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ٔه محیط های متنی امروزه دسکتاپ ها این امکان را فراهم کرده اند که کارهایمان را بی نیاز از دانش اولی
لینوکسی دسکتاپ های زیادی برای توزیع های گنو /انجام دهیم. رابط های گرافیکی  (  وجود دارد، مانند۱(

(، یونیتی Plasma(پلسما  (Unity گنوم ،) (Gnomeو که هر یک به شیوه ای متفاوت کار می کنند … (

ٔه مشابهی ٔه توزیع ها از فرمان های پای ًا هم و استانداردسازی اندکی بین شان وجود دارد. در حالی که تقریب
برای اجرا در خط فرمان استفاده می کنند.

کاربران حرفه ای لینوکس در دل محیط گرافیکی، هم چنان از محیط متنی استفاده می کنند، زیرا با آن
سریع تر می توان به اطلعات دسترسی داشت و یا فرمانی را برای سیستم عامل صادر  و پیگیری کرد.

برای کاربرانی که تازه به اوبونتو کوچ می کنند و تجربه ای از محیط های متنی ندارند، فرمان ها شاید
چهره ای گنگ داشته باشند. این خط ها را ببینید:

   sudo apt install ubuntu-restricted-extras

      .echo -e 'khat_aval \nKaht_dovom \tYek_TAB_Faseleh' > test txt

 .cat test txt

اما نگران نباشید! همین فرمان های ناآشنا به مرور که به فراگیری خط فرمان بپردازید، ابزار کار
روزمره تان خواهند شد. مهم است گفته شود که حتی کاربران باتجربه نیز اغلب فرمان ها را از یک مرجع

 می کنند، زیرا فرمان ها را به یاد نمی آورند!Paste و Copyیا راهنما، به داخل ترمینال خط فرمان، 

فراخواندن ترمینال
لینوکس که همان محیط سنتی یونیکس  (محیط متنی گنو /Unix است، یک رابط خط فرمان ) (CLI(

است که در آن با تایپ فرمان  به کامپیوتر می گویید چه انجام دهد. برای دسترسی به این محیط متنی
ًا   نامیده می شود، کافی است یک ترمینال جدید باز کنید. برای باز کردن ترمینال،Shellکه اصطلح

Ctrl    کلیدهای ترکیبی  + Alt + Tلینوکسی کار می کند و یا از / را بفشارید که در بیش تر توزیع های گنو

 بگردید.Terminalمنوی اصلی دسکتاپ، به دنبال 
ٔه ترمینال را مشاهده می کنید: در زیر تصویری از یک پنجر
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) در محیط گرافیکی است. شل آن چیزی استShell(ترمینال، یک رابط گرافیکی برای ارتباط با شل 
ِل . ش فرمانی را از تخته کلید می گیرد و پاسخ مناسب را می دهد )که فرمان ها را تفسیر می کند  )

لینوکسی  FISH و ZSH نام دارد. از شل های دیگر می توان BASH/پیش فرض در بیش تر توزیع های گنو

را نام برد.

) در ابتدای خط نمایش داده می شود که اجزای آن در تصویرprompt(با باز کردن ترمینال، یک اعلن 
ٔه  و کاربر ریشه  (بال مشخص شده است. در خط فرمان کاربر عادی با نشان $root ٔه # با نشان (

به تصویر بال دوباره نگاه کنید. )بخوانید َهش مشخص می شوند.  ) ( )

-  کاربر ریشه بالترین سطح دسترسی ها برای ایجاد تغییر در سیستم را دارد.
 وCommand، command- خط فرمان به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است. 

COMMAND.با هم متفاوت هستند ،
ٔه  ٔه ترمینال انجام دهید.Edit- رونوشت گیری و چسباندن در ترمینال را می توانید با گزینه های زبان  پنجر

 نیز به ترتیب رونوشت گیری و چسباندن را انجامCtrl+Shift+V و Ctrl+Shift+Cکلیدهای ترکیبی 
غلطک موشی نیز می تواند عمل چسباندن متنی را که از پیش  ٔه میانٔه  )می دهند. دکم )select،شده 

انجام دهد!
 را تایپ کنید، اما فقط سه حرف اول آن را بهsudo: فرض کنید می خواهید فرمان  Tab- کارایی کلید 

مثل نمی دانید که  ). بنابراین کافی است که همان سه حرف را تایپ کنید وsudu یا sudo(یاد دارید 
Tabرا بزنید. اگر فرمان  یکتا باشد، یعنی فرمان  دیگری نباشد که با این سه حرف آغاز شود، ترمینال 

