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 مقدمة

 بعد:أما  وسلم،وصحبه  لةآسيدنا محمد وعلى خاتم النبيين والصالة والسالم على الرحمن الرحيم بسم هللا 

للوطن والرخاء تحقيق الرقي  من اجل خطت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتنا الرشيدة خطوات واسعةفقد 

 ستأخذهاوالتي المملكة  التي ستشهدها مستوى التطور والحضارةخير شاهد على  2030رؤية وستكون والمواطن. 

اءات الوطنية للمساهمة في بناء نويع مصادر الدخل واالهتمام بتنمية الكفمن خالل ت مصاف الدول المتقدمة إلى

ستثمار في لالالحقيقة من باكورة المشاريع العامة للتدريب التقني والمهني بر المؤسسة اقتصاد قوي ومستديم. وتعت

وذلك بدورها الرائد بتدريب وتأهيل سواعد ابناء هذا البلد  لالحقةوا في االستراتيجيات السابقةسان السعودي ألنا

 اءة والسالمة المهنية.من أجل إدارة الدفة الصناعية والحرفية بنا يحقق أعلى معايير الكف المعطاء

عقود مع كبرى  بإبرام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت في ظل ذلك الزخم من االهتمام والرعايةو

والمتطورة المناهج الحديثة من الحصول على  وتمكينهمالشركات العالمية بهدف الرقي بمستوى ابنائنا المتدربين 

لعربية اللغة اتخدم  تإصدارالها  ال توجدبعض تلك المناهج ألن ونظرا . رائدةال واألكاديمياتمن خالل المراكز 

 حدألبترجمة بادرت فقد  ،المعارف والمناهلوما لذلك من تبعات تحول بين المتدرب وبين االستقاء الكامل لتلك 

المكافئة  ةالتدريبي الحقيبة يصبحل اساسيات نظام التشغيل لينكس :وهو منهج اكاديمية سيسكوبتصرف المناهج  تلك

 .2مادة نظم تشغيلل

نظرية بحتة فصول ثالثة  فصالً،على ستة عشر   slinux EssentiaLNDGسيات لينكس يحتوي منهج اسا

الفصل السادس عشر  إلىوتحديداً من الفصل الرابع ثالثة عشر فصالً باقي الواما  لى،واألوهي الثالثة الفصول 

وهي الفصل  لىواألالنظرية ثالثة الفصول لا ترجمةب قمتهذا العمل في  .وجزء عمليجزء نظري  فتشتمل على

 .عشر ادسسالمعمل ال إلى ابعرلمعمل االمعامل من الترجمة ثم  والثالث،ل والثاني واأل

على بريدي االلكتروني  ى المحتوىعلمالحظات  أو ءراآاي ابداء  القارئ الكريم ارجو من ،واخيراً 

 bamagos@tvtc.gov.sal 

 وهللا ولي التوفيق... 

mailto:lbamagos@tvtc.gov.sa
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 تمهيد

 هدفال

ويهدف  ،عنكبوتيةالعالمية في الشبكة السيسكو  أكاديميةموقع  فيهو منهج الكتروني موجود منهج أساسيات لينكس 

القدرة  إلى قالاالنت، ثم أساسيات نظام التشغيل لينكسو مفهوم البرمجيات المفتوحة المصدر المتدربينم يعلت إلى

 .امر األساسيةوعلى اتقان التعامل مع عمليات سطر األ

 األهداف التفصيلية 

 .مفتوحة المصدر والتراخيصالالبرمجيات الحرة التعرف على  •

 .مغلقالمصدر ال وعالقتها بالتطبيقات ذاتالتطبيقات المفتوحة المصدر في مكان العمل  التعرف على •

 .أجهزة وعمليات وبرامج ومكوناتمن نظام التشغيل لينكس ل المفاهيم األساسيةالتعرف على  •

 .الملفاتوامر والعمل على سطر األالقدرة على  •

 حفظها.النسخ االحتياطية المضغوطة و ستعادةاوإنشاء القدرة على  •

 على الشبكة.االلي استكشاف وتكوين اجهزة الحاسب  القدرة على •

 .الدالئل العامة والخاصة اتفلأذونات موإعطاء عات لمجمووالمستخدمين لن النظام يأمالقدرة على ت •

 .بسيطةالإنشاء وتشغيل البرامج النصية  القدرة على •

 

 الفئة المستهدفة

حيث يدرس  وشبكات،يستهدف هذا العمل متدربي قسم الحاسب االلي بالكليات التقنية في تخصصي دعم فني 

هذا المحتوى يعتبر اللبنة  الدبلوم،لمرحلة  لتدريبةاالموجودة ضمن الخطة  2محتواه كمنهج لمادة نظم تشغيل 

 التشغيل لينكس. نظاماستخدام االساسية لعالم االحتراف في 
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 اتقانها المطلوب المهارات

 .القشرة برنامجاستخدام  اتقان •

 .امر والبحث عن الملفاتوكيفية الحصول على المساعدة في األاتقان  •

 .لدالئلاتقان كيفية التنقل وإدارة الملفات وا •

 .كيفية التعامل مع ملفات األرشيفاتقان  •

 النصية.تصفية الملفات امر أوالعادية و استخدام التعابيرواتقان كيفية إعادة توجيه حزم النص  •

 النصية في القشرة األساسية.  البرامجإلنشاء النصوص  محرراستخدام كيفية اتقان  •

 اد.والعت معلومات عن أجهزة الحاسبالعرض  امرأواتقان  •

 .معرفة موقع النواة وبياناتها وايضا معلومات معالجة المكتبات وملفات السجل وحزم البرمجيات •

 معرفة كيفية حماية المستخدم للنظام. •

 كيفية إنشاء حساب لمستخدم جديد، وإنشاء كلمة مرور وإجراء التعديالت لهذا الحساب. اتقان •

 ت والدالئل.كيفية إعداد وعرض الملكيات وأذونات الملفااتقان  •

 ملفات االرتباط.المختلفة من األنواع األذونات الخاصة و معرفة •

 

 هذا المنهج: هاءألنالوقت المتوقع 

لى والثالثة الفصول النظرية يمكن تغطيتها في االسبوعين األ ومعمل،يحتوي هذا المنهج على ستة عشر فصل 

 ي تحتاج لوقت اطول للممارسة والتدريب.وتكرس بقية االسابيع على المعامل والت التدريبي،من الفصل 
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 صدار الثانيما الجديد في اإل

 الرئيسي الموجودمنهج لتحديث مماثل ل هذا هو اإلصدار الثاني لترجمة منهج سيسكو أساسيات لينكس، وتم فيه

 معالجة المالحظات السابقة مثل: إلى، باإلضافة العالمية اكاديمية سيسكو في

 للنص للتأكد من خلوه من األخطاء.مراجعة شاملة كاملة  •

 تحديث المحتوى تبعاً لمنهج اكاديمية سيسكو العالمية. •

 إعادة شرح بعض المواضيع وتبسيط محتواها. •

 مطابقة تنسيقات اكاديمية سيسكو. •

 تغيير بعض المصطلحات المترجمة لتتواكب مع لمصطلحات المعربة سابقا. •

 .التخصصية زيةجليإلنتطعيم النص بالمزيد من المصطلحات ا •

 .ما تبقىتحسين جودة عن الصور قدر اإلمكان و االستغناء •

 عمل فواصل بين الفصول. •

 إعادة صياغة الملحقات وتصحيحها. •

 

 التطوير في اإلصدارات القادمة

 لذلك. تبعا المحتوىمتابعة ما يتم من تجديد للمنهج في موقع اكاديمية سيسكو وتحديث  •

 معمل في المنهج. أوفصل إضافة تمارين تدريبية على كل  •

 الموجودة في المنهج. لألشكالعمل فهرسة  •
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 اساسيات لينكس دورةعن قبل البدء: معلومات 

عبر والمقدمة من قبل اكاديمية سيسكو العالمية متوفرة   slEssentiainux LNDGورة أساسيات لينكس د

االنترنت، اال ان الجهاز  ورغم ان المحتوى يتم عرضه عن طريق .The web based contentالويب 

 .safe sandbox آمنةتعلم بيئة  حيث انه ُصمم ليكوناإلنترنت، معزول عن  machine lvirtuaالظاهري 

والذي . 12.10 االصدار Ubuntu أوبونتو نظام التشغيل على machine  lvirtuaالجهاز الظاهري يعمل

 .دورةهذه الفي  يتم شرحهااألوامر التي لم  نسخة مخففة من نظام التشغيل، حيث تم إزالة بعض يستخدم

وتنفيذ ادخال ا فيهيتم و. أو معمل فصلأي تتوفر أثناء قراءة محتوى  lTermina lVirtuaاالفتراضية  النافذة

وبما ان هذه النافذة . دون الحاجة الى تثبيت نظام تشغيل جديد او نظام افتراضي على الحاسب الخاص بك األوامر

 .أو تعديالت فيها عند اغالقهابيانات ال تقوم بتخزين أي افتراضية فهي 

 استعراض برامج أحديجب استخدام  e viewerlconso inuxLووحدة تحكم لينكس التدريبي محتوى اللعرض 

 :فهو كالتالي تلك البرامجالحد األدنى من اما  .الويب

 او أعلى. 30اإلصدار  e ChromelGoogبرنامج جوجل كروم  •

 أو أعلى. 6.1اإلصدار   Safariري برنامج سفا •

 أو أعلى. 25اإلصدار  a Firefox llMoziبرنامج فاير فوكس موزيال  •

 أو أعلى. 10اإلصدار  orer lnternet ExpI إكسبلورربرنامج انترنت  •

ؤهل البرنامج على شهادة من اكاديمية سيسكو العالمية تفيد بتجاوزه لهذا المقرر وانه مانتهاء يحصل المتدرب بعد 

اساسيات نظام التشغيل لينكس ولحصول على شهادة  s Examlinux EssentiaL IPLللتقديم على اختبار 

s Examlinux EssentiaL IPL. 
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 مقدمة 1.1

مم صُ نكس يل يحرك الذيلتعليمات البرمجية أو االكود  بمعنى ان ؛مفتوح المصدر هو نظام تشغيل inuxLلنكس 

 استخدامهزة هذا النظام انه يسمح ألي شخص جهة معينة. ومي هال تمتلكوبالتالي  للنظام،من قبل نفس المستخدمين 

 االحتياجاتوأيضا يتيح لذلك الشخص إمكانية تعديل الكود وتغييره بما يتوافق مع  ،من غير تكاليف ترخيص

 المتجددة.

 تور فالدس.ينوس لللسويدي  وبلدان أخرىعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لنكس هي 

 

 معلومات عن نظام التشغيل لينكس
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 المشهورة وأنظمة التشغيل لينكس تطور 1.2

ول قن عندما. اآللي الحاسبجهاز كل ما يحدث على لوحدة تحكم مركزية  وهي ،kernel لينكس يعني نواة النظام

التي تأتي معها  tools النواة ومجموعة من األدوات إلى اشارة فذلكلينكس" نظام بعمل ي" حاسبالجهاز ان 

 عن تحدثت األرجح على فأنت لينكس في نظام التشغيل خبرة لديك تكان إذاو (.distribution )تسمى التوزيع

 .نفسها البرامج

 Labs  Bellمختبرات في تطويره تم تشغيل نظامهو  أصال يونيكسحيث ان  ،اليربك قلي UNIX مصطلح

AT&T  أساسذلك التعديل  أصبحثم  المجتمعتم التعديل من قبل ) ثم أجريت عليه تعديالت. 1970 عام فيوذلك 

 ومع. UNIX لنظام مختلفةالاألنواع  من العديد الحالي الوقت في لينتج عن ذلك التعديالت( أخرىتشغيل  ألنظمة

 صناعي اتحاد قبل من مملوكةو ؛specificationمحددة و trademark تجارية عالمةن آلا يونيكس ذلك،

 هو المفتوحة المجموعة قبل من اعتماده تم الذي الوحيد البرنامج. Open Group المفتوحة المجموعة سمىي

UNIX .لذلك ،لديهم يعتمداال انه لم  يونيكس مواصفات متطلبات جميعلينكس  نظام اعتماد من الرغم وعلى 

 .UNIX-like" يونيكسمثل " ولكنه! يونيكس ليس الحقيقة يف لينكس

 دور النواة 1.2.1

 البرامج، وانهاء وتقوم بتشغيل الذاكرة،من  جزءمج ابرلل تخصصفمثال  ؛تدير النظام lkerne نواة نظام التشغيل 

يطلب أن يجب ف الصلب القرص علىالكتابة  إلى عندما يحتاج تطبيقوعرض النص على الشاشة.  وتتعامل مع

الذي التطبيق من تقرر هي التي نواة فان ال ن بطلب نفس الموارداقام تطبيقإذا ايضا . من نظام التشغيلذلك 

 من أجل إنقاذ النظام. تطبيق تنهي ، وفي بعض الحاالتيهاعليحصل س

 في آن واحد،توحة المف التطبيقاتالعديد من يقوم ب الحاسبيعني أن  ،التبديل بين التطبيقاتأيضا من مهام النواة 

يعني أن  titaskinglemptive mu-pre  ستباقيتعدد المهام االاما  .التطبيقاتتلك  بين التنقلتعالج النواة ف

لديه عدد محدود من الموارد كالذاكرة  الحاسبألن وذلك  د موعد تبديل التركيز بين المهامالتي تحدالنواة هي 

 . على كل المواردفال يريد ان يستحوذ برنامج واحد  ؛مثالً 
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التي تحافظ على هذا هي النواة  في الحقيقة النظام، لكنفي كبيرة من الذاكرة لديه جزء ان قد يظن كل تطبيق 

 .الوهم

.  oaderlboot من التعليمات البرمجية يسمى محمل اإلقالع صغير جزءل يحميتم ت الحاسبعند بدء تشغيل 

نظام  إلى السيطرة نقلمحمل اإلقالع بتحميل نواة لينكس، ثم يقوم حيث . التشغيل ءوبد النظام تحميل نواة تهوظيف

 أو، مثل االتصال بالشبكة مفيدتشغيل البرامج الالزمة لجعل الحاسوب بلينكس نظام التشغيل . ثم يستمر التشغيل

 ويب.خادم  تشغيل

 تطبيقاتال 1.2.2

البرج هي إذا كانت النواة ف. عليه للسيطرة دون شيءمن نواة ليست مفيدة المثل وحدة تحكم الحركة الجوية، 

 ووحدة المعالجة ستقبال الموارد مثل الذاكرةوذلك الالنواة  إلى هاطلباتترسل تطبيقات فال ؛والتطبيقات هي الطائرات

  .المركزية

عملية من  أكثر إلىيحتاج التطبيق  وأحياناهي مهمة تقوم النواة بتحميلها ثم تتبع نتائجها.  processالعملية 

 فالنواة هي التي تهتم بذلك.

 دور المصدر المفتوح 1.2.3

التعليمات )المصدر كود  عرضقام ب. وتور فالدسكمشروع هواية من قبل لينوس  1991لينكس في عام  بدأ

 نظام. ال هذا لتشكيلاليه حرية وانضم آخرون ب (البرمجية

من تعليمات هو عبارة عن مجموعة لذي ا، وsource code المصدر كودالشكل تأخذ مشاريع البرمجيات 

 الجدير بالذكر أن كود المصدر .مختلفةال البرمجةأي من لغات ب تهايمكن كتابوالتي  إلنسانل مقروءةال الحاسب

ً ، C بلغة مكتوب لينكسالتشغيل  نظام  .ايضا XIUN يونيكسنظام ب مما يجعله شبيها

امر وتعليمات. أو إلى( الحاسبمباشرة بواسطة  مفهوم )الغيرالمصدر يقوم بتحويل كود  ،erlcompiالمترجم 

 صيغة يمكن تشغيلها على جهاز الحاسب. مثل نواة لينكس.  إلىحيث يجمع المحول كافة ملفات المصدر ويحولها 
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كما تريد. فقام هي أن لديك الحق في الحصول على البرنامج وتعديله   open sourceالمصادر المفتوحة 

ذ كود المصدر وإجراء تغيرات عليه ثم مشاركته مرة أخرى. وقد أدى اعتماد لينكس على مستخدمو لينكس بأخ

 نجاح كبير. إلىهذه الفلسفة 

تستطيع تشغيل البرنامج  أنكبمعنى  ،closed-source licenseمغلقة المصدر تكون البرامج  اغلب؛ تاريخيا

 Openالمفتوحة المصدر  وذلك عكس البرامج لكنك ال تستطيع ان تعدل على الكود االصلي المكون للبرنامج.

source  تخولك من الدخول على الكود االصلي والتعديل فيه.والتي 

الخاص تشغيل النظام يبنون جنو كان مطوري . بينما وليس يونيكس GNUجنو  هذا النظام اسمه البداية كانفي 

فتم ، بعد النواة يبنوالم  مهولكن م التشغيل يونيكسأكثر فعالية في بناء األدوات التي تتماشى مع نظاوجدو انهم  بهم

لتي هي جزء من نظام ذلك يتضح لنا أن معظم األدوات )ا منكامل. تشغيل نظام  ةروف والتيلينكس  نواةاستخدام 

 جنو. مشروعتأتي من لينكس( 

حرية  بوجو على جميعا تفقت– الحق فصل في ستدرسوالتي  – المفتوح المصدر من مختلفة أنواع هناك

ضرورة إعادة مشاركة أي  في أو ذلك الوصول؛ كيفية فيبينهم هو  ولكن االختالف المصدر، كود إلى الوصول

 .تمت بواسطة المجتمع تغيرات

 توزيعات لينكس 1.2.4

عند اذن ؛ اإللكتروني البريد عميل مثل مرئية للمستخدمين تطبيقات، ثم إضافة جنو وأدوات لينكسعند أخذ نواة 

 البرامجتلك التطبيقات و كل تجميعالمستخدمون ببدأ  ؛لينكسوتقريبا منذ بدأ استعمال . كامل لينكس نظام دينال يصبح

 نزيلتخزين وتركيب النواة، وتبيعتني  distribution توزيع ال .distribution توزيعحزمة متكاملة تسمى ال في

مدير أيضا على و ؛دارة النظامأدوات إل علىكاملة ال التوزيعات نسخةتشمل والبرنامج. بقية 

  إضافة وإزالة البرامج بعد اكتمال التثبيت. في للمساعدة  package managerمجموعة 

مكتبي  الجهاز البيهتم االخر البعض و serversفبعضها يهتم بالخوادم  ؛هااستخدامتختلف التوزيعات باختالف 

desktops الحسابات االحصائية. أوالتصميم االلكتروني  كأدواتتجارية  ألغراض هناك توزيعات مصممةو؛ 

وتوجد اختالفات  .Debianوديبان  Red Hat هما ريد هات البدايات فترة في توزيعيتيناهم ويمكن القول ان 
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 ؛political philosophies السياسيةالفلسفات  إلى file locationsمن مواقع الملفات  شيءكل في بينهما 

 . package managerا بينهما هو في مدير المجموعة ولكن الفرق األكثر وضوح

بدأ ريد  ؛مع مرور الوقتولألعمال التجارية. مكتبي اللينكس تسويق  لاوحنظام تشغيل  Red Hatريد هات 

ريد هات  وأصدرترنت، وخدمة الملفات، نالمثل شبكة ا server زيادة التركيز على تطبيقات الخادم بهات 

. elease cyclre ongl مدفوعة على دورة إصدار طويلةوهي خدمة  inuxLprise Enterكس إنتربرايز لين

  ترقية. إلىح متى يحتاج البرنامج يتوضفهو ل elease cyclreدورة االصدار اما دور 

المفتوحة المصدر. جاء ديبان مع نظام  استخدام البرمجياتهو جهد مجتمعي وهو يشجع على  Debianنظام 

وهو عكس ريد هات حيث يدعم  ،deb file format ديبتنسيق ملف  إلى استنادااصة به إدارة المجموعة الخ

 .  AMDد م أ أو Intel انتلال تكون  التيالمعالجات 

 specific distributionهو مثال اخر على التوزيعات المخصصة   inuxLScientificلينكس العلمي 

 تتعامل مع الحسابات العلمية. distribution ت والمبنية على ريد هات. والذي هو عبارة عن توزيعا

 lCanonica كانون يكالشركة . ديبانمن  مأخوذةوتوزيعاته  شعبية،نظام تشغيل  أكثرهو   Ubuntuووبونتأ

 انشأته بغرض اخذ ارباح من تقديم الدعم.

