements 

 (, for, if, while) ها را بنویسید statmentحاال جمالت یا همان 

دهید استفاده کنید چون از طریق نشان می tabها حتما حتما از statementموقع نوشتن 
 تمام شده است. از اینجا شروع شده و در اینجا ifکه به فرض 

 مرحله را در عمل ببینیم: 5این 

 کنم:استفاده می viساختم، برای تغییر این فایل از کامند  saharمن از قبل یک فایل به اسم 

 
ده، اما در کل سازه و بعد تغییرش میمی viحتی اگر اون فایل رو از قبل نداشته باشین با 

 رو ساخت.شه فایله می touchدونیم که با کامند می
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را  shellتوانید نوشتن شود و شما میی زیر نمایش داده میرا بزنید، صفحه Enterوقتی 
 شروع کنید:

 
 

 

 

 

 

 

 کنیم و توضیحات را نوشتیم:در شکل زیر، گفتیم از چه شلی استفاده می

 تونم بنویسمنمی

 
i رو بزن 
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 در قدم بعدی، متغیر را نوشته و فراخوانی کردیم:

 
 dateدیم مثال دستور کامندها را آور عدب

 
یا  spaceها است، گفتیم برای اینجا حواستان باشد که یا از statementقدم بعدی آوردن 

tab  استفاده کنید تا مشخص شود که اینstatement  از کجا شروع شده و کجا تمام شده
 است:
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یست و چه ها چرا بسته. اینکه تمام این statementکه آخر نوشته شده، در واقع  fiبا 

نجا ساختار یا اسکلت نوشتن یک شود. هدف در ایدهد را در ادامه گفته میکاری انجام می
shell script .بود 

 بندیم:فایل را ذخیره کرده و می !wq:در آخر سر هم با تایپ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 کار نکرد

کار نکرد یه بار  !wq:زدین اگر 

Esc  رو بزنین دوباره امتحان

 کنین
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 Hello worldبریم سراغ 

ندین دستور نشان دهد و چرا  Hello worldی دیگر بنویسم که بیایید یک اسکریپت ساده
 و... را داشته باشد: Dateو  calساده مثل 

، ذخیره scriptsها را در یک دایرکتوری، مثال اینجا دایرکتوری گفتیم از قبل که تمام اسکریپت
 ساختیم: scriptsکنید. فایل انقالب را در دایرکتوری 

 
 کنیم:یهایی که گفته بودیم را یکی یکی اجرا مگام
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که قبال بحث کردیم، اجرا  Absolute pathیا  Relative pathبرای اجرای اسکریپت، با 
 کنیم:می

 
 شویم:زنیم با خطای زیر مواجه میرا می Enterوقتی 

 
بینیم ی "اجرا" ی این فایل را نداریم. در تصویر زیر میدلیل چنین خطایی این است که اجازه

 ی که تنها اجازه

Read  وwrite :را داریم 

 
جلو  chmod 777 fileNameتوانید با ها، روضه خواندیم که یا میبرای تغییر پرمیشن

ها را بدهید؛ و بعد دوباره آدرس ی پرمیشینهمه chmod a+x fileNameبرید یا از دستور 
 اسکریپت را بدهید:

 ؟و انقدر سوتی ندی؟؟ شه سیاسیش نکنی؟می
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 ه است.وراتی که داده بودیم را اجرا کردبینید که یکی یکی دستدر خروجی می

 تعریف متغیر
ترین حالت اگر در نظر بگیریم، تعریف متغیرها بسیار ساده است. فرض کنید در ابتدایی

 تغیر تعریف کنیم که این متغیرها دستوراتی را اجرا کنند.مخواهیم یکسری می

 را اجرا کند: pwdرا بگوییم که دستور  pمثال متغیر 
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 کنیم:اجرایش میها هم بعد از دادن پرمیشن

برای اینکه متغیرهایی که تعریف کردیم، ران 

 صداشون کردیم $کنیم با 

 

 

 

دونم همیشه بحثه پوله می
 همیــــــشــــه
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 هاها و خروجیورودی
هی اوقات نیاز است تا است. گا input/outputها، همان ها و خروجیمنظور از ورودی

اسکریپتی که نوشتیم از کاربر ورودی بگیرد یا خروجی داشته باشد. در این حالت، اسکریپت 
یعنی تا کاربر اطالعات را وارد  دهد و باقی اسکریپت را اجرا کند.بایستد تا کاربر ورودی را می

 دهد.نکرده است، اسکریپت ادامه نمی

ی اش را از خروجی یک برنامهآید که اسکریپت ما، ورودیفقط توجه کنید که خیلی پیش می
گیرد. یعنی خیلی منظورمان از کاربر، آدمیزاد نیست هر چند کامپیوترها برای یک دیگر می
 کنند!دیگر، آدم را درک مینویس بیشتر از هر آدم برنامه

 شود.در این حالت، بیشتر از پایپ | استفاده می

 کنیم:ترین حالتش اشاره میدر اینجا به ساده
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کند، وقتی انی میورودی را فراخو $گیرد و با عالمت از کاربر ورودی را می readبا دستور 

 یرد:ماند تا ورودی را بگرسید، منتظر می readاسکریپت به قسمت 

 
 

 بعد از دادن ورودی:
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 مگه خودت خواهر مادر نداری؟
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