ٔه  ٔه آن را درج می کند و به این ترتیب فرمان  نیم خورد  کاملsudo به sudفرمان  را شناسایی کرده و ادام
، فرمان  خودکار کامل نشد، ممکن است حرف های تايپTabخواهد شد. اما اگر با زدن یک بار کلید 

ٔه آن ها لیستTabشده سرنام چندین فرمان  باشد که در این صورت اگر   را دوباره فشار دهید، هم
 دوم هم برون ده نداشت، یعنی فرمانی که با حروف شما آغاز شود، وجود ندارد وTabمی شوند. اگر 

اشتباه تایپی دارید!
 -Directory یا شاخه: اگر با مفهوم پوشه )Folderدر سیستم عامل های دیگر آشنایی دارید، همان (

 نیز داشته باشید که محلی برای نگه داری پرونده ها است.directoryنگاه را به 

در ادامه آشنایی کوتاهی با چند فرمان  معمول پیدا خواهید کرد. توجه داشته باشید که این فقط یک
ٔه شروع است. نقط

lslist

ls ، پوشه ها و پرونده های درون یک شاخه  را لیست می کند. برای نمونه، فرمان  lsفرمان   ، محتویات~
ٔه کاربر را نمایش می دهد. فرمان   ٔه خان  افزوده های زیادی دارد که در زیر به چند مورد آن اشارهlsشاخ

می شود:
 ls -1

 می گوید که خروجی در یک ستون نمایش داده شود.۱عدد 

 ls -l

l حرف  (L)جزئیات بیش تری را نمایش می دهد مانند مالک گروه، تعداد پرونده های درون پوشه ها و ،
تاریخ تغییرات فایل ها.

 ls -a

http://fishshell.com/
http://zsh.sourceforge.net/


پرونده های پنهان را نمایش می دهد. پرونده های پنهان، پرونده هایی هستند که نام آن ها با نقطه شروع
می شود.

 ls -R 
ٔه  ٔه جاری را نیز نمایش می دهدRافزود  در فرمان  بال به صورت تودرتو محتویات پوشه های داخلی پوش

ِش «بازگشتی  )» می گویند.Recursive(که اصطلحا به آن نمای

 ls -F

/، پرونده های اجرایی با نماد  و پوشه ها با نماد  در انتهای نام شانFدر صورت استفاده از سوئیچ  *

نمایش داده می شوند که شناسایی نوع فایل را ساد تر می سازد.
- به ترتیب خروجی را بر حسب وارون الفبایی، سایز و تاریخ نمایشt- و r ،-Sسوئیچ های دیگری مانند 

می دهند.
ٔه  که به آن  ٔه کاربر tilde~نکته: نشان ٔه خان در فارسی َمد گفته می شود، به شاخ  ) ( )home

directory.اشاره دارد (

cdc  hange directory

ٔه کنونی به شاخٔه هدف می برد. وقتی که ترمینال را باز می کنید، در آغازcdفرمان   ، ترمینال را از شاخ
 استفاده کنید. درcd قرار دارد. برای رفتن به شاخه های دیگر از )home/user/(در شاخهٔ خانگی کاربر 

اینجا چند نمونه می آوریم:
ٔه ریشه:  cd - رفتن به شاخ /

ٔه  توجه کنید که opt/- رفتن به شاخ  ،)opt : ) در  قرار دارد / cd /opt

ٔه کاربر:  cd - رفتن به خان ~

 است.cd~ وقتی به تنهایی به کار رود، معادل  cdنکته: فرمان  
ٔه کنونی:  cd.. - رفتن به یک سطح بالتر از شاخ

.. - رفتن به دو سطح بالتر: .. /cd

ٔه پیشین:  cd - برگشت به شاخ -

ٔه هدف را بنویسید. - برای گذر از میان چندین سطح از شاخه ها، نشانی کامل شاخ

cpcopy

، برای رونوشت گیری به کار می رود.cpفرمان  
رونوشت گیری از یک پرونده:

     cp <path of file> <new path>

ٔه مشخص شده در بخش پایانی فرمان ، اندوخته با فرمان  بال رونوشت کاملی از پرونده در شاخ
می شود.