تمد على عحيث ال يزال ي،  inuxLUbuntu بونتو لينكسوأل فرعبمثابة  بدأ inux MintLلينوكس منت 

 تحتوي على، ولكنها مجانية لديه إصدارات مختلفة جميعهاو. Ubuntu repositories بونتوأومستودعات 

ض البلدان. لينوكس منت الملكية، والتي ال يمكن توزيعها دون قيود الترخيص في بعوبعض برامج الترميز 

 بونتو.وفي العالم ألمكتبي  كأفضلحل سرعان ما 

م بأن ت المذكورة على وجه التحديد في أهداف أساسيات لينكس. يجب أن تكون على عللقد ناقشنا التوزيعا

. من المهم أن نفهم أنه في حين أن هناك العديد من من التوزيعات المتوفرة - فإن لم يكن اآل - هناك مئات

 .سبقلما  جدا مشابه أوكما هي امر والعديد من البرامج واألولكن مختلفة من لينكس، التوزيعات 
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 األمر هوما  1.2.4.1

بعمل  الحاسب يقومامر وعلى سطر األ نفيذه عند  program softwareامجبرن هو command األمر 

ة نظام التشغيل الذي يقرا المدخالت ويعدل بواسط تنفذ process  ككل العمليةعندما تكتب امر فان  ،معين

ايضا يمكن  .jobمعينة مهمة  جازألن process عملية ذينفبت ميقو األمرلنتائج. وبالتالي فان البيانات ثم يخرج ا

داخل القشرة  امرولألفهناك مصادر مختلفة  ،األمرلذلك صدار الوهي مكان ااخرى  زاويةمن  األمرتعريف 

 llshe األوامر سطر  فيILC مثل الخاص بك: 

 باشال قشرةء من جز هألن cd األمر: وخير مثال هو shellالقشرة نفس امر المضمنة في واأل •

llshe bash األمر. عندما يكتب المستخدم cd،  القشرة فانllshe  عرف تفسير هذا ت هاألن األمرتنفذ

 .لذلك تتطلب برامج إضافية ؛ والاألمر

والذي عند كتابته  ls األمر مثل :عنها البحثعن  مسؤولةوتكون القشرة ملفات في  المخزنةامر واأل •

 .elvariab PATHة الملفات الموجودة في ذلك المسار قائم بإرجاعتقوم القشرة 

امر ومن المهام واأل وذلك ببنائهاجديدة امر أو الستحداث تستخدم وهي :iaseslA األسماء المستعارة •

 .Functionsالموجودة 

األسماء مثل  ايضاامر الموجودة واأل   باستخدامظائف الوبنى ويمكن أيضا أن ت :Functionsوظائف  •

 أو llsheالقشرة  امر المضمنة فيواأل زاوتجبهدف  جديدة أوامرإلنشاء  وذلك iaseslAة المستعار

 امر المخزنة في الملفات. واأل

 القشرة. األسماء المستعارة من ملفات التهيئة عندما تبدأالوظائف ويتم تحميل 

 calاألمريل المثال، فإن . على سبىخراألامر وسلسلة من األ أواالسم المستعار هو في األساس اختصار ألمر 

الكامل في كل مرة، يمكنك إنشاء اسم مستعار يسمى  األمر. بدال من تنفيذ 2014لعام  التقويميعرض  2014

mycal، :كما هو موضح في الصورة التالية 
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sysadmin@localhost:~$ alias mycal="cal 2014"                              

sysadmin@localhost:~$ mycal                                                                            
2014                                         

     January               February               March                   

Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa         

         1  2  3  4                     1                     1       

5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   2  3  4  5  6  7  8           

12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15  

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  16 17 18 19 20 21 22          

26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29         

                                            30 31  

       April                  May                   June                  

Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa          

       1  2  3  4  5               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7          

 6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14  

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21      

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28     

27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31  29 30                                

        July                 August              September  

Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa      

       1  2  3  4  5                  1  2      1  2  3  4  5  6 

 2014لعام  الميالدي التقويم

 منصات األجهزة 1.2.5

lnteI من شريحة انتل  دعم منصات اخرىيل النظام المستمر تطور ومع التقدم ؛386بدا لينكس بدعم معالج 

chip الحاسبات الكبيرة  إلىsupercomputers . 

جوجل  إلىاخيرا بيعت . setltab واللوحية  ar phoneslullceالهواتف الخلوية أنظمة استخدم لينكس في  ثم

elGoog  أند رويدجاء مع منصة الذي  Android  لينكس والبرامج الالزمة لتشغيل الهاتف عبارة عن الذي هو

يكون  وبالتالي ،كنظام لهواتفها استخدامهحيث تستطيع الشركات المنتجة للهواتف المحمولة اللوحي.  الحاسب أو
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ل مما سهل عملية التصنيع. لهذا فإن أند رويد يعتبر أحد قادة نظام التشغيتاج التطبيقات ال على تركيزهم على ان

 في عالم الهواتف.  eaderslmarket النظمة ا

الشبكة موجهات مثل  consumer devices لعديد من األجهزة االستهالكيةفي ا ايضا العثور علي لينكسيمكن 

 غني بمميزاته ألنلينكس  عمل بنظامت في كثير من األحيانوالتي  ess routerslWireالالسلكية 

 consumerخاص بالمستهلك رقمي المسجل فيديو   TiVoتيفو ايضا هناك . network features  الشبكة

digital video recorder  لينكس. أيضا نظام تخدمسيوالذي 

 اختيار نظام التشغيل 1.3

شهادة رسمية، وبالتالي ال يمكن  ليس لهني أنه مما يع ،ikel-XIUNيونيكس  مماثل لنظامشغيل لينكس هو نظام ت

يونيكس  مماثل لنظامهناك العديد من البدائل األخرى؛ بعضها  XIUN. يونيكسنظام لالتجارية  العالمةاستخدام 

 مثل Unix -nonيونكسمماثلة لنظام ليست . وهناك أيضا أنظمة XIUN يونيكسنظام ك باسم معتمد البعضو

 مايكروسوفت ويندوز.

 "ما الذي تفعله هذه اآللة؟".الختيار نظام التشغيل هو سؤال األهم ال

 نقاط القرار 1.3.1

 elconso وحدة التحكم تعمل على سهل الجهاز. الذي سيؤديه هذا دور الما هو  هل شيء عليك أن تقررأوإن 

حاسب  إلى تحتاجفانت كانت هذه هي الحالة  إذا ؟االنترنتتصفح ست إنك أو تاجيةإلناتطبيقات التشغيل وتقوم ب

 إلىتحتاج فانت اذن  الخوادم؛في رف  سيكونو Web serverكخادم ويب  ان سيستخدمك إذاأما سطح مكتب. 

  خادم.

األخرى،  الحاسبمفاتيح مع العديد من أجهزة لوحة وشاشة وتتقاسم  rackفي رف تكون  Servers الخوادم عادة

غير الوضع الالخادم في  وبالتالي سيعمل االخطاءداد واستكشاف ستخدم فقط إلعت elconso كم حايضا وحدة الت

 .IGUبعكس الحاسب العادي الذي يعمل بواجهة رسومية  .mode lgraphica-non رسومي
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؟ يجب هاوظائف محددة عليه أن يفعل أو، هالتشغيل الجهاز مسيقو د وظائف الجهاز. هل هناك برامج معينةحدثانيا 

فعادة أنظمة التشغيل  للخادم، erancelrisk toوالمخاطر المحتملة  ifetimel  حياةعليك أيضا تحديد مدى ال

لكن منتجي البرامج . elease cyclre االطالقدورة ب ما يسمىدوري وهو  بشكلوالبرامج يصدر لها تحديث 

 ى دورة صيانةما يسموهو  ،سيدعمون اإلصدارات القديمة من البرامج لفترة من الوقت ثم ال يكون لها أي تحديث

elmaintenance cyc دورة الحياة  أوelife cycl تصدرلينكس لالرئيسية  التحديثات ؛المثال. على سبيل 

تحديثين بعد   Life (EOLEnd of)ية الحياة منتهتعتبر رات اإلصداالجدير بالذكر ان . تقريبا أشهر 6كل 

 إلى ةجاحالتثبيت قبل أن البعد  شهر 13و 7 ما بين المجموعشهر واحد، بحيث يكون  إلىباإلضافة  رئيسيين

 Red Hat Enterprise ريد هات إنتربرايز لينوكس مثل التجاريمن ذلك مع البديل  العكسترقية. على عمل 

inuxL هتترقي إلىقبل أن تحتاج  نةس 13تستخدمه لمدة يمكن أن  والذي. 

لكن  بالوقت،في بيئة تستهلك  هألن  serverenterprise الصيانة ودورة االصدار مهمة في الخادم التجاري 

نفسه يستبدل في حال وجود تحديثات كبيرة في أنظمة التشغيل  ألن الخادمغير هامة  لكن الترقية فيه ،الوقت

 فما تستهدغالبا  ألن التطبيقاتوذلك  ،بطيئة elease cyclreدورة االصدار القصيرة تكون لذلك قاتها، وتطبي

 تجنب عناء ترقية الخوادم وأنظمة التشغيل باستمرار.ظام التشغيل بغرض ر الحالي من ناإلصدا

في البرامج والتي تختلف  حدثفانت تحتاج ألمكتبي لينكس التقليدي لمستخدم  أو كنت مطور للبرمجيات إذا

 آءاسويستطيع الترقية الخوادم وبالتالي  أحدعمله في مكتبي ال مستخدمالخزن يفي الغالب  والوظائف،المظهر 

 .السابق البرامج دون القلق على عمله أولنظام التشغيل 

والحصول بسرعة على  البرنامج الجديد إطالق هيمكنالمطور  في المصدر المفتوح هو أنعظيمة الشياء األ أحدان 

لم  ولكنالميزات الجديدة  فيه العديد منإصدار  هو beta بيتا من المستخدمين.  feedback  الراجعةالتغذية 

يمكن وصف لذلك  .elstabمستقر اصدار جديد وهو ال إطالقيتم  النسخة تم اختباريتم اختبارها بدقة، بعد أن ي

 .elstabمستقرة  أو beta إصدارات البرامج الفردية بانها اما بيتا 

التي مج ابرالمع  التعامل على جديدالقدرة نظام التشغيل  ووه  itylcompatibi backwardالتوافقمفهوم 

 . التشغيل السابقة ألنظمةنتجت ا
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لينكس في نظام تشغيل على سبيل المثال  ،االختيارعند المأخوذة في الحسبان  ملواعال أحدهي دائما  costالتكلفة 

وفي الجهة ختارها. يالتي  المميزاتدعم اعتمادا على دفع تكاليف لل إلىحتاج يقد المستخدم مجاني ولكن حد ذاته 

لديها تكاليف ترخيص الخادم وربما تكاليف الدعم اإلضافية على مدى  Microsoft وسوفت مايكرايضا المقابلة 

 عمر الخادم. 

 مايكروسوفت ويندوز 1.3.2

 ؟server الخادم أو desktop مكتبي: إلى وفقا للغرض من الجهازوذلك التشغيل  انظمة قسمتمايكروسوفت 

دعم لسنوات عديدة. التوافق ال إلىسنوات، وتميل  5 إلى 3كل خرج ت 8ويندوز  المكتبي مثلاصدارات ويندوز  

 لوية لمايكروسوفت، بحيث يمكن للمستخدمين تشغيل البرامج القديمة.أوهو أيضا 

( طالقهللداللة على تاريخ ا 2012نسخة ) Windows Serverالتشغيل  نظام هناك serverالخادم في عالم 

 .كبيرحد  إلى ينكسلوهو منافس لواجهة المستخدم الرسومية،  وله

 OS-X أبلنظام تشغيل  1.3.3

مشروع  إلىجزئيا  X-OS. ويستند XIUNشهادة ب خرجالذي  التشغيل،نظام  X-OSجعل من ت elApp  أبل

FreeBSD. 

وذلك الحزم  الشبكة،هناك حزم اختيارية تساعد في إدارة خدمات  مكتبي ولكننظام تشغيل  OS-X يعتبر

packages المكتبية جهزة الاعديد من لل تسمحX desktops-OS مثل مشاركة مع بعضها البعض ناوالتعب ،

 لشبكة.تسجيل الدخول ل أوالملفات 

توفر  OS-X وبتزايد شعبية ستخدام.االنتيجة سهولة عادة ما يكون قرار شخصي مكتبي على  OS-Xاستخدام 

 داعية مثل إنتاج الفيديو. شعبية كبيرة في الصناعات اإلب ذا OS-Xايضا . المنتجينمن  مناسبدعم 
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1.3.4 BSD: 

 ،"y Software DistributionlBerke بيركلي برامجتوزيع " هناك العديد من المشاريع المفتوحة المصدر

ها ألنينكس في كثير من النواحي نظام لبدائل لتعتبر هي و ،NetBSDو  FreeBSDو OpenBSDمثل 

تم تطويرها هناك أنواعا  وفي المقابل الخادم،عادة في  BSDs دمجتُ تستخدم كمية كبيرة من البرامج المشتركة. 

  .KDE وكيدي GNOME جنوم  مثل للقيام بأدوار سطح المكتب

 Unixesمن  تجارية أخرى انواع 1.3.5

 كثر شعبية هي:األ ةالتجاري Unixesانواع ينكس بعض من 

• arisle SolOrac  

• IBM AIX 

• HP-UX 

تقديم تقوم بوقوي، وكبير  hardware  فيها العتاد يكونوعادة  .مطوريها أوا بمنظور مخترعيهيعمل  هاكل منو

التكامل مع النظم  أو ،memoryswap CPU and -hot والذاكرةللمعالج  الساخن تبديلالميزات مثل م

 .egacy mainframe systemsl القديمة المركزية

يتطلب ما برنامج هناك إال إذا كان  -ا يفضلون وفق ماختبار منتجات شركاتهم  إلىمعظم المستخدمين يميلون 

. على سبيل المثال، الموجودة األجهزة إلى إضافة ملحقات يتطلب  applicationتطبيق ان  أوأجهزة معينة 

. mainframeالنظم المركزية مع  العتادويمكن مشاركة  BMIعتاد على مجموعة واسعة من  XIA-BMI يعمل

مثل  IBMالتي تستخدم برنامج  أو ،IBMـ ل كبيرة التي لديها بالفعل بصمةفي الشركات  AIXوهكذا، تجد 

WebSphere. 
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 لينكس 1.3.6

لينكس لنظام  administrator المسؤول  اختيارهو بعد والبدائل  عن غيره منلينكس يختلف في جانب واحد 

 distribution اتتوزيعال عن لواألالموضوع  فيذكر كما  distributionات اختيار التوزيععليه ال يزال 

 فيقوم المسؤول بتثبيت الحزم  slmanagement too دارةاإلت وأدوا itiesluti والمرافق  lkerneنواة وال

 package ات التحديث تحميلو update ليوبعد التثبيت األ ationllinsta linitia. 

من خالل ها دعم ويكون، Windowsو OS-Xمثل  بعض أنظمة التشغيل متوفرة من خالل مورد واحد فقط

 erverS  للخادم المقدمة من العروض التجارية عديدة؛ وتبدأهناك خيارات  inuxLلكن في لينكس . نفس المورد

 جدار حماية إلىقديم حاسب ل جهاز حوالمعدلة والتي تتوزيعات ال إلىان نصل  إلى ،Desktopمكتبي جهاز ل أو

 .firewall network شبكةلل

مختلفة إصدارات توزيعات وبما ان لللدعم. لتوزيعات المجموعة فرعية من  يختار المنتجيناألحيان في كثير من 

 اإلصدارات. تلكجميع لدعم تقديم العب على الشركة أنه من الصفمن المكتبات الرئيسية 

. وهذا أمر شائع الدعم التجاري لهقدم يما  لتختارلتوزيعات الحكومات والشركات الكبيرة أيضا تحد من خياراتها ل

 النطاق. بانقطاع واسعالدعم أفضل من المخاطرة  الدفع للحصول علىفي الشركات الكبيرة حيث 

الترقية غير  فاذا كانتكل ستة أشهر.  وتكون أحيانا eslease cyclreاصدار دورات لديها توزيعات أيضا ال

دعم ديها لينكس ل اصداراتلذلك بعض  لمدة معقولة من الزمن. كون معتمدان يكل إصدار يمكن  مطلوبة فان

 أقل. أودعم اآلخرين فقط لمدة عامين  سيكونأكثر في حين  أوسنوات  5( من LTSطويل المدى )

االصدار أن  مستقر. والفرق بينهم الغير أو واالختبار ارستقراال من مرحلةتميز اإلصدار حسب الالتوزيعات بعض 

المشاكل كثير من تظهر الومج الميزات في نظام لفترة طويلة تم ديعندما فميزات. مالالغير مستقرة يقايض الثقة ب

 Debian. توزيعة دبيان مرحلة اإلصدار المستقر إلىالختبار اذلك من خالل البرنامج ينتقل واالعطال؛ 

distribution استخدام اصدار عنحذر المستخدمين ت "sid "التحذير التالي:ب 



 

24 
 

" sid والذي  ؛النظام" استقرار عدم" إلى. هذا يمكن أن يؤدي مكتباتللث يحدتالنطاق و " يخضع لتغييرات واسعة

 هماستخدالمطلوب. لذلك  ال تحقق قد النتائجفلذلك  المكتبات، بسبب النقص في هاحزم ال يمكن تثبيتلى يحتوي ع

 على مسؤوليتك الخاصة!

توزيع فيدورا . على سبيل المثال taBe  على توزيعات بيتاتعتمد  يوجد توزيعات أخرى ،األخرى في الجهة

Fedora distribution نسخة بيتا أطلقت  Beta  االصدارما قبل نسخة  أو easeslre-pre امجها قبل نبرل

ريدهات لنظام  Beta بيتا  على أنها إصدارفيدورا يعتبر المستخدمون  للحد من الخلل. غالبا ما الكامل االصدار

RedHat . توزيع ريدهاتل تصبح جاهزةفيدورا  المميزات في تعديل أووبعد إضافة RedHat 

distribution. 

 Androidندرويد انظام  1.3.7

توزيعة لينكس األكثر شعبية في العالم. وهو يختلف جوهريا  هو - جوجلبرعاية  - Androidنظام اندرويد يعتبر 

في هذه الدورة هي في الواقع جزء من حزمة  امر التي سيتم تغطيتهاوعن نظرائه. لينكس هو النواة والعديد من األ

جنو / لينكس  مصطلحاستخدام ليس يونكس(. وهذا هو السبب في أن بعض الناس يصرون على و GNUجنو )

 .فقطبدال من لينكس 

ر منصة قوية لألجهزة وفيمع لينكس، و (دالفيك الجهاز الظاهري) machine lvirtua viklDaاندرويد يستخدم 

اندرويد  فتقري. ومع ذلك، etsltabواالجهزة اللوحية  phones الهواتف مثل e deviceslmobiالمحمولة 

ال يتفق عموما  اندرويد(، Xorgو GNUجنو لينكس )مثل  اتتوزيع تأتي معا الحزم التقليدية التي غالبا م إلى

 سطح المكتب.توزيعات لينكس لمع 

تحميل البرنامج من متجر  مهال يمكن Ubuntu بونتو أو أو RedHat ريدهات  يمستخدم هذا التناقض يعني أن

ayle PlGoogمحطة المحاكي ؛ فإن. وبالمثل atorlemu ltermina  العديد من  إلىفتقر اندرويد تفي

تلك لتمكين معظم  اندرويدمع  BUSYBOXاستخدام  فمن الممكنمع ذلك ولينكس. في ن نظرائه عامر واأل

 امر للعمل.واأل
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 مقدمة 2.1

في هذا الفصل سوف تصبح العديد من التطبيقات المفتوحة المصدر وادواته مألوفة لديك. أيضا سوف نناقش 

 برمجيات المصدر المفتوح والتراخيص.