رونوشت گیری از یک پوشه:
      cp -r <path of folder> <new path>



rmremove

( برای پاک کردن شاخه ها r- برای پاک کردن یک پرونده و در صورت استفاده از سوئیچ rmاز فرمان  

directories.استفاده می شود (

 rm File-Name

ٔه مورد نظر پاک می شود. نام پرونده باید به همراه پسوند آن تایپ شود. مثلً اگر نام با فرمان  بال پروند
A.پرونده ای  ogg  است، فرمان  rm A .عمل نخواهد کرد 

 استفاده کنید.Tabیادآوری: برای کامل کردم نام فرمان ها و فایل ها می توانید از کلید 
ٔه تعیین شده با تمامیdirectoryبرای پاک کردن یک  ، فرمان  زیر را به کار ببرید که با آن شاخ شاخه  ( )

پرونده ها و زیرشاخه هایش پاک می شود:
  rm -r Directory-Name

rm - فرمان   -r:می تواند به صورت ترکیبی پوشه ها و پرونده ها را پاک کند 
  .  rm -r A ogg Folder1

A.، پوشه و Folder1که  ogg.ٔه ویدیویی است  پروند
سطل زباله نمی روند، بلکه مستقیما پاک می شوند.trash، فایل ها به rm- توجه کنید با فرمان    ( )

 و به طور کلی فرآیند عادی پاک کردن در رایانه، پاک کردن فیزیکیrm- لزم به توضیح است که فرمان  
اطلعات نیست! زیرا تنها می توان بر روی دیسک نوشت یا از روی آن خواند. سیستم فایل پارتیشن

از نوع  ntfs (شما  ،  fat ،extو... وظیفٔه نگه داری آدرس پرونده های روی دیسک را بر عهده دارد. در (

یک مثال ساده و به دور از پیچیدگی های فنی، موضوع را بیش تر باز می کنیم: سیستم فایل را مانند یک
جدول تصور کنید که محل قرارگیری هر پرونده در این جدول در لیستی ثبت شده است. برای مثال در

ٔه  A.لیست آدرس های سیستم فایل آمده که پروند ogg قرار دارد. با زدن فرمان  ۷ و ردیف ۳ ستون rm

.A ogg ٔه فرضی  را از لیست آدرس های سیستم فایل پاک می کند، در حالی کهA، نام و آدرس پروند
ٔه  A.پروند ogg ٔه ستون  روی دیسک وجود دارد، اما دیگر سیستم عامل نمی داند۷-ردیف ۳ هنوز در خان

ٔه  A.که این پرونده کجاست و محلی را که پروند ogg ٔه ستون خان -۳( به طور فیزیکی در آن قرار گرفته 
ٔه۷ردیف  )، تهی در نظر می گیرد و ممکن است داده های بعدی که روی دیسک کپی می کنید، به  خان
ٔه ۷-ردیف ۳ستون  A. فرستاده شود، که با این کار دیگر پروند oggروی دیسک نخواهد بود، چون با 

داده های جدیدتر بازنویسی شده است.

manmanual

' برای گرفتن راهنمایی در مورد یک فرمان  استفاده می شود. فرمانی را که می خواهید در موردman'از 
ٔه یک نویسه  Enter تایپ و man) در جلوی Character(آن اطلعاتی را به دست آورید، با فاصل

کلید بزرگSpacebarکنید. سپس راهنمای فرمان  در همان ترمینال نمایش داده می شود. با کلید   )



 را رویQ)پایین صفحه کلید می توانید صفحات بخش راهنما را جلو بروید و برای خروج از راهنما حرف 
ٔه استفاده ازsudoکیبورد فشار دهید. مثلْ می خواهیم ببینیم که فرمان    چه کاری انجام می دهد و شیو

آن چگونه است. پس در ترمینال می نویسیم:
 man sudo

 می نویسیم:wgetیا برای گرفتن راهنمایی درباره نرم افزار بارگیری 
 man wget

ًا باید نوشت:manو برای خواندن راهنمای خود فرمان   ، طبیعت
 man man

history            Those who forget history, are doomed to repeat it bymanual entry

هر فرمانی که اجرا کنید، در فایلی ذخیره شده و در استفاده های بعدی می توانید همان فرمان های
قبلی تان را سریع فراخوانی کنید. ماکزیمم تعداد فرمان هایی که در تاریخچه نگه داری می شوند بسته به
توزیعی که استفاده می کنید، متفاوت است، با پر شدن ظرفیت تاریخچه، فرمان های قدیمی تر پاک شده
زیاد کنید که /و جا برای فرمان های تازه باز می شود. مقدار این ماکزیمم را می توانید بسته به نیاز خود کم

ٔه فرمان هایتان، استفاده از ٔه کار با تاریخچ ٔه این راهنمای کوچک است. راه ساد شرح آن خارج از حوصل
کلیدهای جهتی بال و پایین صفحه کلید است. با کلید جهتی بال شما می توانید فرمان های پیشین را

یکی یکی مرور کنید. برای برگشت در لیست فرمان ها، کلید جهتی پایین را به کار بگیرید. وقتی فرمان 
ٔه مطلوب خود را یافتید، اگر نیاز است می توانید آن را اصلح کنید و برای اجرای آن کافی است دکم

Enterرا فشار دهید. کلیدهای جهتی برای گشتن در بین فرمان هایی که اخیرا استفاده کرده اید مفید 
است اما قدرت بیش تر برای جست وجو در بین فرمان هایی که قبل استفاده کرده اید، از طریق فرمان 

history  فراهم می آید. با اجرای فرمان historyٔه فرمان های تاریخچه لیست  بدون هیچ سوئیچی، هم
 فرمان  آخر، فرمان  را به۱۰می شود. هر فرمان  تاریخچه با یک شماره برچسب می خورد. برای دیدن 

صورت زیر اجرا کنید:

 history 10

ٔه شما  م را دوباره اجرا کنید، به۵۱۰ فرمان  وجود دارد. اگر می خواهید فرمان  ۵۴۷فرض کنید در تاریخچ
سادگی می توانید فرمان  زیر را بزنید:

!510

همان طور که ملحظه می کنید، کافی است شماره نظیر به فرمان  مورد نظر را همراه با یک علمت
تعجب به کار ببرید. می توانید همٔه فرمان های تاریخچه را برای اجرای آخرین فرمانی که در آن عبارت

خاصی به کار رفته است، جست وجو کنید:

!?text?



ٔه  ” به کار رفته را فرا می خواند.text”فرمان  بال، آخرین فرمانی را که در آن واژ

sudosu  peruser do

ٔه ریشه به دلیل امنیتی به طور پیش فرض لینوکسی شناس و در کل سیستم عامل های گنو )در اوبونتو  / )

ٔه ریشه لگین کند یا ًا هر فرمان  پیکربندی باید یا به شناس قفل است. کاربر برای نصب نرم افزار و اساس
root (به طور موقت تا سطح اجرایی کاربر ریشه user  بال برود. فرمان (sudoبرای شناسایی کاربر به 

ٔه دسترسی استفاده می شود. وقتی فرمان    را به کار می برید، بی درنگ ازsudoعنوان کاربر دارای پروان
ٔه ترمینال چیزی ًا در پنجر شما گذرواژه شناسٔه کاربری تان پرسیده می  شود. گذرواژه را تایپ کنید که عموم

ٔه  ، اما شما گذرواژه را به درستی تایپ کرده و دکم به دلیل امنیتی )نمایش داده نمی شود  )Enterرا 
بزنید.

، ناپایدار است وsudo، شناسٔه کاربری شما، موقتا دسترسی کاربر ریشه را می گیرد. فرمان  sudoبا 
) دقیقه، بیش تر یا کم تر نگه خواهد11(ارتقا به سطح مدیر سیستم را فقط تا حد زمانی مشخصی 

داشت و پس از این زمان و یا با بستن ترمینال منقضی خواهد شد.
 به این صورت است:sudoروش استفاده از 

   sudo apt install <Software_Name>

فرمان  بال برای نصب نرم افزارها استفاده می شود. همان طور که می بینید قبل از فرمانی که به دسترسی
در مثال بال فرمان   ) به کار گرفته می شود.apt(ریشه نیاز دارد 

apt * داخل پرانتز: از فرمان   install برای نصب یک نرم افزار و از  apt removeبرای حذف نرم افزار 
استفاده می شود.