 بنظام لينكس: هل تعلم ان جميع المواقع التالية تعمل

• amazon 

• NETFLIX 

• Tweeter 

• facebook 

• Google 

 

 

 مواقع تعمل على بيئة لينكس
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  المصدر المفتوحتطبيقات  اهم 2.2

تستطيع تشغيل مجموعة واسعة من البرامج عبر العديد من منصات العتاد  linux kerneLنواة لينكس 

atformslhardware p الحاسب يمكن أن يعمل كخادم .server ما يعني أنه يعالج البيانات نيابة عن م

المستخدم. الحاسب يستطيع تشغيل  مع لالستخدام المباشر desktopمكتبي جهاز يمكن أن يعمل ك أواآلخرين، 

. أيضا يمكنه لعب أدوار متعددة برامجإلنشاء  opment machineldeveان يكون جهاز مطور  أوبرامج 

 icationslappالتطبيقات  والتي تحدد عدادولكن األهم هي اإلهاز بل ال يميز دور الج inuxL حيث ان لينكس 

 .المراد تشغيلها

، production environment تاجإلناجميع جوانب بيئة تقريبا  atelsimuالميزة هنا هو أنه يمكنك محاكاة 

التالي وب تقليص األجهزة بهدفوذلك  verificationوتحقق  testingواختبار  opmentldeveمن تطوير 

 أومكتبي جهاز يمكنك تشغيل تطبيقات الخادم على  ؛inuxLالتكاليف. لشخص يتعلم نظام لينكس و الوقت ريوفت

nternet Service Iاالنترنتالذي يعمل على مزود خدمة  server lvirtuaعلى الخادم االفتراضي 

SP)I( – Provider ذات كبير الحجم والذي لديه أجهزة . وبطبيعة الحال لن تكون قادراً على التعامل مع مزود

ترخيص الخادم  أوأجهزة قوية  إلىدون الحاجة  configuration . ولكن يمكنك محاكاة أي تكوين تكلفة مرتفعة

icensinglserver . 

 : ضمن الفئات الثالث التاليةمج لينكس عموما اندرج برت

ل مباشرة مع الشاشة ولوحة المفاتيح البرامج التي ال تفاعوهي  – software Serverالخادم برنامج  ❖

عمالء ال وهمخدمة المعلومات في أجهزة الحاسب األخرى  ا هوللجهاز الذي تعمل عليه. والغرض منه

ientslc أجهزة الحاسب األخرى ولكن فقط يتعامل مع البيانات. إلى. أحيانا برنامج الخادم ال يتحدث 

مكنك التفاعل معها مباشرة مثل متصفح الويب التي يوهي  – software Desktopمكتبية برامج  ❖

web browser ومحرر النصوص text editor  ومشغل الموسيقىayerlmusic p في كثير .

من على الطرف اآلخر و server الخادم  إلى - االنترنتمثل متصفح  -من الحاالت يتحدث البرنامج 

 سيصبح هو العميل.مكتبي الج برنامالثم يقوم بتفسير البيانات لك. في هذه الحالة فان 
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إدارة النظام الخاص بك مثل األداة  الغرض منها تسهيلفئة واسعة من البرامج وهي  -  slToo أدوات  ❖

األدوات  حتى أو، llshe inuxLقشرة لينكس لك  وفرتالتي  أوالي تساعدك على تنسيق العرض، 

 يمكن تنفيذها على الحاسب.  مادة إلى source codeالمصدر  كوداألكثر تطورا والتي تحول 

ولكن يتم مكتبي الجهاز الفهي مشابهة لتطبيقات  icationsle applmobiتطبيقات الجوال  إلىاما بالنسبة 

 desktopمكتبيالحاسب البدال من جهاز  etltab اللوحي الحاسب أو  elmobi الجوال تشغيلها على الهاتف

computer. 

فهناك العديد من  .icationslappعدد من التطبيقات  بواسطةفي لينكس  هتريد عملأي عادة تستطيع تنفيذ 

والعديد من برامج تحرير  web serversوالعديد من خوادم الويب  web browsersمتصفحات الويب 

المصادر ولكن الميزة في . osed sourcelc. وهذا ال يختلف عن المصدر المغلق text editorsالنصوص 

 webخادم الويب ها الطريقة التي يعمل ب تعجبههي أنه إذا كان شخص ما ال  ceopen sourالمفتوحة 

serversالمستخدمة فإنه يستطيع بناؤه بنفسه. وكلما تقدمت مع لينكس فستتعلم ايضاً كيفية تقييم البرامج ؛ . 

 خادمالتطبيقات  2.2.1

 وكفاءتها ityliabilre ثوقيتها بسبب مو icationslserver appلينكس تتفوق في تشغيل تطبيقات الخادم 

efficiency وعند النظر في برنامج الخادم .server softwareفإن السؤال األكثر أهمية هو "ماهي الخدمة  ؛

برنامج خادم  إلىفسوف تحتاج  ؛web pagesصفحات الويب  خدمة؟" فمثال إذا كنت تريد أقوم بإدارتهاس التي

 !server lmaiادم البريد خلوليس  web server softwareالويب 

فيه والذي يستضيف  inuxL لينكسنظام ات المبكرة لستخداماالأحد هو  web serversخادم ويب العمل ك

بروتوكول نقل من خالل  االنترنتمتصفح  بواسطة هااستعراض ليتم بعد ذلك، web pagesصفحات الويب 

نفسها يمكن أن تكون احدى  web pageب . صفحة الويHTTPSنسخته المشفرة  أو( HTTPالنص التشعبي )

الصفحة  web browser مما يعني أنه عندما يطلب متصفح الويب  static ان تكون ثابتة  هو لونوعين األ

هي المحتوى ف أما الثاني. diskيرسل الملف كما يظهر على القرص  الخادم فان web server من خادم الويب 

  icationlappالتطبيق  إلى  web server ل الطلب من قبل خادم الويب الديناميكي وهذا يعني أن يتم إرسا
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يمكن حيث هو أحد األمثلة المعروفة.  WordPressالمحتوى. برنامج وورد برس  سيقوم بتوليدوالذي 

 WordPressفي تطبيق وورد برس  الخاص بهم االنترنت للمستخدمين تطوير المحتوى من خالل متصفح

بشكل كامل. في كل مرة تتسوق  االنترنتعلى شبكة  website lfunctionaموقع تفاعلي  ىإلوالبرنامج يحوله 

 فانت تبحث في موقع ديناميكي. االنترنتعبر 

المهيمن حتى اليوم. كان أباتشي في األصل مشروع مستقل  web serverهو خادم الويب  Apache اباتشي 

أكثر من مئة مشروع  لديهمآلن اوهم  Apache Software Foundationولكن المجموعة شكلت من قبل 

 برمجي مفتوح المصدر.

روسيا. وهو يركز على األداء دولة من  ؛ وجاءآخر web serverويب هو خادم  nginxنجين إكس 

 performance  من خالل االستفادة من المزيد من انوية يونيكس الحديثةslX kerneIdern UNmo  أما

الجدير . ايمكن ألباتشي فعله مقارنة بالمهام التي subset فرعية  مهام فأنه يقوم بعمل ،على مستوى المهام

 .Apacheأباتشي  أو nginx نجن إكس بخادم الويب ٪ من المواقع تعمل إما 65أكثر من بالذكر ان 

في خدمة  inux serversLستخدم خوادم لينكس تغالبا ما ، يالبريد االلكترون إلىخوادم الويب  اآلن منولننتقل 

 حيويةها ألن ؛مختلفةأدوار  ثالثة إلىمن المفيد دائما أن ننظر فإنه خدمة هذه . عند مناقشة البريد االلكتروني

 :المستخدمينللحصول على البريد اإللكتروني بين 

يحتاج  server معرفة أي خادم ليقوم ب –  Transfer Agent lMai – (MTA)وكيل نقل البريد  -1

le MailSimp ويستخدم بروتوكول نقل البريد البسيط  ،lmai-eالستقبال البريد اإللكتروني 

(SMTP) – lTransfer Protoco  ذلك الخادم  إلىلنقل البريد اإللكتروني server ليس من .

( Routersلموجهات )بين ا  hopsان يستغرق عدة قفزات  lmai-e الغريب للبريد اإللكتروني 

 .MTAsقد يكون لها عدة وكالء نقل بريد  المنشأةألن وجهته النهائية، وذلك  إلىللوصول 

locaL يسمى وكيل تسليم محلي  وايضا ivery AgentlDe lMai – (MDA)وكيل تسليم البريد  -2

ivery AgentlDe   وهو يقوم بتخزين البريد اإللكتروني lmai-e  ة بالمستخدم في علبة البريد الخاص

boxls mai’user . بريد اخر وكيل نقل  في استخدامه مما يتوعادةMTA .في السلسلة 

http://nginx.org/
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الثاني هو و ، lProtocoPost Officeبروتوكول مكتب البريد وهما  –  MAPIو  POP اخادم -3

 - lnternet Message Access ProtocoI  االنترنتالرسائل عبر  إلىبروتوكول الوصول 

الذي يعمل و ientlc lemai  الخاص بالعميل اإللكتروني يسمحان للبريدحيث  اتصال هما بروتوكوالو

 اإللكتروني. بريدالاللتقاط وذلك  remote serverمخاطبة الخادم البعيد من  هعلى جهاز

يقوم  Microsoft Exchange؛ المصدرة المغلقالبيئة ينفذ بمكونات متعددة. في  ما أحيانا جزء من برنامج

هناك العديد من فحيث ال يكون هناك أي خيار اخر. اما في عالم المصدر المفتوح بكافة المكونات  ءإعطاب

للحصول  مالبريد الخاصة به database تنفذ تنسيق قاعدة بيانات   / MAPIPOPالخيارات، فبعض خوادم 

بيانات الفي قاعدة  رغبةإذا كان ذلك   MDAوكيل تسليم البريد  حتوي علىستأيضا  أو، األداءميزة  على

صيغ الملفات القياسية )مثل رسائل  يستطيع من يستخدم ؛ذلك إلى باإلضافة. custom database مخصصةال

 .MDAبريد أي وكيل تسليم  احد( ان يختارفي ملف نصي و كاملة البريد اإللكتروني

ً وكيلكما يوجد  .معروف MTAأكثر وكيل نقل بريد  lsendmaiيعتبر    Postfix وهو  أخر مشهور ايضا

 ولكن أكثر آمانا. lsendmaiمشابه لوكيل وجد ليكون  حيث

 lmai-eلتخزين رسائل البريد اإللكتروني  e formatslstandard fiإذا كنت تستخدم صيغ الملفات القياسية 

 تصفيةالذي يتيح لك و ؛lprocmaiالبريد. هناك ايضا  ارسالضا الخاص بك أي MTAوكيل نقل البريد لفيمكن 

filter وتنظيمهلمعالجة البريد  ةمخصص. 

Dovecot  هو خادمMAPIPOP /   المنخفضة.  تهوصيان استخدامهمشهور بسبب سهولةMAPICyrus   

 هو خيار آخر.

يسمح لجهاز  حيث. Sambaسامبا بال منازع هو  الفائزفإن  الملفات مشاركةفي مجال بعد ذلك مشاركة الملف، 

مشاركة الملفات  تتم وبذلك  machineWindowsويندوز  جهاز كأنه ليظهر machineinux Lلينكس 

eslshare fi  في مجالWindows سامبا .Samba مثل جعل الملفات متاحة  ،الخادممكونات  دوريتمم فذ ين

نقطة أخيرة، يقوم سامبا ، eslWindows server roخادم ويندوز األخرى لمهام للمشاركة وكذلك بعض 

 .اتملفالالخاصة بمشاركة  ويندوزنظام ينكس قد حصة جهاز لستهلك حتى ال ي ient endlcاء العميل هانبعملية 

http://www.postfix.org/
http://dovecot.org/
http://cyrusimap.web.cmu.edu/
http://www.samba.org/
http://www.samba.org/
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يجعل جهاز لينكس الخاص بك يتصرف كما انه  Netatalkإذا كان لديك أجهزة أبل على الشبكة فان مشروع 

 .e serverle filAppخادم ملف أبل 

e lNetwork Fi نظام ملفات الشبكةاسم  XIUN امنظيطلق على بروتوكول مشاركة الملفات األصلي ل

 (NFS) – System، نظام  عادة ما يكونوNFS   جزءا من النواةlkerne،  مما يعني أن نظام الملفات عن

 ومتاحمباشر الملفات  إلىيمكن تركيبه مثل القرص العادي، مما يجعل الوصول  e systemlremote fiبعد 

 أخرى. لتطبيقات

. ويطلق على أقدم مرجع directoryمرجع وجود  إلىكلما احتجت  ة الحاسب الخاصة بكما كبرت شبككل

directory  نظام أسماء المجال(DNS) -SystemDomain Name والذي يستخدم لتحويل اسم مثل  ؛

http://www.linux.com عنوان  إلىIP  على  جهازال، وهو معرف فريد لهذا 192.168.100.100كالتالي

السم مجال  MTAمثل عنوان وكيل نقل البريد  عالميةمعلومات  على DNS نظام يحتويكما . ترنتاالنشبكة 

كون بمثابة دليل داخلي يلأيضا وستضافة األسماء بغرض ا ،بها خاص DNSخادم  تديرمعين. وهناك منظمات 

directory linterna  .للخدمات(SCI)-nternet Software ConsortiumIThe   جميع تحفظ تقريبا

 تشغيل الخدمة.ب التي تقومذلك على اسم العملية و .bind األكثر شعبية، وتسمى  DNSخوادم 

ليس من السهل البحث  تيوال IP يناووعنبشكل كبير على أسماء أجهزة الحاسب  يركز DNSنظام أسماء المجال 

ات المستخدمين واألدوار أخرى تقوم بتخزين المعلومات األخرى مثل حساب directories . ظهرت مراجع اعنه

lightweight Directory Access ProtocoL – الدليل  إلىاألمنية. بروتوكول الوصول الخفيف 

DAP)L(  النشط  والذي يدير أيضا دليل مايكروسوفتهو الدليل األكثر شيوعاs ’Microsoft

ActiveDirectory.  فيDAPL  يتم تخزين أي كائن object الكائن يمكن أن يستخدم جرة، ومكان هذا في ش

يمكن تخزين  ؛مع الكائن نفسه. على سبيل المثالما تم تخزينه  إلىالمعلومات حول الكائن باإلضافة  ستخالصال

يسمى الفرع السابق موجود تحت فرع ،  سمى "قسم تقنية المعلومات"يسؤول لينكس في فرع من شجرة م

تقنية قسم  فرع خالل البحث ضمنء الجهاز الفني من وبهذا التسلسل نستطيع ايجاد كل أعضاعمليات". ال"

 هو الالعب المهيمن. OpenLDAPالمعلومات. هنا 
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 Dynamic Host مضيفلل تكوين الديناميكيالبروتوكول  خير من البنية التحتية للشبكة هوجزء ا

(DHCP) – lConfiguration Protoco عندما يقلع .boots up نوان ع إلىفإنه يحتاج  جهاز الحاسب

IP  للشبكة المحليةLocal Network بشكل فريد. وظيفة  بحيث يمكن تحديدهDHCP  هي االستماع للطلبات

 nternet Software IThe. ايضا تحتفظ lDHCP pooشاغرة من تجمع البروتوكول  يناوعنوتعيين 

SC)I( - Consortium خادمبSC IDHCP  الالعب األكثر شيوعا هنا وهو. 

باسترجاعها واالستعالم عنها  وتسمح stores informationتخزن المعلومات  database قاعدة البيانات

. تستخدم لغة تسمى لغة  LPostgreSQو  LMySQبكل سهولة. قواعد البيانات األكثر شعبية هنا هي 

لية أوعلى قاعدة بيانات بها أرقام مبيعات   L(SQ – anguageLStructured Query( االستعالم الهيكلية 

 تاريخ محدد.لمبيعات  أومطلوب كمبيعات منتج معين  وما هبالمبيعات اإلجمالية حسب وذلك من أجل إعداد تقرير 

 تطبيقات سطح المكتب 2.2.2

نتاجية إتسلية وتطبيقات اب لعابيقات سطح المكتب. يمكنك أن تجد من تط كبيرةنظام لينكس يحتوي على مجموعة 

كثر الاالبرامج مع التركيز على  ؛في الساحة يوجدوأدوات إبداعية وأكثر من ذلك. هذا القسم مجرد عرض عام لما 

 .LPI Linux Professional Instituteمعهد لينكس المهني  على حسب وجهة نظرأهمية 

inux Lمكتبيال لينكس نظاميعمل الفردية،  اتقبل النظر في التطبيق مكتبيالجهاز الال سنستعرض بيئة أو

desktop  نافذة بنظام يسمىX (Window-X)  11والمعروف أيضا باسمX 11. خادم لينكسX  هوX.org 

وحة واستقبال المدخالت من ل graphical mode يوضع الرسومال فيمن العمل  تمكنهايوفر وسيلة للبرامج 

م التعامل مع النوافذ واأليقونات من خالل جزء برمجي اخر يسمى . يتmouseوالفأرة  keyboard المفاتيح 

. مدير النافذة environment desktopالمكتبي الجهاز بيئة  أو window managerمدير النوافذ 

 window manager والتحكم في نوافذ التطبيقات الموجودة على شاشة  القوائم عملكود لرنامج يقدم هو ب

 والجلسات ومديرل شاشة تسجيل الدخول مثوكل طبقة تقدم مميزات  ؛طبقات المكتب لهاح سط. بيئة سطح المكتب

جهاز  إلىية نصالمحطة عمل لينكس  انه يمكن تحويل . وخالصة القولاألخرى itieslutiالمرافق والملفات 

 مدير النافذة. مكتبية أواختيار إما بيئة  ثم X نافذةإضافة ب وذلكرسومي مكتبي 

http://www.postgresql.org/
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والتنوير  FVWMو  Compizمدير النافذة على التطبيقات يتشمل سع في مدير النافذة، نتون آلوا

ightenmentlEn الرئيسية هي مكتبي الجهاز ال. بيئاتKDE  وGNOME له مدير نافذة خاصة  وكالهما

 عادة، واالختيار ألجلهما التي بنيتمن البرامج  هائلةكاملة مع كمية  مشاريع GNOMEو  KDEبه. كل من 

 .للمستخدم شخصيالتفضيل ال يكون حسب

مثل معالج النصوص   icationslbasic productivity appاألساسية  تاجيةإلناالتطبيقات  إلىننتقل بعد ذلك 

 officeموجودة على شكل مجموعة كاملة وتسمى بجناح المكتب  ئح فإنهااالشروعارض  وجداول البيانات

suite،  فيس أولكن يبقى مايكروسوفتicrosoft OfficeM .الالعب المهيمن في السوق 

 ibreOfficeL برنامجو( OpenOffice.org)ويسمى أحيانا  OpenOfficeفيس أوبن أو يبرنامجقدم ي

من حيث الشكل  سواء Microsoft Officeمع  والمتوافقةرسم للبما في ذلك أداة  ةمكتب كامل مجموعة

 سياسة المصدر المفتوح. لتأثير نيعظيم نيمثال مان هاالمشروع اذانوالمميزات. ه

شركة صن  1999في عام . ibreOfficeLفيس أوليبر مزيد من التفصيل عن برنامج  واآلن لنستعرض

عة مجموشركة المانية غامضة نسبيا كانت تعمل على قامت بشراء  Sun Microsystemsمايكروسيستمز 

اعادة الشركة . بعد فترة وجيزة StarOfficeيس فأو لنظام لينكس تحت مسمى ستار office suiteمكتب 

فايس أووبرخصة مفتوحة المصدر، ايضا بقي ستار OpenOfficeفيس أوبن أوالتسمية واصدرت 

StarOffice راكل أواشترت شركة  2010لشركة. وفي عام منتج شخصي لelOrac  شركة صن

 .Foundation Apacheأباتشي مؤسسة  إلىتمز ثم حول المشروع مايكروسيس

، لذلك وبعد فترة وجيزة من تملكتهاالتي  مفتوحالفي دعم مشاريع المصدر ليس لها  elOracراكل أوشركة 

ن من الناس افي تلك المرحلة أصبح هناك مجموعت. ibreOfficeLفيس أواالستحواذ تغير المشروع ليصبح ليبر 

ولهذا السبب تم تضمينه  ibreOfficeLفيس أوالبرمجيات. ذهب أكثر الدعم لمشروع ليبر يطورون نفس 

 افتراضيا في العديد من توزيعات لينكس.

وجوجل  Firefoxفايرفوكس  امتنافسين رئيسيين هم يوجد في عالم لينكس، االنترنتتصفح شبكة  إلىننتقل  نآلوا

دعم ممتاز ووجود المميزات  كثرةالعمل ويمتازان بسرعة مفتوح المصدر و . كالهماe ChromelGoogكروم 

http://www.openoffice.org/
http://www.google.com/chrome
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هما مثال جيد على التنوع في المصدر المفتوح.  فإدخال التحسينات على السابقان ن امن المطورين. المستعرض

 للعمل على ممتازينلديها متصفحين  االنترنتك فان شبكة االفضل. ونتيجة لذل لتقديمحفز الفريق اآلخر ؛ يأحدهما

 عمل عبر مجموعة متنوعة من المنصات.والتي ت، بأفضل شكل االنترنتشبكة 

وهو  ،Thunderbirdمن ثندربيرد  allMozi جاء مشروع موزيال  ،عن البريد اإللكتروني واآلن لنتحدث

وهو يقوم  ،IMAP أو POPب. ثندربيرد يتصل بخادم املة لعميل البريد اإللكتروني على سطح المكتنسخة ك

 خارجي. SMTPمحليا، ويرسل البريد اإللكتروني من خالل خادم  lemai بعرض البريد اإللكتروني 

وهما  GNOME and KDEي وكيد جنومفي  لبريد اإللكترونيفهناك عميلي ا Mozillaموزيال  إلىباإلضافة 

utionlEvo  وlKMai   .القياسي  المعيارStandardization  بروتوكول فيPOP وبروتوكول MAPI 

البريد اإللكتروني دون فقدان البيانات. في شكل البريد اإللكتروني المحلي يعني أنه من السهل التبديل بين عمالء و

 هو أيضا خيار آخر. Web based emailبواسطة الويب  البريد اإللكتروني

أفالم ثالثية إنشاء ب تقوموالتي  Audacityو   MPIGو   enderlB . في هذه الفئة نجداإلبداعية األنواعأخيرا 

األنواع تلك . الترتيب، وتحرير الصوت على  image-2D ثنائية البعد ومعالجة الصور  3D-movieالبعد

كل شيء خدم في ستيُ  enderlBلكن نستطيع القول أن من النجاح في األسواق المهنية.  تةاومتفدرجات  لديها

 .ةالسنيمائي افالم هوليوود إلىبداية من األفالم المستقلة 

 أدوات وحدة التحكم 2.2.3

 software تداخل كبير بين مهارات تطوير البرمجيات XIUN تاريخ تطور يونيكسفي يظهر 

development skills  النظموإدارة systems administration النظام . األدوات التي تمكنك من إدارة

ز مهام ، وتستخدم بعض لغات الحاسب على نطاق واسع في انجاoopslلها مميزات لغات الحاسب مثل الحلقات 

 هذهأخذ تُ وبالتالي ينبغي أن  ؛automating systems administration tasksم بشكل تلقائيادارة النظ

 .بعين االعتبار المهارات المكملة

http://userbase.kde.org/KMail
http://www.blender.org/
http://www.gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.blender.org/
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 لاوتححيث ال يهم إذا كنت  llshe اعل مع نظام لينكس من خالل القشرة على المستوى األساسي، يمكنك التف

امر وقبول األهي  llshe لوحة المفاتيح المرفقة. وظيفة القشرة خالل من  أواالتصال بالنظام عن بعد 

commands ل تعديل الملفاتمثations le manipulfi   نواة  إلىتمريرها بعد ذلك ثم وفتح التطبيقات

 :llinux sheL. وهنا مثال يبين لنا تفاعل نموذجي مع قشرة لينكس linux kerneLنفيذها قوم بتلينكس لت

sysadmin@localhost:~$ ls -l /tmp/*.gz                    

-rw-r--r-- 1 sean root 246841 Mar 5 2013 /tmp/fdboot.img.gz 

sysadmin@localhost:~$ rm /tmp/fdboot.img.gz 

 امر موجهه لقشرة لينكسأومثال على 

 الحساب إلىنتهي عادة بعالمة الدوالر )$( لإلشارة ي ذيالو، promptامر األوموجه بالتعامل مع المستخدم  يقوم

المثال امر وهو في هذا وكتابة األ قما يسباما . eged accountlunpriviالغير مميز العادي و

host:~local@sysadmin، وفر معلومات إضافية للمستخدم. في الشكل ت يتوالموجه لاعدادات ا فهي

الحالي  دليلال يهف~  تيلدا عالمةاما هو اسم الخادم، ف hostlocal  اما هو اسم المستخدم،  sysadmin عاله؛أ

 directory  في يونيكس، الرمز تيلدا( delti  وسا دليلل مصغرهو رمز .)على وف نتعرفلمستخدم الرئيسي 

يعرض  ls األمر فإن، المثال السابق شرحهاء ألنوالتفصيل في الفصول القادمة، ولكن  امر لينكس بمزيد منأو

هذا الملف مع  ةلازإفي السطر الثالث من الشكل تتم و؛ بعض المعلومات حول الملف يستقبلحيث  ؛قائمة بالملفات

 .rm الحذف مرا

 تخصيص ميزةو ،iterating over files الملفات علىلغة غنية بالتكرار  Linux shellلينكس قشرة وفر ت

مدمجة  syntaxمل برمجية ذلك فأننا نجد جُ  إلىاضافة  ،customizing the environmentبيئة العمل 

built-in scripting language .التي تحتوي على د الملفات اجيإلمكن كتابة سطر واحد ي ؛على سبيل المثال

 ملف جديد. إلىها ملف، واخيراً نسخة من واستخراج المعلومات المفيد لنمط معين؛تطابق 

االشياء  ةفي ماهييكون ، واالختالف في الغالب منهالالختيار   sllshe لينكس يوفر مجموعة متنوعة من القشور

الجمل المضمنة في اللغة. هناك فئتان رئيسيتان هما قشرة  نوعية إلى باإلضافةتخصيصها وكيف، التي يمكن 

فسبب  Cقشرة اما  ،على اسم مصممها  Bourne . سميت قشرة بورن  Cةوقشر llBourne sheبورن 
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. 1970عام  ااخترعت نالجدير بالذكر ان كال القشرتي. Cمن لغة  اخذت الكثيرفيها البرمجية  ملالجُ ن اتسميتها 

 tcshقشرة و llAgain She Bourne (Bash)الباش هما قشرة لهما  جديدة إصداراتفي الوقت الحالي توجد 

)llshe-cee-tee( .باش ال Bash  استخدام ولكنك تستطيع النظم،  التي تأتي مع اغلبفتراضية االقشرة الهو

 لديك. ةالمفضل يه تإذا كان tcsh قشرة

مثل  اخرى،قشور  صنعقاموا بو tcshو  Bash قشرتي منبعض المستخدمون أخذو المميزات المفضلة لهم 

 في الغالب مسالة شخصية. إذا llshe شرة. اختيار الق zshشرة قايضاً و llKorn she  (ksh)كورن  قشرة

فيمكنك العمل بفعالية على معظم أنظمة لينكس. بعد ذلك ؛ معها التأقلم وتمكنت من Bash باش قشرة المع  بدأت

 .انتاجيتك ساعدتكانت  إذاما  اخرى لمعرفة قشور تجربةوالتغيير يمكنك 

في وحدة التحكم  محرر النصوص. يستخدم text editorsلنصوص اختيار برامج تحرير ا بعد ذلك يأتي

 elconso لتعديل ملفات التكوين eslconfiguration fi .من محرري  نيرئيسين يوجد نوعي ة عامةبصفو

لتحرير  تينقوي اتينأدها يعتبران . كالemacsيماكس إهو  ثانيالو vimفايم  أو  viفايل هو واأل ؛النصوص

. اإلضافات يمكن أن لهما uginslp امر وكيفية كتابة اإلضافاتولكنهما يختلفان في شكل األالملفات النصية، 

 إلى projects softwareمشاريع البرمجيات ل ightinglsyntax high الواضحةجمل الكون أي شيء من ت

 .endarslca integratedالتقويمات السنوية الكاملة 

كان كل  إذاان مفيدغير هما لذلك ف. مرهقةمستويات تعلم  وله صعب emacs إيماكسو  vim فايم  التعامل مع

 والموجودان  nano ونانو   pico بيكو هنالك برنامجاما تحتاجه هو تحرير بسيط من ملف نصي صغير. لذلك 

 .فقط )وهذا األخير هو مشتق من السابق(، ويوفران تحرير نص أساسيالنظمة في معظم ا

مة لينكس. في كل انظموجود ه ألنان تتعرف عليه عليك يجب  ؛ فإنهviفاي  م محرراستخداحتى إذا اخترت عدم 

 استرداد النظام الموزعأداة عن طريق تشغيل  إلصالحهريد استعادة نظام لينكس إذا كنت تالجدير بالذكر انه 

s recovery’distribution  فاي المحرر أن يكون لديك فيجبvi. 

. وهذا remove تهاإزالحتى  أو update هاوتحديث install البرامجإضافة وم بعادة ما نقتشغيل ال مةنظا في

على كل  واخيرا نسخ الملفاتتنصيبها والبناء عليها بعد ذلك ثم  code sourceالمصدر يعني تحميل شفرة 
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والتي هي عبارة عن نسخ  packages صنعت حزم  distributions توزيعات نظام. لحسن الحظ هناك 

يعتني بحفظ مسار الملفات التي تنتمي لحزمة ما   package managerمن التطبيق. مدير الحزم مضغوطة 

على مل تتش Debian . أنظمة ديبيان repositoryوايضا تنزيل التحديثات من خادم بعيد يسمى المستودع 

 فيها  جدفيو ؛ HatRed المشتقة من ريد هات النظمة . اما اcache-aptو  get-aptو  dpkg األدوات

 rpm  وyum. 

 أدوات التطوير 2.2.4

 لمبرمجين،ا نمبنية على إسهامات م)أدوات التطوير( تكون متفاجئا عندما تعلم أن مثل هذه البرمجيات  أالينبغي 

لتكون قابلة للبرمجة  sllshe البرمجيات. يتم بناء القشورتلك لديه دعم ممتاز لتطوير  inuxL لينكس نظامان و

 elprogrammab  تحرير برامج  وجود إلىباإلضافة editors في كل نظام. هناك أيضا العديد من  ةقوي

والتي لعديد من اللغات الحديثة ا وجودان  إلى باإلضافةالمتاحة،  slopment tooldeve أدوات التطوير 

 .ل اهتماماتهاأوانه لينكس على مع عامل تت

ل التعليمات في شكل اخإلد programmer لمبرمج وسيلة ل  anguageslComputerتوفر لغات الحاسب 

مادة يفهمها  إلى atedltrans تها ترجمبعد ذلك يتم ثم ، e formatlhuman readab لإلنسانمقروء 

 edlcompi . interpreted تجميع للتنفيذ  أو interpreted الحاسب. اللغات تقع ضمن مجموعتين: تفسير 

 اللغة بالكامل ةترجميقوم بف edlcompiد حاسب يعمل كبرنامج، واما كو إلىالمكتوب  code تترجم الكود 

 .الفوريالتنفيذ بغرض 

حيث قد  ( C  )anguageled lcompiC ترجمةاللغة لى هي وعن عدد من لغات البرمجة، األن آلسنتحدث ا

مرتبطة ارتباطا خرائطها مفرداتها وأن   Cالفائدة الرئيسية من بهذه اللغة.  inuxL لينكس نظام التشغيل تم كتابة 

عندما  وكان ذلك مهم جدا صغير وفعال. code مبرمج ماهر يستطيع كتابة كود أي بحيث ان  ،ةكود االلبوثيقا 

 ؛كبيرة اليومالذاكرة المع أحجام أيضا حتى  ،بايت كيلوالتقاس ب computer memory كانت ذاكرة الحاسب

 يجب أن تعمل بسرعة مثل نظام التشغيل.لكتابة االكواد التي  ةزال مفيدتال  C لغة 
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 objectات دعم الكائنتقوم بالذي   ++C ؛ والدليل على ذلك هو لغةعلى مر السنين Cوقد تم توسيع لغة 

support  لغة  إلىوإضافتهاC   دليل اخر هو لغة برمجة، الوهو نمط مختلف منC Objective  والتي أخذت

 .elApp تجات أبلفي من بشكل كبير ستخدموتُ  اتجاه آخر

بدال من الترجمة فتأخذ ادوار مختلفة في نهج الترجمة. والتي  Java جافا  هي لغةالثانية وهي أيضا مهمة لغة ال

  االفتراضيةوتسمية آلة جافا  CPU lhypotheticaتتخيل وجود معالج افتراضي  Java جافافأن  آللة،اكود  إلى

 Machine lJava Virtua (JVM .) كل حاسب بعد ذلك يقوم . تتم ترجمة كل الكود لذلك المعالجوبالتالي

 bytecodeوتسمى بايت كود  JVMليقوم بترجمة تعليمات  JVMبرنامج بتشغيل  host computerمضيف 

 .native instructions تعليمات رئيسية إلى

 تمبسيط بحيث ي JVM ولكن في الحقيقة . ءطيب JAVAالسابقة تجعل  اإلضافيةقد يظن البعض أن الترجمة 

جهاز منخفض الطاقة موصول وانتهاء ب من جهاز حاسب قويابتداء  ،آلةموثوق على أي و بشكل سريعتنفيذه 

على أي جهاز حاسب يحوي  elJava fi edlcompi جافا مترجم تشغيل ملف  يمكنالجدير بالذكر انه بالتلفاز. 

JVM. 

يمكن أن  JVMهي أن    intermediate targetمكان وسطي إلى inglcompi فائدة أخرى من الترجمة 

 هي عمليةبرنامج  إلى إن حجز ذاكرة واسنادهاوفر خدمات للتطبيقات التي عادة ال تكون متاحة على المعالج. ي

 JVMركزوا على تحسينات  JVM. وهذا يعني أيضا أن واضعي JVM  استخداموالحل هنا يكمن في معقدة، 

 على الفور للتطبيقات. توفرح ميصب صنعككل، لذلك أي تقدم يُ 

كود االله للتنفيذ. الحاسب القوي جدا ينهك من  إلىيتم تحويلها   interpreted من ناحية أخرى، لغة التفسير 

وتحقيق مكاسب من خالل عدم الحاجة للتوقف عن العمل  تاجيةإلناهذا ولكن يمكن ان يعوضه من خالل زيادة 

أيضا لتقديم المزيد من المزايا عن لغات الترجمة  anguageslrpreted nteIللترجمة. تميل لغات التفسير 

anguagesled lcompi،  مترجم اللغة نفسها عادة ما يكون مكتوب مطلب رئيسيوهذا يعني أن تقليل الكود .

لتي وا JVMوأحيانا جافا. وهذا يعني أن لغة التفسير يتم تشغيلها على آلة جافا االفتراضية   Cبلغة أخرى مثل 

 في وقت التشغيل. كود االله إلى تترجم
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 ت هذه اللغةلمعالجة النص. على مر السنين اكتسب في االصل ضعتهي لغة تفسير وُ  lPer بيرل ثالثا لغة 

بناء  إلىفي كل شيء من التشغيل االلي بيرل لغة تستخدم . مستمرتحسن في ها ألنالنظمة استحسان مسؤولي ا

 تطبيقات الويب.

من قبل  PHPالويب الديناميكية. تتم قراءة ملف  صفحاتإلنشاء هي لغة تم بناؤها في األصل و PHPرابعاً 

أن  إلىتشير  خاصة؛عالمات  PHPملف في توجد . Apacheمثل أباتشي  sweb serverم الويب وادخ

جمع ب خادم الويبليقوم بعد ذلك . instructionsيجب أن تفسر على أنها تعليمات  code أجزاء من الكود 

 PHPلغة في يسية الرئ يزة. المweb browserمتصفح الويب  إلى إرسالهو مع بعضها البعضأجزاء الملف 

. ومن PHPنيت العديد من المشاريع بواسطة على أي نظام. وبسبب هذا بُ تقريبا هي أنها سهلة التعلم ومتوفرة 

 وأجزاء من  actic  (monitoring) ايضا و ogging)lWordPress (bس بر مدونة ورد األمثلة البارزة

 .acebookfالفيسبوك  موقع التواصل االجتماعي الشهير

 ً بجانب العديد من اللغات  llSheوالقشرة  lPer  بلغة بيرلهي لغة أخرى تأثرت و Ruby روبي خامسا

 نافذةتضمين سهلة نسبيا، ومع  إلىمهام البرمجة المعقدة  تحويللكن هذه اللغة تمتاز بمقدرتها على األخرى. 

frameworks lRaiلبناء تطبيقات الويب المعقدة. روبي  مثلتصبح االختيار األ ؛ Ruby  هي أيضا اللغة

إدارة  تسهلانها  اللغة لهذهميزة أخرى  ،Puppet و Chef كثير من أدوات التشغيل اآللي الرائدة مثل المحركة ل

 كبير من أنظمة لينكس.ال االعداد

 ً تجعل فأن بايثون  Ruby روبي  لغة. مثل ستخدام ايضااالهي لغة برمجة شائعة و nPytho بايثون سادسا

يثون اللغاية. ب سهالً امراً جعل بناء تطبيقات الويب ت والتي Django سمى ت نافذةالمهام المعقدة أسهل، ولها 

 Python  ساط األكاديمية.وفي األ ةالمفضل يقدرات معالجة إحصائية ممتازة وه ديهال 

ي اللغات على وتحتوريد فعله. نجعل من السهل أن نقول للحاسب ما اللغة هي مجرد أداة تصة القول ان خال

es library bundlالمهام المشتركة  مجموعة من المكتبات، ويمكن تلخيص دور المكتبات على انها تقوم بجمع

 common tasks من قبل المطور.  ستخدمت في حزمة واحدةmageMagickI دى هذه المكتباتهي إح ،

 commandامر ومع بعض أدوات سطر األ وتأتي. code تتيح للمبرمجين تعديل الصور في الكود والتي

sline tool مكنك من معالجة الصور من القشرة التي تُ و llshe .واالستفادة من قدرات البرمجة هناك 
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LOpenSS  امر. وهي توفر وسطر األ إلىالشبكة ها في كل شيء من خوادم استخدامتشفير التي يتم هي مكتبة

 .lPerفي لغة بيرل   cryptography واجهة موحدة بحيث يمكنك إضافة الترميز 

القراءة والكتابة مثل العرض ووظائف ال. وهي توفر مجموعة أساسية من Cنجد مكتبة المستويات األخيرة في و

 خرى على حد سواء.ستخدم من قبل التطبيقات واللغات األوالتي تمن وعلى الملفات 

 مجيات المفتوحة المصدر والتراخيصفهم البر 2.3

 عندما نتحدث عن شراء البرمجيات هناك ثالثة عناصر متميزة:

 من يملك الملكية الفكرية وراء البرنامج؟ :Ownership الملكية  ❖

 الكيفية؟ :Money transferتحويل األموال  ❖

ه على استخداميمكنك أن تفعل بالبرنامج؟ يمكنك على ماذا ستحصل؟ ماذا  :icensingL  الترخيص ❖

 يمكنك إعطائه لشخص آخر؟ أوحاسب واحد فقط 

ترخيص  فيتم منحهم نوالمستخدم أما ،الشركة التي صنعته أوفي معظم الحاالت، ملكية البرنامج تبقى مع الشخص 

تمد على فهي تعتحويل األموال وهي النقطة الثانية اما قانون حق الملكية.  في حق مكفولوهذا  الستخدام البرنامج

البرمجيات والبرمجيات مفتوحة المصدر بين هي التي تميز حقا البرنامج وتراخيص وأخيرا نموذج العمل للصانع. 