ٔه نصاب اوبونتو خودکار کاربر   را می سازد و کاربری که شما در آخرین گام نصب می سازید،root- برنام
 باroot یکی نیست. در صورت تمایل می توانید برای کاربر root است که با adminstratorیک کاربر 

sudo  فرمان   passwd root.پسورد بگذارید 
sudo - می توانید با فرمان   suخود را با دسترسی کاربر ریشه نگه دارید که از نظر امنیتی توصیه 

نمی شود. اعلن خط فرمان به این صورت تغییر می کند:
:  user@PCBOX ~$ => :root@PCBOX /home/user#

sudo  را فرمان بدهید. لزم به ذکر است که با exit، فرمان  rootبرای خارج شدن از سطح کاربر  su

ٔه کاربر  ٔه کاربرrootتنها دسترسی ریشه می گیرید اما به شناس  لگین نکرده اید. برای لگین به شناس
su  روت باید از  --login root:استفاده کنید 

:  user@PCBOX ~$ => :root@PCBOX ~#

ٔه کاربری در سیستم نمی تواند از  sudo استفاده کند. باید به کاربر حق استفاده از sudo- هر شناس

داده شده باشد.

catconcatenate 

 چند پرونده متنی را به دنبال هم می چسباند. کافی است پرونده ها را به دنبال هم فراخوانیcatفرمان 



مانند  )ها استفادهzip(کنید. گاهی اوقات از آن برای به هم چسباندن پرونده های آرشیوی چند تکه شده 
ٔه معمول دیگر نیز دارد:catمی شود. اما   دو استفاد

، مسیر پرونده متنی راcat. نمایش محتوای پرونده های متنی روی صفحه: کافی است پس از فرمان ۱
درج کنید.

<، سپس علمت  و پس از آن نام پرونده ای را که می خواهیدcat. ساخت پرونده های متنی: فرمان ۲

 وEnter، متن مورد نظرتان را تایپ کنید. در انتها یک Enterبسازید، درج کنید. پس از زدن دکمه 
Ctrl+Dپس از آن 

  .cat > ~/Documents/test txt

ٔه Ctrl+Dبا فرمان بال، وقتی کلیدهای  test. را در پایان روندی که گفته شد، بفشارید، پروند txtدر 
مسیر

~/Documents.با محتوایی که تایپ کرده اید، ساخته می شود 

echo     display a line of text

ٔه کافی گویا است! فرمان زیر به انداز

  !echo "Hello World "

apt

Package (، مدیر بسته aptفرمان  Managetدر توزیع اوبونتو است. از وظایف آن می توان به نصب (
نرم افزار، حذف نرم افزار و به روزرسانی سیستم اشاره کرد.

   sudo apt install gimp

در اینجا نصب نرم افزارsudo جزء تشکیل شده است. با ۴فرمان بال از  ٔه دستکاری در سیستم  ) اجاز )

ٔه  ٔه خود را به install را فرامی خوانید. با aptرا می گیرید. سپس مدیر بست  می فهمانید وapt خواست
gimp نرم افزاری است که aptقرار است نصب کند. همان طور که ملحظه می کنید نیاز نیست خودتان 

و بعضا غیرقابل اعتماد دانلود کنید و سپس )فایل اجرایی نرم افزارها را روی اینترنت از جاهای مختلف  )

 بگویید کدام برنامه را نیاز دارید! اما شاید بخواهید یک برنامه را از رویaptنصب کنید. کافی است به 
سیستم تان پاک کنید، پس:

   sudo apt remove gimp

 را پاک می کند.gimpفرمان بال نرم افزار 

لیست این کار را برایتان انجام می دهد. نخست aptچگونه سیستم تان را بروز رسانی کنید؟ باز 
نرم افزارهای مخازن را به روز کنید:



  sudo apt update

که سرورهایی در نقاط مختلف دنیا هستند -نرم افزارها در اوبونتو از طریق اینترنت با مخازنی رسمی  -

ٔه جدیدی برای مثلً   بیاید، توسط افرادی که بهFirefoxهمگام می شوند. به این معنی که اگر نسخ
) بسته ها معروف اند، بررسی شده و اگر مشکلی نداشته باشد، وارد مخازنmaintainer(نگهدارنده 

 برای اینکه بداند نسخٔه جدیدی از فایرفاکس در مخازن اوبونتو وارد شده، بایدaptاوبونتو می شود. 
sudo  آخرین تغییرات مخازن را دریافت کند.  apt update  آخرین اطلعات مخزن ها را در اختیارapt

می گذارد. اما هنوز نرم افزاری به روز نشده است! برای به روزرسانی سیستم، پس از دستور بال دستور
زیر را اجرا کنید:

  sudo apt upgrade

 گفته اید که اگر نسخٔه جدیدتری از نرم افزارهای نصب شده روی سیستم تان در مخازنaptاکنون به 
ٔه قدیمی تر کند. اوبونتو وجود دارد، آن ها را دریافت کرده و جایگزین نسخ

پایان