 المصدر. مغلقة

 هنا مثالين مختلفين!

End تمتلك الملكية الفكرية. اتفاقية ترخيص المستخدم  Microsoft Windows زوويند شركة مايكروسوفت

E)LAU(  – icense AgreementLUser    النقر الموافقة عليها بقانونية خاصة يجب عليك هي وثيقة

تحافظ على كود المصدر   Microsoft موافقتك. مايكروسوفت فهمك و إلىلإلشارة   llinsta عليها عند التثبيت 

source code   وتقوم بتوزيع نسخ ثنائيةbinary copies بهامصرح من خالل القنوات الauthorized 

slchanneبالنسبة لمعظم المنتجات االستهالكية . consumer products  يسمح لك بتثبيت البرنامج فأنه

لك يسمح ال وأخيرا فغير النسخة االحتياطية. أخرى سمح بعمل نسخ ال يُ وأيضا  فقط؛ على جهاز حاسب واحد
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 لهعلى تحديثات بسيطة اال تحصل فقط ولن من البرنامج نت تدفع لنسخة واحدة لذلك فأبتغيير هندسة البرنامج. 

 من غير أي ترقية كاملة.

والذي وضع  dslinus TorvaLمملوكة من قبل لينوس تورفالدس  inuxL لينكس نجد ان  في الجهة األخرى،

icense Lic lGNU Pub الثاني رخصة جنو العمومية اإلصدارما يسمي بتحت الذي قام ببرمجته الكود 

 )2PvL(G - 2ion vers . هذا الترخيص إن كود المصدر يعنيsource code  يجب أن يكون متاحا ألي

 قمت بعمل. التحذير الوحيد أنه إذا تعديالت يريد ادخالها عليه أوتغييرات  إجراء أيبيسمح له كما  شخص،

ن االستفادة منها. لآلخري يتسنى حتىتحت نفس الترخيص  هاوضععليك يجب فأنه  توزيعهاقمت بثم  تغييرات

 أكثر source code سمح لك بأخذ تكاليف لتوزيع كود المصدر أنه ال يُ على أيضا  2PvLGتنص رخصة 

 الوسائط القابلة لإلزالة(. إلىمن تكاليفك الفعلية للقيام بذلك )مثل نسخها 

ذلك العمل وتوزيعه  استخدامعمل ما يمكنك الحصول على الحق في تقرير كيفية  create بشكل عام عند إنشاء 

and distributed used البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر كيف تشاء .Free and Open Source 

(FOSS)  - Software  التخلي  إلىتشيرgiven up  للبرنامجالرئيسي  كودعن هذا الحق والسماح بعرض 

وهذا ما . لذلك العمل redistribute توزيعالإعادة وأيضا القيام بعملية  source code المصدر وهو كود 

يمكن لينكس اال انه  created  أنشأعلى الرغم من أنه  مع لينكس، dslinus TorvaL فعله لينوس تورفالدس

من خالل وضعه تحت ترخيص  given up  rightوذلك بسبب تخليه عن حقه فيه  بال مقابل، استخدامهألي كان 

GLPv2 . 

تكون متفاجئا بوجود العديد من اآلراء  أالوينبغي  ،issue liticalpo سيةتراخيص البرامج هي قضية سيا

وجهات لعرض  والتي تتضمن قامت بطرح رخص خاصة بهامنظمات سبب ظهور  وهو ما. حولها المختلفة

لبرنامج ما أسهل من انشاء ترخيص اختيار ترخيص موجود أصبح  ا، ومع وجود ذلك العدد من التراخيص،نظره

(، وجامعة كاليفورنيا MITجدت الجامعات مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )أوسبيل المثال،  . علىجديد

ifornialUniversity of Ca  تراخيص لمشاريعهم مثل مؤسسة أباتشيApache Foundation . الجدير

قد صنعت تراخيص  Free Software Foundationمجموعات مثل مؤسسة البرمجيات الحرة  بالذكر أن

 .أيضا اصة بها لتعزيز أجندتهاخ
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 حالمفتوالمصدر وات الحرة مؤسسة البرمجي 2.3.1

مؤسسة البرمجيات  لى هيواأل ،هناك مجموعتين يمكن اعتبارها القوى واألكثر تأثيرافي عالم المصادر المفتوحة 

  I(OS – nitiativeIOpen Source(الثانية و  Free Software Foundation – (FSF)الحرة 

 .مبادرة المصدر المفتوحي وه

 manllRichard Staمن قبل ريتشارد ستالمان وذلك  ،1985تأسست مؤسسة البرمجيات الحرة عام 

(RMS هدف هذه المؤسسة هو تعزيز البرمجيات الحرة .)Free Software إلى. البرمجيات الحرة ال تشير 

 ying lunderات البرمجية للكود المصدرلحرية في تبادل ودراسة وتعديل التعليما إلىبل  البرنامج سعر

source codeومن وجهة نظرها . )FSF أن البرمجيات االحتكارية )proprietary software ( التي

البرمجيات المرخصة قابلة تكون ( أن FSF( مؤسسة . كما تطالبسيئة (توزع بموجب رخصة مغلقة المصدر

وهو ما يسمى بفلسفة النسخة  تالتغييرا أوالتعديالت  ذههمشاركة  تأتي. وبعد ذلك modifications للتعديل

 .eftlcopyالمتروكة 

كمراقب عمل تو ،software patents اختراع البرمجيات ةبراء( FSF( مؤسسة البرمجيات الحرة  عارضت

البرمجيات الحرة  لمعايير انتهاكقوم بنشر أي ت، وstandards organizations للمنظمات المعيارية عام

التي يمكن أن تقيد   Rights Management lDigita – (DRM)سطة مواد مثل إدارة الحقوق الرقمية بوا

 .تقدمه من خدماتما 

الصغير  LGPوترخيص  3PvLGو 2PvLG بها مثل( مجموعة من التراخيص الخاصة FSF( وضعت 

icensesl Lesser GPL  3و  2اإلصدارات (2vLGPL 3وvLGPL الترخص الصغير .)r essel

icensesl  مثل الترخيص العادي إال أنه يتضمن أحكاما ضد البرامج غير المجانيةFree Software-non .

ال يمكنك إعادة توزيع البرمجيات التي تستخدم مكتبة ذات فإنه  GLPv2مظلة الترخيص على سبيل المثال، تحت 

 الصغير يسمح بذلك. ولكن الترخص Free Software-nonمصدر مغلق مثل برنامج تشغيل األجهزة 

osed lcجهاز مغلق في الحرة  البرمجياتاستخدام حول حد كبير  إلى -تتمحور 3و  2التغييرات بين اإلصدار 

hardware device  والذي صيغ باسمTivoization تيفو . TiVo  هي الشركة التي بنت مسجل الفيديو
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لينكس كأساس  أجهزتهم واستخدمواى عل video recorder levision digitalteالرقمي التلفزيوني 

 ،لنسخة من لينكس  source code كود المصدر TiVo تيفو  نشرت 2PvLG  بموجب ترخيص لبرامجهم. 

( FSF( هذا بنظر مؤسسة البرمجيات الحرة و  binaries.ولكن أجهزتهم لم تقم بتشغيل أي تعديل ثنائي 

لينوس تورفالدس  وتوصل رخصة. المن  3اإلصدار  إلىلذلك أضافوا بندا محددا  GLPv2يتعارض مع روح 

 dslinus TorvaL 2مع تيفو بشأن هذه المسألة واختارت البقاء مع ترخيص حل  إلىPvLG. 

مبادرة  تأسست مبادرة المصدر المفتوح، الثانية في عالم المصادر المفتوحة وهي المجموعةعن  واآلن لنتحدث

 Bruce Perensمن قبل بروس بيرينز  1998في عام   venitiatiIOpen Sourceالمصدر المفتوح 

هي  Free Software(. وهم يعتقدون أن البرمجيات الحرة ESR) Eric Raymond وإريك ريموند

 eftlcopy الحقوق المتروكة وتحديدا حول نقطة  مما يجب أن تكون،رامة صنها أقل ، وأمشحونة جدا بالسياسة

متاح  source  ينبغي أن يكون المصدر انه )IOS(ويرى أعضاء . (FSF( تراخيص البرمجيات الحرة في

. وبعكس المقصودستخدام االبغض النظر عن  البرمجياتاستخدام الغاء أي قيود موضوعة على  انه يجبو بحرية،

)FSF)  فان)IOS( قائمة بها تحتوي على مختلفة، ولكنها عوضا عن ذلك  لديها مجموعة تراخيص دال يوج

المفتوح  تراخيص المصدرب وسميت ئهم،مبادتوافقت مع تراخيص أخرى  لها تيفاضولمبادئ مجموعة من ا

icenseslOpen Source  المفتوحالمصدر رخص . لذا البرامج التي تتفق مع icenselOpen Source  

 .Open Source Softwareمفتوح هي برمجيات مصدر 

ث . حيGPL تراخيص هي أبسط بكثير منو ،BSDمن تراخيص عائلة تأتي  المفتوح رخص المصدربعض 

ل هو أن تبقى واأل بشرطين، source and binariesوالنظام الثنائي  أنها تسمح بإعادة توزيع المصدر

. وبعبارة التي عدلتهاالنسخة  فياألصلي اإلصدار  منشئأن لمح تُ  أالوالثاني . copyright إشعارات حقوق النشر

 رخص معهد ماساتشوستس للتكنولوجياتتفق كتبته. و أنكرنامج، فقط ال تقول هذا الب فيما تريد  اعملأخرى 

MIT اخرى ةبصيغلديهم  مع هذا الفكر ولكنه مكتوب. 

هي تراخيص مفتوحة المصدر. ومع ذلك، فإن العديد  GLPv2  مثل FSFتراخيص مؤسسة البرمجيات الحرة 

ال تحتوي على أحكام الحقوق  MIT للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس BSDمن التراخيص المفتوحة المصدر مثل 

. ويطلق على هذه FSFلمؤسسة البرمجيات الحرة  مقبولةغير مسألة وبالتالي فهي  ،eftlcopy المتروكة 



 

44 
 

ها ألنوذلك   icenseslfree softwareلبرمجيات الحرة لراخيص ت permissive الرخص المتساهلة 

وإدراجها في منتجات  BSD لذلك تستطيع أخذ البرامج المرخصة منجيات. كيفية إعادة توزيع البرم تجاه متساهلة

 اعطيت اإلسناد الصحيح.أنك البرمجيات المغلقة طالما 

 مزيدا من الشروط لنفس الشيء 2.3.2

بدأ المجتمع  ، FSFالحرة والبرمجيات OSI المصدر المفتوح تفاصيل الصغيرة بينبدال من التدقيق على ال

 Free and Open Source softwareمفتوح البرمجيات المصدر الحر ومسمى بذلك  كل إلى شارةباإل

(FOSS الكلمة .)مجانا" اإلنجليزية" free   والموجودة في المسمىFOSS   حيث أنها  ،تكون مربكةيمكن أن

أي ون د) حر كما في الخطابتعني  أو تكلفة( بدون ايكما هو الحال في وجبة غداء" )بال مقابل مجانا تعني 

في نهاية والتعريف األخير. وبالتالي،  إلىلإلشارة   ibrel إدراج كلمة ليبر إلىقيود(. وقد أدى هذا الغموض 

/ibre/Open Source LFreeالحرة المفتوحة المصدر  / برمجيات المجانيةال كما يلي االسم أصبح المطاف

 )SOSL(F - Software. 

وخالصة . بين المدرستين السابقتين الفات الفكرتخاالكثير من نها تخفي أاال  ،تبدو متآلفة الشروط رغم أن هذه

دون تلك البرامج  إعادة توزيعيمكنك وكما  ثمنها،فأنك غير ملزم بدفع  ،FLOSS استخدام برامجعند  القول؛

 .أي قيود

 التراخيص األخرىأنظمة  2.3.3

  FOSSترخيص  ضمنخطط الو مثل الرس. وقد وضع الناس اعمال ممجاظمها بالبرتتعلق مع  FOSSتراخيص

 ولكن لم يكن هذا هو القصد.

تخلى عن جميع الحقوق، بما في ذلك فهاذا يعني أن كاتب البرنامج قد  ،العامفي المجال ما برنامج  وضع عند

ا يتم العمل من قبل وكالة هو التصرف الطبيعي عندمبلدان بعض الفي هذا ويعتبر . copyright حقوق الملكية

وفاة المؤلف وانقضاء فترة حق عام في حالة  إلىالطبع والنشر والملكية  تتحول حقوقاخرى  . وفي بلدانميةحكو

 انتظار طويلة.
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 Creativeتراخيص المشاع اإلبداعي  Creative Commons - (CC) أنشأت منظمة المشاع اإلبداعي

icensesLCommons   مفتوحة المصدر الالحرة  معالجة النوايا وراء رخص البرمجيات لاوتحالتي

 FOSS  للكيانات الغير برمجيةnon software entities ويمكن أيضا ان تستخدم تراخيص .CC  لتقييد

ويمكن تلخيص  .derlcopyright hoإذا كان هذا هو رغبة صاحب حقوق الطبع والنشر  التجاريستخدام اال

 كالتالي: CCتراخيص 

استخدام من  BY-CC خولكي BSDالكثير من رخص مثل  : Attribution - (BY-CC)إسناد  ❖

 محتوى مع ذكر صاحب حقوق الطبع والنشر. اي

 سخة متروكةي نوه  : ikelAttribution ShareA - (SA-CC BY) بالمثل المشاركة إسناد ❖

كون مشترك يالعمل المشتق يجب أن وهي تنص على أن ترخيص اإلسناد.  ولكن في eftlcopy الحقوق

 .slFree Software ideaحد كبير افكار البرمجيات الحرة  إلىيشبه  ذلكيص وتحت نفس الترخ

إعادة توزيع  ويعني امكانية : ND)-(CC BY - Derivs-Attribution Noق  لالشتقا -إسناد ال ❖

 .تغيير بدون أيلكن و CC-BYشروط المحتوى تحت نفس 

تماما  وهو مشابه : lNonCommercia-Attribution - (NC-CC BY) سناد غير تجاريإ ❖

 غراض تجارية.ي األ المحتوىاستخدام  حق فيه، ولكن ال يCC BYإلسناد 

lNonCommercia-Attribution  (SA-NC-BY-CC) غير تجاري للوثائق الحرة إسناد ❖

 ikelShareA-   مبني على ترخيص وهوNC-CC BY  متاحةالتغييرات تكون أن  يستلزمولكن 

 تحت نفس الترخيص. ةمشاركلل

ND)-NC-BY-(CC   lNonCommercia-Attribution غير مشتق - غير تجاري - نادإس ❖

 Derivs-No- :  ألغراض غير تجارية، ولكن بدون  استخدامهويعني أنه يمكن مشاركة المحتوى ليتم

 تغيير المحتوى.

نسخة ترخيص المشاع هذه هي  : No Rights Reserved - (0CC) ال للحقوق المحفوظة ❖

 جال العام.اإلبداعي بالم
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وهل  ، restrictionsnoبدون قيود  أو ikelShareAبالمثل  التالي الرخص أعاله يمكن تلخيصها على النحو

 االشتقاقات. أو التجاريستخدام باالال  أوفيها  يسمح

 النماذج التجارية للمصدر المفتوح 2.3.4

 إذا كنت تعطي البرنامج مجانا فكيف يمكنك كسب المال؟

ويمكن ات. يللبرمج warranty الضمان  أو support بيع الدعم عن طريق لكسب المال هو  إن أبسط طريقة

، emslprobمشاكل الفي حل مساعدة ال، وخرينالبرنامج لآل ingllinsta المال عن طريق تثبيت  أيضا كسب

 فعال.  tantlconsuمقابل المال فتصبح استشاري  fixing bugsالخلل  دتحدي أو

لبرنامج. مشروع مسجل با subscription االشتراك  أو service ا فرض رسوم على خدمة يمكنك أيضكما 

هو  video recorder project lOpen Source MythTV digita الفيديو الرقمي ذو المصدر المفتوح 

برامج ال قاتوألمعرفة  ازالتلفجهاز قائمة يله بدفع لتوصيتم الولكن  ؛مجانينفسه . البرنامج على ذلك مثال ممتاز

 .المعروضة

  إضافة برامج مغلقة المصدر  أو package hardwareأجهزة  مجموعةعطاء من وسائل كسب المال أيضا إ

osed sourcelc   جنب مع البرمجيات الحرة  إلىلبيعها جنباree softwareFالمدمجة النظمة . األجهزة وا

 iances and embedded systemslApp  لينكس يمكن تطويرها وبيعهاالتشغيل  نظامتستخدم التي 

تتبع  entertainment devicesاالستهالكية وأجهزة الترفيه  sllfirewa . العديد من جدران الحماية ايضا

 هذا النموذج.

كجزء من وظيفتك.  open source softwareبرمجيات المصدر المفتوح  opldeve يمكنك أيضا تطوير

أيضا يمكن مفتوح. مصدر بجعلها ذات على إقناع صاحب العمل  تكون قادرفسملك ع لتسهيلإذا قمت بإنشاء أداة 

نشره للمستخدمين فعملية  المصدر، مفتوح ترخيصذو  تعمل على برنامجان تعمل بوظيفة بمقابل مالي ولكنك 

 مشكلة. نفسبالمساعدة في حل تسمح 
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nternet service I االنترنتة يعمل على موفر خدم d CombslGera، كان جيرالد كومز 1990في عام 

SP)I( – provider  وبدأ بكتابة أداة تحليل الشبكةlysis toolnetwork ana   مماثلة ال األدواتألن وذلك

. Wiresharkالمشروع المسمى  فياآلن  إلىشخص  600د ساهم أكثر من . وقللغاية في ذلك الوقت كانت مكلفة

قيام شركة تشكلت حول  إلىأدى وهو ما  الموجودة،لعروض التجارية من احتى أفضل ذلك المشروع  آلن يعتبروا

أكثر فائدة. واخيراً تم شراء هذه الشركة  لمشروعا أصبحوالدعم  اتوعند بيع المنتج. Wiresharkجيرالد لدعم 

 من قبل منتج شبكة معروف ليدعم تطور البرنامج.

حيث انهم وجدوا أنها تستحق توظيف  ،وحالمصدر المفت امجشركات أخرى حصلت على قيمة هائلة من بر

 صاحبة محرك elGoogوكمثال على ذلك؛ فقد قامت شركة جوجل كامل.  بدوام للعمل على عليهاأشخاص 

inus L نفسه حتى لينوس تورفالدس ،Python  نبايثوكاتب لغة البرمجة  فيوظبت search engine البحث

dslTorva  من قبل مؤسسة لينكس تم توظيفهFoundation inuxL  لينكس. شركة  مشروع للعمل على

دليل والخاص ب slRai و Ruby مماثلة من خالل مشروعي حصلت على قيمة AT & Tيكية األمرالهاتف 

 مجموعة من الموظفين فقط للعمل عليها. اوظفووقد  ow PagesllYe الخاص بهم الهاتف االصفر

للحكم على  ممتازةوسيلة  اهي أنهوالمصادر المفتوحة  طريقة نهائية لجني المال بشكل غير مباشر من خالل

ته معرفة نوعيبان تنشر عملك وتشاركه ليسمح للعالم بين المهارات. فهناك فرق بين ان تقول عن مميزات ادائك و

عمل محتملين. وبالمثل وجدت الشركات التي تفتح األجزاء الغير الهامة من برامجها الداخلية  رؤساءبمن فيهم 

 الجميع.تجذب اهتمام انها 
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 لينكس استخدام –الفصل الثالث 

Using Linux 
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 مقدمة 3.1

، effective Linux systems administrator لينكس ألنظمةقبل أن تتمكن من أن تصبح مسؤول فعال 

لمعلومات األساسية وان تكون محترف مع ا ،desktopمكتبي  اللينكس  جهازاستخدام يجب أن تكون قادرا على 

basic Information ( ومهارات تكنولوجيا االتصاالتICT) - Communication Technology، 

سوف  لينكساستخدام ومما ال شك فيه أن التعمق في ، users ها سوف تساعدك عند التعامل مع المستخدمينألن

 systems administratorنظم عمل مدير  على ذلك، ةووعالعلى تحسين مهاراتك بسرعة أكبر.  كيساعد

 emailشمل العمل على البريد اإللكتروني بل يمتد لي ،server workل الخادم اعلى اإللمام بأعم رال تقتص

 ! documentation والتوثيق

 systems أنظمةهو مسؤول  ITالمعلومات تقنية من قبل مدراء  في لينكسللتوظيف  اعلى منصب

administrators. 

 رسوميالبل غير مقا لرسومياالوضع  3.2

 graphically الواجهة الرسوميةهي  لىو؛ األطريقتينأحد ب استخدامهيمكن  Linux لينكسنظام التشغيل 

كون التطبيقات في الواجهة الرسومية على شكل نوافذ ت .graphically-non  غير الرسوميةهي الثانية و

windows  قابلة للتحريكmove  ولتغيير الحجمresize القوائم .menus واألدوات tools عالمة فارقة  هي

حيث أنها تساعدك في العثور على ما تريد البحث عنه. كذلك  graphically modeفي الواجهة الرسومية 

والبريد  graphics editing toolsوأدوات تحرير الرسومات  web browserستجد متصفح ويب 

 الخاص بك. emailاإللكتروني 

 لينكس،ألحد أنظمة التشغيل في   graphical desktop مكتب رسوميجهاز سطح هو مثال على  الشكل القادم

 popularالتطبيقات المشهورة ؛ وبه مجموعة من menu barالشاشة شريط القوائم ونرى في يسار 

applications، امج المستندات نأما في األسفل فنرى برdocument  من باقةLibreOfficeوكما نالحظ  ؛

 في الخلفية نجد أحد مستعرضي الويب. وأخيرا  ،بالمستنديتم التعديل 
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 التطبيقات في لينكسمن الواجهة الرسومية لعدد 

وهو أمر مفيد للغاية  بنفس الوقت؛عدة واجهات  نقوم بفتحيمكن أن  ؛graphical mode في الواجهة الرسومية

 أنك. حتى multiple remote computers متعددةالبعيدة ال الحاسبعلى أجهزة  tasksعند أداء المهام 

 وكلمة المرور الخاصة بك username اسم المستخدم باستخدام log in تقوم بتسجيل الدخولتستطيع ان 

password من خالل واجهة رسومية graphical interface . 

 graphicalومية في البيئة الرس graphical loginهو مثال على شاشة تسجيل الدخول  الشكل أدناه

interface. 
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 اسم المستخدم وكلمة المرور باستخدامشاشة تسجيل الدخول 

 load حيث يمكنك تحميل التطبيقات desktopمكتبي  إلى ستنتقل ،logging in بعد تسجيل الدخول

applications. 

 text-based لنصتقوم فيها بتسجيل الدخول القائم على ا non-graphical mode رسوميةالالواجهة غير 

login ،بك طلب منك اسم المستخدم الخاصأدناه. يُ  في الشكل هو موضح كما username  وبعد ذلك كلمة

 إلىيتم نقلك مباشرة  ،successfulاجح نبشكل  loginتسجيل الدخول  عملية تمتإذا . password المرور

 .Shellالقشرة 
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 رسومية في لينكسالغير خول تسجيل الد واجهة

للتحرك. على الرغم من وجود  windows ال توجد نوافذ non-graphical mode الوضع الغير رسومي في

البريد اإللكتروني عمالء و web browsersومتصفحات الويب  text editors برامج تحرير النصوص

email clients نصوص فقط اال أنهم جميعا عبارة عن text . ا يونيكسهذه هي الطريقة التي بدأ بهوكانت 

UNIX  الواجهات الرسومية وجودقبل graphical environmentsمعظم الخوادم . servers  تعمل في

فيها بشكل مباشر، مما يجعل الواجهة الرسومية  الدخول تسجلال يقومون ب المستخدمينألن هذا الوضع أيضا، 

graphical interface مضيعة للموارد resources waste . هو لما يمكن أن تراه بعد أن المثال التالي

 .logging inتقوم بعملية تسجيل الدخول 
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 مثال على الشاشة بعد تسجيل الدخول

في الجزء العلوي من النص.  original prompt to loginاألصلي  الدخولرى موجة في الشاشة السابقة ن

تسمى رسالة اليوم لتي وا ،message تشاهد بعض الرسائل ربما ،login تسجيل الدخول عملية أثناء

(MOTDوه ،)لمدير النظاموسيلة مناسبة  ي systems administrator  تمرير المعلومات للقيام بعملية

pass information المستخدمين إلى users بعد .MOTD امروستجد موجه األ command prompt .

يوضح حاالت تسجيل وهو  promptر اموجهة األفي مو w األمرادخل المستخدم  أن، نالحظ في الشاشة أعاله

 ،terminalعلى النافذة الطرفية  تظهرامر الجديدة ومعالجتها ووالدخول على النظام. أيضا نرى أنه تم إدخال األ

كل المسؤولة عن حفظ هي  terminalأن تختفي. النافذة الطرفية  إلىاألقدم فتكون في أعلى الجلسة امر واألأما 

 امروورؤية األ scroll upبتحريك المؤشر ألعلى السماح للمستخدم  مثل ،historyفيها  رما يظه

commands الشاشة هو الموجود بالنظام. يظهر فيبق إدخالها. بالنسبة للينكس ما التي س 
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 امروسطر األ 3.3

تريد، كما  دخالاليتيح لك ا ،simple text input بسيطي نصهو إدخال  command line امروسطر األ

. إذا قمت بتسجيل الدخول من خالل complicated scriptsالبرامج المعقدة  إلى امر ككلمة واحدةواأل من

. اما إذا قمت بتسجيل consoleفانت في وحدة التحكم )الواجهة الغير الرسومية(  text-mode وضع النص

هي التي و Shellلقشرة برنامج ا إلىلدخول لستحتاج ف ،graphical mode الدخول في الواجهة الرسومية

تغيير حجمها  أو  move it aroundيمكن تحريكها  windowمع نافذة   text consoleوحدة تحكم نصبة 

resize. 

 menus ، لذلك يجب أن تبحث في القوائمعن نظرائه مختلف Linux desktop لينكس مكتبي فيجهاز كل 

ولكن بواجهة  يمثالن القشرةجين السابقين البرنام. x-term أو terminalخيار نافذة طرفية  الخاصة بك عن

العمل في ال  appearanceهو في الشكل  في الغالببينهما ختالف اال، وgraphical shells رسومية

function .  كلمة يمكنك البحث عنفبحث للإذا كان لديك أداة terminal  موجود في نظام التشغيل كما هو

 .Ubuntuبونتو أو

 

 خاصية البحث

بدال من البحث من خالل  ،لتشغيلا نظام فيعما تريده بسرعة  search تتيح لك البحث tools دواتهذه األ

 .menus القوائم
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 اة االفتراضية والحوسبة السحابيةالمحاك 3.4

لعديد من لمما يعني أنه يمكن  ،multiuser operating system لينكس هو نظام تشغيل متعدد المستخدمين

ال  ؛ المستخدم العاديالغالبفي . simultaneouslyعلى النظام بشكل متزامن  لعملا users المستخدمين

بعض  حيث أن limitations قيودبعض ال ناكمستخدمين اآلخرين. ومع ذلك، هالحاق الضرر بال هيمكن

 إستهالك أو memoryالكثير من الذاكرة  إستخدام أو disk مساحة القرص يقومون باإلستالء علىالمستخدمين 

 مما يجعل النظام بطيء للجميع. أيضا كل مستخدم في وضع تعدد المستخدمين CPU resourcesالمعالج  موارد

multiuser mode للمستخدم العادي  يمتلك فقط الصالحيات االساسيةunprivileged users،  مما يجعل

 الخاص بكل مستخدم صعب جدا. web server تشغيل خادم الويب

 إلى ها ال تحتاجألنوذلك  idlingفي وضع الخمول  الوقتمعظم تكون  servers ن الخوادمألتعمل االفتراضية 

 وباستخداملذلك  keyboardلوحة المفاتيح  أو monitorمثل الشاشة  physical resourcesموارد مادية 

 multiple ونشره حول بين أجهزة ظاهرية متعددة powerful CPUقوي تلك التقنية فأننا نستطيع أخذ معالج 

virtual machines  مع الحفاظ على القسمة العادلةequitable sharing في نظام لينكس. بين الضيوف 

 يالتكنولوجعدا ذلك ومع التقدم  .memoryوعادة هو الذاكرة  limitationولكن وفي هذه الطريقة يوجد قيد 

 virtual machinesالت ظاهرية أصبح من الممكن وضع آ ،أيضا CPUsوللمعالجات  hypervisorلبرامج 

 وقت مضى. أوأكثر من  hostعلى مضيف واحد 

 منالعشرات يستطيع تشغيل  ،hostواحد يسمى المضيف  lphysica حاسب فعلي يوجد ،االفتراضيةفي البيئة 

يقوم جهاز . guestsويسمون ضيوف  لعدد من األجهزة ل عدة نسخ من نظام التشغيليشغيقوم بتحيث  األجهزة،

osth سمى ي بتشغيل برنامج hypervisor،  وظيفة ذلك البرنامج هي تبديل التحكمlswitche contro  بين

 العمليات الفردية.مثلما يحدث في نواة لينكس عند العمل في  ،مختلف الضيوف

ضيف على معالج  يحصل كلحيث على جهاز ظاهري. أنهم  الضيوف لن يعرفوبدعم من المعالج نفسه، 

، ويتواصلون في شبكتهم الخاصة. بل إنه ليس HDصلب ، وقرص RAMعشوائي اكرة وصول افتراضي وذ
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الضيوف، مما يقلل كذلك عدد من الخوادم المادية  اجهزة من الضروري تشغيل نفس نظام التشغيل على جميع

 .physical servers الالزمة

تقليل استهالك مراكز البيانات على و  lower power usage راضية وسيلة لخفض استهالك الطاقةتقدم االفت

reduce datacenter space الخوادم الفعلية physical servers برامج معدة مجردآلن ا. الضيوف هم 

software configurations، ختبارها لذلك فمن السهل اtesting   وإنهائهاdestroy   الفائدة عندما تنتهي

 .منها

  physical machine على جهاز فعلي multiple instance  متعدد من الممكن تشغيل نظام تشغيل لحظي

 . غير ذات أهمية الجهاز location موقع يكون عندها ،network الشبكةعبر  connect واحد وتوصيله

 virtual تأخذ هذا النهج، وتتيح لك الحصول على جهاز ظاهري Cloud computingالحوسبة السحابية 

machine نات البعيدفي مراكز البيا remote datacenter ال تملكها، وتدفع فقط للموارد  تيالresources 

 التي تستخدمها.

 economyاقتصاديا  االستفادةيمكنهم  Cloud computing السحابية الحوسبة خدمة vendors مزودي

 .فضاءالزة شراء تلك األجهزة كأجه costمن تكلفة  بأسعار أفضل computing resourcesبتقديم مواردهم 

خزين لحوسبة السحابية. حيث يمكنك الحصول على تالوجه االخر لهي  virtual servers الخوادم الظاهرية

. software البرمجياتعلى مجموعة من حتى  أو، databases ياناتوعلى قواعد الب file storage لملفاتا

ستخدم، مثل كمية معينة لكل جيجابايت من هو أن تدفع مقابل ما ت productsالمفتاح في معظم هذه المنتجات 

 البيانات شهريا، بدال من شراء األجهزة والبرمجيات.

 security ف األمنيةوامن غيرها. المخ cloud مالءمة للسحابة أكثر some situations تبعض الحاال

وفعالية  costs اليفثم تليها التك ،االختيارعملية في  لىوعادة ما تكون العناصر األ performanceواألداء 

 .functionality الوظائف
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. تعمل معظم الخوادم cloud computing في الحوسبة السحابية pivotal role يلعب لينكس دورا محوريا

 hostوغالبا ما تستخدم لينكس الستضافة  Linux Kernel لينكس يةعلى أحد انو virtual servers الظاهرية

 .cloud computing services خدمات الحوسبة السحابيةوراء  applications التطبيقات

 للعمل: لينكساستخدام  3.5

 هي: officesالمستخدمة في معظم المكاتب  basic toolsاألدوات األساسية 

 Word processor معالج النصوص •

 Spreadsheetاإللكترونية  لاوجدال •

 Presentation package حزمة العرض •

 Web browser متصفح الويب •

يستخدم معالج النصوص حيث بالخدمات السابقة.  انهتمي ibreOfficeL برنامجو OpenOfficeبرنامج 

word processor  .اإللكترونية  لاوجدالأما لتحرير الوثائق، مثل التقارير والمذكراتSpreadsheets 

 presentation عرض ال حزمةأما تلخيص المبيعات وعمل توقعات مستقبلية. كل مع األرقام هي مفيدة للعمف

 graphicsوالرسومات  textوص مثل النص من المكوناتبعض إضافة مع  slides الشرائحإلنشاء فتستخدم 

 displayed معروضة أو printed. الشرائح قد تكون مطبوعة embedded video المدمجة هاتوالفيديو

 لجمهور.لمشاركتها مع ا  projector جهاز اإلسقاطعلى  أو screenعلى شاشة 

تابعين ال document editorنصوص ومحرر  spreadsheet اإللكترونية  لاوجدال يبرنامجمبين أدناه 

 واألعمدة rows من الصفوف محددليس مقيد بعدد  spreadsheet  أن. الحظ ibreOfficeLلمجموعة 

columns . يمكن لألرقام أن تكون مصدراكما source  بيانيالللرسم  graph ،الصيغ ن ونرى أformulas 

، مثل حساب المعطاة information على ضوء المعلومات calculate valuesيمكن كتابتها لحساب القيم 

 الفائدة ومبالغ القروض معا وذلك للمساعدة في مقارنة جميع الخيارات.نسبة 
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 aphicsgrورسومات  textنص  على documentالمستند حتوي ييمكن أن  ibreOfficeLمحرر  باستخدام

 البيانات لاووجد documentsيمكنك ربط المستندات كما ووأكثر من ذلك.  data tables البيانات لاووجد

spreadsheets  تلخيصالقيام بعملية معا، على سبيل المثال يمكنك summarize بالبيانات في شكل مكتو 

written form ، تتم على ذلك جدول  تغييراتوبشكل تلقائي فأن أيspreadsheet  ستظهر في المسند

document .المرتبط به 

 

 ibreOfficeL حزمة امجبر منمثالين 

ibreOfficeL  مل تنسيقاتبعأيضا يقوم يمكن أن formats لملفات األخرى، مثل لMicrosoft Office أو 

ذلك  إلى. باإلضافة Adobe Portable Document Format (PDFملفات تنسيق المستندات المحمولة )

 عطائك إنترانت قويإل Wiki software مع برامج ويكي هدمجيمكن  extensions ملحقات باستخدامو

powerful intranet. 
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على انه لينكس لنظام التشغيل  Google Chrome وجوجل كروم Firefoxفايرفوكس  نالمتصفحينظر ا

 في نظامكالمتاحة  latest software . لذلك يمكنك أن تتوقع أن يكون لديك أحدث البرامجالعميل المهم لديهم

بأسرع  bug fixesوإصالح األخطاء  new features. والحصول على المميزات الجديدة للمتصفحين السابقين

هم ألنقد ال تعمل دائما بشكل صحيح  ،Adobe Flash مثل أدوبي فالش plugins  اإلضافات بعضوقت. 

 . Linuxيهتمون بشركة أخرى غير 

 لينكس الخاص بك بشكل آمن: حفظ حاسب 3.6

، االنترنتمتصل عبر  أو computer حاسبجهاز ل keyboard لينكس ال يهتم إذا كنت على لوحة المفاتيح

 .حصنةآمنة وم dataبياناتك ان بعض االحتياطات األساسية للتأكد من  تأخذ في الحسبانلذلك عليك أن 

موقع في كل  good جيدةو uniqueفريدة  password مرور كلمةاستخدام يمكنك القيام به هو  ما أسهل

حروف  10. كلمة السر الجيدة ال تقل عن local machine المحلي ك، وخصوصا على جهازنستعرضهومكان 

لتوليد كلمات  KeePassXوتحتوي على مزيج من األرقام والحروف والرموز الخاصة. استخدم حزمة مثل 

ثم جهازك  إلى login password بكلمة المرور تسجيل الدخول وكل ما يجب عليك فعله هالسر، وبعد ذلك 

 الخاص بك. KeePassXمرور لفتح ملف الكلمة كتابة 

التالية مثال على ضبط تحديث  الشاشة .updates تحديثاتللتحقق من وجود  ةدوري ةجدولنقطة  قم بعمل

من قائمة اإلعدادات. والذي يتوفر ،Ubuntu software update configuration بونتوأوبرامج 



 

60 
 

 بونتوأوضبط تحديث برامج 

. إذا daily basis لتحقق من وجود تحديثات بشكل يوميخاصية ا رىن، من الشاشة السابقة في الجزء العلوي

تثبيتها. خالف ذلك، للقيام ب كالفور سؤالسيتم على  ،security updates ناباألمكانت هناك تحديثات تتعلق 

 نافذة هوفالجزء السفلي من الشاشة اما . batched upية شكل دفعات أسبوععلى يثات سوف تحصل على التحد

 Installآلن ا. كل ما عليك فعله هو الضغط على التثبيت updatesجديدة  تحديثاتتظهر عند وجود حوار 

Now !وسيتم التحديث 

 incoming واردةالخاص بك من قبول االتصاالت ال الحاسبحماية جهاز  إلىوأخيرا، سوف تحتاج 

connections جدار الحماية . llfirewa هو جهاز تصفية terlfi حركة مرور الشبكة trafficnetwork ، 

لجدار الحماية والغير  graphical interfaceهو واجهة رسومية  gufw نظامها.في  ولينكس لديها واحد مدمج

 .Ubuntuبونتو أومعقد لنظام التشغيل 



 

61 
 

 

 وأوبونتجدار حماية 

القادمة و trafficكل حركة المرور  blockحجب بتقوم سوف  ، onفعال إلى اإلعدادات تغيير حالةعند  ببساطة،

 selective اختيار . يمكنكبنفسك initiated إنشاتهابقمت إذا اال الخاص بك  computer الحاسبجهاز  إلى

 النقر على عالمة زائدوذلك عن طريق  جهازك إلىر من ولها بالمرو allow السماحو التي تريدها االتصاالت

plus sign. 

 جدار الحماية systemفي نظام  in -tlbui المدمجو  esliptab برنامج  انت تستخدمالجدير بالذكر، 

llfirewa .المستخدم الرسومية وهو متوفر في واجهة (IGU)- nterfaceI User lGraphica  ًمن  فبدال

 effective فعال نظامبناء ب تسمح لك تلك الواجهة .تم استخدم الواجهة الرسوميةي ؛كتابة اكواد البرنامج المعقدة

icylpo المكتبي لينكس  لجهازdesktop،  يستطيع ما ب نال يقارولكنهesliptab .أن يقوم به 
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 حماية نفسك 3.7

 لوماتمع الكثير من خاصة بك. digital footprint تترك بصمة رقمية فإنك ،web عندما تتصفح الويب

information يتم تجاهلها البصمة هذه ignored،  حصاءاتاإل لخدمة تجميعهوبعضها يتمcollect 

statistics  للدعايةوالمستخدمة advertising، ها ألغراض خبيثةاستخداميمكن  تلك المعلومات بعضلكن و 

malicious purposes . 

 مرور كلماتاستخدام . interact with معها التي تتفاعل sitesتثق بالمواقع  أالكقاعدة عامة يجب 

passwords في كل موقع بحيث إذا تم اختراق ختلفةم hacked  ال المخترقة هذا الموقع، فان كلمة السر

هو أسهل طريقة  KeePassX   باستخدامقم مواقع أخرى.  حساباتك في إلى access لدخوها لاستخداميمكن 

المواقع  إلىالتي تعطيها  information المعلومات كمية limit قم بتقليل. وأيضا توليد كلمات مرور وحفظهال

 الشبكة االجتماعية حسابك في دةاستعا فيمثال اعطاء اسم والدتك وتاريخ الميالد قد يساعد فهو مطلوب فقط.  ما إلى

social network   ،انتحال  رضضدك بغستخدم ه في نفس الوقت قد يولكنإذا فقدت كلمة المرور الخاصة بك

 حسابك البنكي. إلىوالوصول   impersonateشخصيتك 

 التي تستخدمها المواقع main mechanism ة الرئيسيةالطريقهي  Cookiesالكوكيز  أوالمحفوظات 

websites لتعقبك trackعملية في  أوتتبع عربة التسوق الخاصة بك  . في بعض األحيان يكون التتبع جيد مثل

 الموقع.نفس  إلىعند العودة  مرة اخرىتسجيل ال

من هي عباره عن جزء صغير و) Cookiesملفات  إرسالبخادم الويب  يقوم، االنترنتصفح مواقع تعندما ت

تلك الملفات ثم يقوم بإعادة ارسالها عند كل طلب  نيخزقوم بت. متصفحك يالتي طلبتها مع صفحة الويب (النص

ال يتم إرسال ، فمثال خاص به Cookiesملف  االنترنتمن مواقع  ذلك فان لكل موقعالموقع. لذلك ل منكجديد 

 .example.org موقع إلى example.comالمحفوظات من موقع 

مثل لوحة  ،third parties يأتي من طرف ثالث embedded scripts جالعديد من المواقع لديها نص مدم

  tracking pixel لالبيكس تتبع .analytics pixel تتبعيهتحليالت  أو banner advertisement يهالنإع

موقع و example.comموقع كان  . فإذااالنترنتشبكة  علىمحتوى ما  إلىالمستخدم  صولوتتبع  هو
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example.org  تتبع بكسليحتويان على tracking pixel  مثال من المعلن، فانه سيتم ارسال ملف 

 e.comlexamp بزيارة دها سيعلم المعلن أنك قمتعننفسه عند تصفح كال الموقعين.  Cookiesالمحفوظات 

 .example.orgو 

ومع الوصول الكافي  ،social network االجتماعيةفي عالم الشبكات " Like" عند الضغط على زر اإلعجاب

معرفة  على االنترنتعلى شبكة  websiteيمكن أن يحصل موقع فأنه   broad enough reachللمعلومات 

 السكانية وشريحتك interests الشخصية معرفة اهتماماتكوبالتالي  ؛بتكرار زيارتهاعادة وم تقالصفحات التي 

demographics. 

موضوع ignore منها مثال أن تقوم بتجاهل . األمر مختلفة للتعامل مع هذا strategies هناك استراتيجيات

 تقوم بقبوله، إما عن طريق منع الذي tracking pixels لالبيكس من تتبع limit الحد  اما األخرى فهي. التتبع

 بشكل دوري clearing them out عن طريق القيام بعملية حذف بيانات التتبع  أو blocking تماماالتتبع 

periodically. 

 .Firefox الفايرفوكس في متصفح  cookie محفوظاتبالالمتعلقة  settingsفي الشكل أدناه نرى اإلعدادات 

وهي في الحقيقة عبارة عن  .no to trackلتتبع عملية اال ل اختار user أن المستخدم شاهدن في الجزء العلوي

هناك بعض المواقع ستحترم  .ترسله ألي موقع requestتصاحب أي طلب  voluntary tag اختياريةعالمة 

طرف  من cookieالمحفوظات  never remember تذكرلاختيار ال  فنرى في الجزء السفلي رغبتك. أما

 regularالمحفوظات العادية  removeحذف كما نرى أيضا االختيار  ،third party cookies ثالث

cookies مثل تصفح موقع ما وذلك بعد إغالق البرنامج. 

 االنترنتعلى  anonymous يجعلك مجهول privacy settings التغيير في إعدادات الخصوصية

Internet، اكل مع بعض المواقع ولكن يمكنه أيضا أن يسبب مشsites  من المحفوظاتالتي تعتمد على ملفات 

. إذا حدث هذا، فسيكون لديك المقدرة للسماح لبعض ملفات المحفوظات third party cookies طرف ثالث

 ليتم حفظها.
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 Firefoxخيارات المحفوظات في متصفح 

على اإلطالق.  not trackعدم التتبع  أو search history تاريخ بحث forget هنا أيضا لديك خيار لنسيان

على جهاز  recordلن يكون هناك سجل  ،search history removed مع إزالة عمليات البحث السابقة

 التي قمت بزيارتها. sites المحلي الخاص بك من المواقع الحاسب

 download تحميل يمكنكف، االنترنتعلى شبكة  anonymousإذا كنت تشعر بقلق بالغ بان تكون مجهول 

والذي هو  Onion Router المتصفح السابق هوا اختصار لما يسمى. Browser Tor متصفحاستخدام و

اء حركة المرور تعمل على اخف servers تدير خوادم network of publicallyعبارة عن شبكة عامة 

، وبعبارة stripped down versionمزايا ال يحتوي على الحزمة  تلكمع الخاصة بك. المتصفح الذي يأتي 

 قد ال تعمل بعض المواقعالسبب  لذلك ،scriptsنصي أي برنامج  بتنفيذ مال يقو Browser Torأخرى، فان 

sites هو أفضل وسيلة إلخفاء الهوية  هذا المتصفح شكل صحيح. ومع ذلك، فإنبidentity   إذاالخاصة بك 

 ذلك.بكنت ترغب 

https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
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 امروأساسيات سطر األ – المعمل الرابع
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 مقدمة 4.1

 القشرةاستخدام تعلم كيفية ، سوف تمعملعن طريق أداء هذا ال امر.واألالمعمل الرابع: أساسيات سطر هذا هو 

shell. 

 في هذا التمرين، سوف تقوم بالمهام التالية:

 .Bash ميزات م استكشاف •

 .llshe  في المتغيراتاستخدام  •

 .globbing  استخدامفهم كيفية  •

 .االقتباسعلى االستفادة من  القدرة •

 مراجعوال الملفات 4.2

في   Command Line Interface – (CLI)امر وواجهة سطر األ نعمل علىمة، فإننا سوف في هذه المه

 .هاتنفيذومن ثم األساسية امر وكتابة األاستكشاف كيفية وذلك لتعلم ولينكس نظام التشغيل 

 Graphical Userواجهة المستخدم الرسومية  باستخدامامر ومعظم المستخدمين على دراية بكيفية تنفيذ األ

Interface – (GUI) .  لى التي وكانت هذه هي المرة األلذلك، فإن هذه المهمة ستقدم بعض المفاهيم الجديدة إذا

 .run الذي تريد تشغيله األمركتابة  إلىسوف تحتاج ف CLI  ستخدامال. CLIمع  تتعامل فيها

داخل  ؛icationlpator aplemu lterminaكتطبيق محاكي  األمرسوف تكتب  window في نظام النوافذ 

والذي يتبعه مؤشر  ،promptامر واألسطر موجه  system وسيعرض النظام Terminal الطرفية نافذةال

 :، كما هو واضح في الشكل ادناهوامض

sysadmin@localhost:~$ 

 promptامر وموجه األ

 .األوامرلعرض موجه وذلك   Enterدخالإقد تحتاج إلى الضغط على مفتاح 
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خبرك كما ي .sysadminوهو في الحالة السابقة  ،باسم المستخدم الحالي للنظام يزودك prompt مر اواألموجه 

 directory المحلي دليلأخيرا الو. hostlocalوهو هنا  الذي تستخدمه الحاسبجهاز  أوالمضيف  باسمأيضا 

 .~ بعالمة تيلدا ويرمز له

 ،امرواألمن  تقوم بكتابته لتحرير ما .ext cursort في مؤشر النص األمرذلك يظهر فسوف عند كتابة أمر 

ومفاتيح األسهم  backspace مسافة للخلفو end نهايةو home مثل البداية التحكم مفاتيحاستخدام يمكنك 

 arrow keys بغرض التحرير. 

 لتنفيذ ذلك. Enterبشكل صحيح، اضغط  األمرمن كتابة  االنتهاءوبمجرد 

 1الخطوة  4.2.1

وهو اسم المستخدم الحالي  promptل من الموجه والي يعرض نفس المعلومات التي تراها في الجزء األالت األمر

 :Enterالتالي يليه مفتاح  األمرال ثم اكتب أو lTermina  نافذة. تأكد من أنك قمت بالنقر على للنظام

whoami 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ whoami 

sysadmin  

sysadmin@localhost:~$ 

 whoami األمر تنفيذ

يعرض اسم المستخدم الحالي. على الرغم هو ، وsysadmin هوفي المثال السابق  whoami األمرتنفيذ نتيجة 

 السابق األمرفيمكن أن تستخدم  هوجودوفي حالة عدم  لكنوموجه الفي معروض من أن اسم المستخدم الخاص بك 

 .تلك المعلومة لحصول علىل
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 2الخطوة  4،2،2

، اكتب االذي تستخدمه lkerne رؤية اسم النواة  لتتمكن منالتالي معلومات حول النظام الحالي.  األمريعرض 

 : lterminaفي  التالي األمر

uname 

 :لما يلي مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ uname                              

Linux  

  uname األمرتنفيذ 

   باستخدامامر واأل التي تنتجهالتنفيذ . يمكنك تغيير ينص على بشكل تخرجامر التي يتم تنفيذها والعديد من األ

 .األمربعد  options خيارات 

 ايليه شرطة بواسطةالخيارات  كتبت، XIUN عدة طرق. تقليديا في يونيكسبد ان تحديمكن ما خيارات ألمر ال

 . n- لمثف آخر حر

كلمة  أوتكتب بواسطة شرطتان تليها كلمة واحدة أن يمكن في بعض األحيان الخيارات ، inuxL في لينكساما 

 .--nodenameمثل  ولةصمو

. --nodenameالخيار  أخرى معومرة  - nالخيار مع مرة ،lterminaمرة أخرى في   unameاألمرنفذ 

 .(promptالموجه في  ودوجو مهكما ) مضيف الشبكة اسم وذلك لعرض

uname -n 

uname --nodename 

 :لما يلي مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ uname -n                           

localhost  

sysadmin@localhost:~$ uname --nodename                   

localhost 

 uname -n ، uname --nodename يناألمرتنفيذ 

 3الخطوة  4.2.3

 التالي لعرض دليل العمل األمر. اكتب directoryالحالي  الدليل أوالحالي  الموقعلعرض  pwd األمر يستخدم

directory: 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون  

sysadmin@localhost:~$ pwd                                             

/home/sysadmin                                                        

sysadmin@localhost:~$ 

 pwd األمرتنفيذ 

 دليلبانه أيضا اليه ويشار  .//sysadminhomeالحالي في المثال أعاله هو  directory الدليل

الموجودة  eslfi الملفات ب حكميستطيع التحيث  للمستخدم،مكان خاص هو ، و directory home your البداية

  directory . افتراضيا، تتم تسمية هذا الدليل اليه access الوصول اآلخرينالمستخدمين  عال يستطيوعادة  ،به

 ./home  نفس اسم المستخدم ويقع تحت دليلب

في نتيجة تنفيذ  وهو ظاهر، المساربل ما يسمى معل directories مائل )/( لفصل الدالئل الخط اليستخدم لينكس 

   directory leveltop يمثل دليل المستوى األعلىل ومائل األال لخطا.  /home/sysadmin السابق األمر

 . directory root باسم الدليل الجذر والمعروف

الدليل الحالي. هذا الحرف هو اختصار لتمثيل  إلىشير أيضا ي  prompt موجه الفي  الظاهرالحرف تيلدا )~( 

 .homeالبداية  دليل
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آالت يونيكس القديمة حيث أن .  print working directoryاختصار لطباعة دليل العمل  pwdلمعلوماتك:

انه . الجدير بالذكر امر كان بالطباعة ومن هنا جاء هذا االسمواأل وإخراج ،monitorsلم يكن فيها شاشات 

 بقي كما هو. األمرولكن  اعة فعلية في اإلصدارات الحديثةتحدث طب ال

 

 متغيرات القشرة 4.3

لتخزين البيانات في لينكس. وتستخدم هذه البيانات عن طريق  eslvariab llShe القشرةتستخدم متغيرات 

 نفسها وكذلك البرامج والمستخدمين. القشرة

 .القشرةمعرفة كيفية عرض قيم المتغيرات على يركز هذا القسم 

 1الخطوة  4.3.1

التطابقات  وإلظهار  elue of a variablvaوقيمة المتغير   textلطباعة النص  echo  األمراستخدام يمكن 

metacharacters التالي للحصول  األمر. اكتب  )سيتم الحديث عنه الحقا في هذا المعمل( في بيئة القشرة

 كما يلي: المدخلعلى النص 

echo Hello Student 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Hello Student                              

Hello Student                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 echo Hello Student األمر تنفيذ

 2الخطوة  4.3.2

 :PATH التالي لعرض قيمة المتغير األمراكتب 
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echo $PATH 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo $PATH                                     

/home/sysadmin/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/s
bin:/bin:/usr/games                                                  

sysadmin@localhost:~$ 

   echo $PATH  األمر تنفيذ

 $ أمام اسم المتغير. عالمة الدوالريتم عرض المتغير عن طريق وضع 

المذكورة أعاله يتم البحث  directories  مراجعامر. كل الواألتخزين ن اكمايستخدم هذا المتغير للعثور على 

كما يلي داية بالفي فستظهر القشرة  date األمريل تشغ لتاوح. على سبيل المثال إذا األمر تنفيذعند فيها 

 directory home/sysadmin/bin/ . في ثم directory sbin/localusr// على حالما يتم العثور . و

 .runفان القشرة ستقوم بتشغيله  األمر

 3الخطوة  4.3.3

دليل ال وموجود فيتنفيذ قابل لل date اسمه تاريخ ملف لتحديد ما إذا كان هناك  which األمرم يستخد

 directory  في قيمة والمدرجPATH: 

which date 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ which date                                     

/bin/date                                                            

sysadmin@localhost:~$ 

    which date  األمرتنفيذ 
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وكما ذكرنا يستخدم . /bin/date األمرشغل سينظام فان ال date األمرخبرك أنه عند تنفيذ ت which األمر نتيجة

 .date األمرلتحديد موقع  which  األمر

4.4 Globbing 

   ستخدامبإف. dcard"l"wiباسم لما يعرف في العديد من أنظمة التشغيل  همشابه inuxL في لينكس oblg أحرف 

 ماط.ألنا نمط من بواسطةأسماء الملفات العثور على  تستطيع oblg أحرف 

مع  oblg  أحرفاستخدام يمكنك  وتبعا لذلكأمر معين. ب وليست مرتبطة القشرة من مميزاتهي  oblg  أحرف

 .inux commandL لينكسامر أومن أي أمر 

 eslfi كل الملفات   match  لمطابقةنمط كامل الع يبتوس llshe  قشرةقوم الت oblg  أحرفاستخدام عندما يتم 

 .oblg نمط أحرفطابق والتي تالمحدد  directory في الدليل 

 .لعرض عملية التوسع echo  األمرنستخدم  للتوضيح سوف

 1الخطوة  4.4.1

 ": * نمط "الطابق والتي تلعرض كافة أسماء الملفات في الدليل الحالي  echo األمراستخدم 

echo * 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo *                                          

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos    

sysadmin@localhost:~$ 

 * echo األمر تنفيذ
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مطابق فان الناتج  أعالهاألحرف في اسم الملف. في المثال من أكثر  أوصفر  " تطابق * "  iskaster النجمة

 .directory الدليل الحاليفي  enameslfi الملفات أسماء  لجميع

 .على الشاشةالملفات  بإخراج أسماءفهو الذي يقوم  echo األمراما 

 2الخطوة  4.4.2

 :Pو  Dفي الدليل الحالي التي تبدأ بحرفي  امر التالية ستعرض كافة الملفاتواأل

echo D* 

echo P* 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo D*                                         

Desktop Documents Downloads                                           

sysadmin@localhost:~$ echo P*                                         

Pictures Public                                                       

sysadmin@localhost:~$ 

 *echo D*  ، echo Pيناألمر تنفيذ

 .Dجميع أسماء الملفات في الدليل الحالي التي تبدأ بحرف  عرضتم   D  *في المثال

 3لخطوة ا 4.4.3

التالي  األمر مثالً . االسم أوحرف من حروف الكلمة أي مقابل ها استخداميمكن  " *"  asterisk ة النجمعالمة 

 :sبحرف الحالي التي تنتهي  directory في الدليل  eslfi عرض كافة الملفات ي

echo *s 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo *s                                         

Documents Downloads Pictures Templates Videos                         

sysadmin@localhost:~$ 

 echo *s األمر تنفيذ

 4الخطوة  4.4.4

 عدة كلمات ايضا:في  أوكلمة في عدة مرات  تكتبأن  asterisk الحظ أن أيضا ان النجمة 

echo D*n*s 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo D*n*s                                      

Documents Downloads                                                  

sysadmin@localhost:~$ 

 echo D*n*s   األمر تنفيذ

طابق تماما حرف ت. عالمة االستفهام " ؟"   question mark الستفهامعالمة ا oblg سوف ندرس في احرف

 .فقط واحد

 عدة مرات. تكتب ايضاويمكن أن  الكلمةفي أي مكان في مثل النجمة  اهاستخداميمكن  االستفهامعالمة 

 5الخطوة  4.4.5

ف. اكتب حراتطابق ستة  عالمات استفهام سوفاذن فان كتابة ستة  ل عالمة استفهام تطابق حرف واحدةبما أن ك

 ستة أحرف: المكونة منما يلي لعرض أسماء الملفات 
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echo ?????? 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo ??????                                     

Public Videos                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 ?????? echo األمر تنفيذ

 .اقل وال أكثر ال الملف، اسم في فقط واحد حرف مع طابقتت أن يجب ؟عالمة استفهام  كل: هام

 

 6الخطوة  4.4.6

األخرى في عملية المطابقة. اكتب ما يلي لعرض أسماء  glob أحرفاالستفهام مع  عالمةاستخدام تستطيع 

 :أحرفتسعة  وتتكون من Dتبدأ بحرف  الملفات التي

echo D???????? 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo D????????                                  

Documents Downloads                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 ????????echo D ألمرا تنفيذ

 7الخطوة  4.4.7

التالي أسماء الملفات التي ال يقل عن ستة أحرف  األمرعرض ي. األمرفي نفس  oblg بين حروف يمكن الجمع 

 :sحرف الب وتنتهي
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echo ?????*s 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo ?????*s                                    

Documents Downloads Pictures Templates Videos                         

sysadmin@localhost:~$ 

 echo ?????*s األمر تنفيذ

أكثر من األحرف  أوثم يكون هناك صفر  ،حرفأ خمسةبأسماء الملفات التي تبدأ  يطابق s*?????  النمط

 .s فتنتهي بحراء التي وأخيرا األسم ،لمطابقة عالمة النجمة

 8الخطوة  4.4.8

 حرف واحد. طابقمشابه لحرف عالمة االستفهام والتي ت oblg الحرف التالي من

 ist lحيث ان الحرف يمكن أن يكون قائمة ،طابقتلتحديد ال " [ ]"  square bracketsتستخدم األقواس المربعة 

 .ass lccter haracباسم فئة الحرف والذي يعرفمحدد  range مدى  أو

 .لالستثناء" كحرف  ! "amation pointlexcع عالمة التعجب ي مفلناويمكن أيضا اختيار 

بينما في مثال . P أو Dل من اسم الملف يمكن أن يكون إما وان الحرف األ *echo [DP]نجد في المثال ف

echo [!DP]*   ل يمكن أن يكون أي حرف باستثناء والحرف األانD أو P: 

echo [DP]* 

echo [!DP]* 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ echo [DP]*                                      

Desktop Documents Downloads Pictures Public 

sysadmin@localhost:~$ echo [!DP]*                                     

Music Templates Videos                                                

sysadmin@localhost:~$ 

 *echo [DP]*، echo [!DP]ين األمر تنفيذ

 9الخطوة  4.4.9

ل من والحرف األ  P]*-echo [Dمعين من األحرف. في المثال  range في األمثلة القادمة، سيتم تحديد مدى 

فهو يخرج عكس   *echo [!D-P]المثال اما . P ـة بيانهو Dبتداء من اسم الملف يمكن أن يكون أي حرف ا

 :تكون واقعة في المدى المحدد اعاله ل حيث يظهر الملفات التي الوالمثال األ

echo [D-P]* 

echo [!D-P]* 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo [D-P]*                                     

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public                     

sysadmin@localhost:~$ echo [!D-P]*                                    

Templates Videos                                                      

sysadmin@localhost:~$ 

 *echo [D-P]*، echo [!D-P] يناألمرتنفيذ 

، E ،F ،G ،H ،I ،J ،K ،L ،M) الحروف التالية تبعا للمدى المحدد وهي أحدبدايتها  ظهرتإذن الملفات التي 

N  وO حرف  إلى 1المدى من رقم (، ولكن ماذا لو كانA  [A-1؟] 

يمكنك عرض هذا الجدول  .إلىومن  المدىتحدد والتي  ASCII  اسكي كود للغة نص جدولاستخدام الجواب هو 

 .asciiالتالي  األمركتابة  أو االنترنتعن طريق البحث عنه على 
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 6، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 سيعرض الملفات التي تبدأ بـ  ASCIIلغة جابة على السؤال السابق فان جدول نص وإ

 .A ، @ و ? ، < ، ، = ، > ؛ ، : ، 9،  8، 7، 

 االقتباس 4.5

االقتباس المفردة ة عالمل هو واأل: llBash sheا قشرة الباش هتستخدمالقتباسات التي هناك ثالثة أنواع من ا

e quotelsing ' ( ) االقتباس المزدوجة عالمةالثاني و e quoteldoub " (  ) عالمة االقتباس واألخير هو

 .lleBash shقشرة الباش يزات خاصة في مم العالمات السابقة لها. (  ` ) back quoteالخلفية 

تستخدم في  ( * ) asterisk عالمة النجمة  ،فكر في المثال التالي االقتباس المفردة والمزدوجة ةلفهم عالم

 فائدة عالمات االقتباس.تأتي هنا  فقط؟على انها نص  بإدخالهالكن كيف أقوم  globالقشرة كحرف مميز 

 expanding توسيع  أو   interpreting تفسير من القشرةتمنع   e quotelsingعالمة االقتباس المفردة 

بواسطة التغيير من  string كافة األحرف الخاصة. وغالبا ما تستخدم عالمات االقتباس المفردة لحماية سلسلة 

 .parameter  ما كمعامل ، بحيث يمكن تفسير سلسلة من أمرالقشرة

 asterisk  مثل النجمة oblgرف توسيع األح القشرة منوقف ت e quoteldoubوعالمة االقتباس المزدوجة 

اذن (.  [ ] ) square brackets المربعينقوسين الوبين  ( ؟ ) question mark  وعالمة االستفهام ( * )

امر وواستبدال األ e expansionlvariab اتمتغيرالتوسع بال تسمح عالمة االقتباس المزدوجة 

command substitution. 

نفذ ضمن خط ي نأبلألمر ح اسمال بمعنى األوامر،ستبدال وهي ال back quoteية أخيرا عالمة االقتباس الخلف

 . ine of another commandl أمر آخر

 القشرة ستتجاهلوإال فإن ، االقتباس في البداية وفي النهايةزوجين من عالمات  ادخاليجب  االقتباسستخدام ال

 الكامل.ب األمر

 أيضا فان القشرة، الحروف  interpreting من تفسير  llshe القشرة ockinglb مفيدة لمنع  االقتباسعالمات 

 ويستخدم   "\" هو   escapingالهروبرمز .  escaping  الهروبب سمىوتوفر وسيلة لمنع تفسير حرف ت

 حرف.ال بدايةفي 



 

79 
 

 1الخطوة  4.5.1

داخل سطر  date  األمرلتنفيذ (. مثال  ` ) back quoteاالقتباس الخلفية  عالمةاستخدام التالي يظهر  األمر

 :echo  األمر

echo Today is `date` 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Today is `date`                            

Today is Tue Jan 19 15:48:57 UTC 2016                                 

sysadmin@localhost:~$ 

 `echo Today is `date األمر تنفيذ

 2الخطوة  4.5.2

 :command substitution امروجاز استبدال األنإل األمرقبل وبعد عالمة الدوالر $  يمكنك وضع

echo Today is $(date) 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Today is $(date)                           

Today is Tue Jan 19 15:51:09 UTC 2016                                

sysadmin@localhost:~$ 

 echo Today is $(date) األمر تنفيذ

لعالمة تبدو مشابهة جدا  Backquote فعالمة االقتباس الخلفية نفس الشيء؟ لعملطريقتين اذن هناك لماذا 

في األصل للقيام به.  بهماما يفترض  إدراك، مما يجعل من الصعب ( ) ' e quotelsingاالقتباس المفردة 
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تم إضافة تنسيق  llBash sheباش ال قشرة الحديث منصدار لكن في اإل. backquotes القشرةاستخدمت 

 أكثر وضوحا. الموضوعلجعل   )$command( لألمر 

 3الخطوة  4.5.3

امر، ضع عالمة االقتباس المفردة ولتنفيذ األ Backquote تباس الخلفيةعالمة االق استخدامإذا كنت ال تريد 

e quotelsing  :كما يلي 

echo This is the command '`date`' 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo This is the command '`date`'              

This is the command `date`                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 '`echo This is the command '`date األمرتنفيذ 

 4الخطوة  4.5.4

 . تنفيذ ما يلي:backquoteالحظ أنه يمكنك أيضا وضع حرف مائل أمام كل حرف 

echo This is the command \`date\` 

 لما يلي: بهمشاالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo This is the command \`date\`               

This is the command `date`                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 `\echo This is the command \`date األمر تنفيذ
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 5الخطوة  4.5.5

 عالمة االقتباس الخلفية ال يكون له أي تأثير على حروف e quotelDoubجة عالمة االقتباس المزدو

backquote .القشرة ستخدمها تو llshe استبدال امرأوك command substitution :كما يلي 

echo This is the command "`date`" 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo This is the command "`date`"               

This is the command Tue Jan 19 16:05:41 UTC 2016                      

sysadmin@localhost:~$ 

 "`echo This is the command "`date األمر تنفيذ

 6الخطوة  4.5.6

 :نفذ التاليمعنى خاص بهم. لاتعطل و oblg أحرف ر علىثتأ ( ) " e quoteldoubعالمة االقتباس المزدوجة 

echo D* 

echo "D*" 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo D*                                         

Desktop Documents Downloads                                           

sysadmin@localhost:~$ echo "D*"                                      

D*                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 "*echo D* ، echo "Dين األمر تنفيذ
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التعامل  قد تبدو عالمات االقتباس تافهة وغريبة في الوقت الراهن، ولكن كما اكتسبت المزيد من الخبرة فيهام: 

 قشرة.ال عند التعامل معاالقتباس هو أمر بالغ األهمية  امر، فسوف تكتشف أن فهم كيفيةواألمع 

 

 جمل التحكم 4.6

مختلفة  جملثالثة  llBash sheقشرة الباش قدم ت. Enter على مفتاح ضغطفانه ينفذ بال ماأمر  ةباكتعادة عند 

 معا. مكتوبة mandse comltiplmuامر أوها لفصل عدة استخداميمكن 

امر أوالمنقوطة بين عدة  الفاصلةاستخدام (.  ؛ ) onlsemicoالفاصلة المنقوطة امر هو وبين األأبسط فاصل 

 اليمين. إلىتنفيذها واحدا تلو اآلخر، بالتسلسل من اليسار بتسمح 

 األمر. إذا كان اباستخدامه مفصولةوامر مشروطة أوتم تنفيذ حيث يب منطقية تستخدم لعمل جملاألحرف && 

يتم ال ف  && يسار إلى األمرإذا فشل والعكس صحيح ف. باقي الجملة سيتم تنفيذ && ناجحا الحرفين على يسار

 .تلك الجملة تنفيذ

يكون بشكل التنفيذ وهذا تنفيذ شرطي حرف  وهو منطقية،وايضا يستخدم لعمل جمل || نرى بعد ذلك الحرف 

متحقق غير || الحرف يسار  في األمرإذا كان و التنفيذ.يتم  اليسار في األمر إذا فشلف حدا،مفصول كل امر على 

 التنفيذ.يتم  سوف

قابل للتنفيذ الصواب دائما . selfa والخطأ true : الصواب التاليستخدم نسجمل التحكم لمعرفة كيفية عمل هذه 

امر أوإدخال  من دون&& و ||  ن جمل التحكم كالً م عملوفر أمثلة واقعية لكيفية تيفشل دائما. قد ال تبينما الخطأ 

 جديدة.

 1الخطوة  4.6.1

 :onslsemicoامر الثالثة التالية ولكن بشكل مفصول بواسطة الفاصلة المنقوطة وهنا سيتم تنفيذ األ

echo Hello; echo Linux; echo Student 
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 امر الثالثة بالتتابع:وكما ترون تظهر النتائج لتنفيذ األ

sysadmin@localhost:~$ echo Hello; echo Linux; echo Student            

Hello                                                                 

Linux                                                               

Student 

sysadmin@localhost:~$ 

 echo Hello; echo Linux; echo Student األمر تنفيذ

 2الخطوة  4.6.2

 :الخطأل مع نتيجة واأل األمرحيث ينفذ  ،onslsemico بفواصل منقوطةونفصلها معا  امرأوضع ثالث نن آلا

false; echo Not; echo Conditional 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ false; echo Not; echo Conditional           

Not                                                        

Conditional                                               

sysadmin@localhost:~$ 

 false; echo Not; echo Conditional األمر تنفيذ

تظهر نتيجة ال  حيث ل فشلواأل األمرى الرغم من أن تنفيذها عل تمامر الثالثة وكل األ السابقالحظ أنه في المثال 

مستقلة تماما  ( يجعلها ;)  onslsemicoبالفواصل المنقوطة امر وفصل األفان  لذلك. selfa الخاطئ  األمر

 عن بعضها البعض.

 3الخطوة  4.6.3

 امر:وللفصل بين األ and( جملة )و هنا سنستخدم
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echo Start && echo Going && echo Gone 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Start && echo Going && echo Gone           

Start                                                                

Going  

Gone   

sysadmin@localhost:~$ 

 echo Start && echo Going && echo Gone األمر تنفيذ

عبارة التالية لل، مما يسمح ue of successlva القيمة  إرجاع فسيتم بشكل صحيح echo جملة  ذيعندما تنف

 تنفيذها أيضا.بان يتم 

 4الخطوة  4.6.4

 امر التي تفشل كما هو موضح أدناه:ومع األ andاستخدم )و( 

echo Success && false && echo Bye 

 لما يلي: ابهمشالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Success && false && echo Bye               

Success                                                               

sysadmin@localhost:~$ 

 echo Success && false && echo Bye األمر تنفيذ

نفذ والنتيجة هي الفشل وبالتالي لن يتم تنفيذ امر  selfa . امر الخطأ نجح ويمكن رؤية نتيجته echo ل أمر أو

 echo االخير. 
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 5الخطوة  4.6.5

ل عملية أو كانت إذاايضا  ،استخدامهامر التالية وهو الذي يوضح الفرق قبل وبعد ويفصل بين األ or( أوحرف )

 التنفيذ:سبب عدم ت فإنهاناجحة 

false || echo Fail Or 

true || echo Nothing to see here 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ false || echo Fail Or                          

Fail Or                                                               

sysadmin@localhost:~$ true || echo Nothing to see here                     

sysadmin@localhost:~$ 

 false || echo Fail Or، true || echo Nothing to see hereين األمر تنفيذ

 القشرة سجل 4.7

 Previous امروتلك األ. كتبتامر التي ولأل history  سجل تاريخيعلى  llBash sheباش قشرة الفظ تحت

commands  عدة طرق.وبيمكن الوصول إليها بسهولة 

 ضغطمرة تكل حيث ان . up arrow key السهم لألعلى مفتاحاستخدام هي ل وأسهل طريقة لتذكر أمر سابق أو

 downالسهم ألسفل وعكسه مفتاح . تريده الذيلألمر ان تصل  إلىاستمر بالضغط  ،أمر واحد عليه تظهر

arrow key  يالتاريخالسجل األمام عبر  إلىسوف يذهب حيث  history  الذي تريده لألمر. 

مفاتيح األسهم و  eft arrow keysl ليسارلاألسهم  مفاتيحاستخدام الذي تريد تنفيذه يمكنك  األمرعندما تجد 

 Home البداية مثل مفتاح للتعديل. مفاتيح أخرى مفيدة وتعديلهعليه لوضع المؤشر  right arrow keysليمين ل

 .etelDe حذفو Backspaceمسافة للخلف و End النهاية و
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امر وباألعرض قائمة ل  history  يالتاريخالسجل امر  كتابةهو  السجل خاصيةستخدام الوهناك طريقة أخرى 

أمر  ايضامرة أخرى.  األمرذلك ها لتنفيذ استخداميمكن  األمريمين على االرقام الموجودة م. يرقالسابقة مع الت

امر التي سيتم وبحيث تظهر األ التعديلتلك الخيارات يمكن  وباستخدام ،من الخيارات عددله   history  السجل

 التي سيتم تخزينها. أوعرضها 

 1الخطوة  4.7.1

 :history  السجلاكتب امر ثم التالية امر وذ األنف

date 

clear 

echo Hi 

history 

 

 يلي:لما  مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo Hi 

Hi 

sysadmin@localhost:~$ history 

    1 date 

    2 clear 

    3 echo Hi  

    4 history 

sysadmin@localhost:~$ 

 date، clear ، echo Hi ،  historyامر واأل تنفيذ

 الشاشة. امر منوفهو يزيل األ clear النظام. اما امر علىالوقت والتاريخ  سيطبع date األمرتذكر: 
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 قد األرجح على كألن هذا. أعاله المذكورة األرقام عن امرواأل أرقام تختلف أنجداً  لالمحتم منفعند التنفيذ؛ 

 .امرواأل من مختلفا عددا تنفذ

 

 2الخطوة  4.7.2

ما عددا ان يعتبر   history  السجل ألمرحيث يمكن امر، واأللعرض عدد محدود من التالي  األمريستخدم 

 :السجلامر الخمس الماضية من والتالي لعرض األ األمراكتب  ه.عرضيقوم بل parameter امل كمع

history 5 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ history 5                                      

   185  false || Fail Or                                        

   186  false || echo Fail Or                                         

   187  true || echo Nothing to see here                              

   188  history                                         

   189  history 5                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 history 5 األمر تنفيذ

 3الخطوة  4.7.3

. على سبيل المثال نفذ األمرورقم ذلك  pointamation lexc ! مرة أخرى، اكتب عالمة التعجب األمرلتنفيذ 

 :94 األمر

!94 

 :كما يلي هناالتنفيذ 
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sysadmin@localhost:~$ ! 94      

-bash: 94: command not found                                                  

sysadmin@localhost:~$ 

 94 ! األمر تنفيذ

 مر في القشرة.أ 94لم نكتب ألننا مر أنه لم يظهر اي أالحظ 

 4الخطوة  4.7.4

 up arrow keys مفاتيح األسهم صعوداً  باستخدام history  امرواأل اريختسجل  إلىالوصول  جرببعد ذلك، 

الذي  األمرالضغط على مفتاح السهم لألعلى حتى تجد ب استمر. rrow keysdown a نزوالً مفاتيح االسهم و

 .هالتنفيذ Enter على مفتاح االدخال امر ثم اضغطواستخدم مفاتيح أخرى لتحرير األ الحاجةتريد تنفيذه. عند 
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 الحصول على المساعدة –المعمل الخامس 

Getting Help 
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 مقدمة 5.1

المعمل الخامس: الحصول على المساعدة. عن طريق أداء هذا التمرين، سوف تتعلم كيفية الحصول على هذا هو 

 البحث عن الملفات.في امر ووالمساعدة في األ

 في هذا التمرين، سوف تقوم بالمهام التالية:

 امر.ومساعدة في األالدة للحصول على نأنظمة مسا استخدام عدة •

 امر.وتعلم كيفية تحديد األ •

 الحصول على المساعدة 5.2

. وهو امر في نظام لينكس help كيفية الحصول على المساعدةطريقة وسوف نستكشف  taskفي هذه المهمة 

 أحدكيف يعمل   rememberعندما ال تستطيع أن تتذكر  أو ؛في نقطة ما  stuckعالق  أنكمهم عندما تجد 

 .command امرواأل

، يوفر نظام التشغيل لينكس مجموعة متنوعة  Internetترنتنالعلى ا searchesعمليات البحث  إلىباإلضافة 

ال مما . وfeature معينة ميزة أو  command ما عن أمر أكثرتفاصيل لمعرفة   techniquesمن التقنيات 

 التي تريدها بكل لمعلومةعلى ا find العثوربتسمح لك   differentمعرفة هذه التقنيات المختلفة فيه ان  كش

 .easily and quickly سهولةو سرعة

 1الخطوة  5.2.1

 األمر. على سبيل المثال، اكتب Enterثم الضغط على مفتاح  األمرامر في وعاء باش عن طريق كتابة وتنفيذ األ

 التالي لعرض تاريخ اليوم:

date 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ يجب أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ date                                             

Tue Jan 19 17:27:20 UTC 2016                                           

sysadmin@localhost:~$ 

 data األمرتنفيذ 

 2الخطوة  5.2.2

. على man  األمربواسطة  page lmanua دليل المستخدمصفحات  ادخل علىامر، واأللمعرفة المزيد حول 

 :date  األمرالتالي لمعرفة المزيد عن  األمرنفذ  سبيل المثال

man date 

 في الموجه كما يلي: األمرويظهر 

sysadmin@localhost:~$ man date 

 

 في الموجه man date األمر

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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DATE(1)                    User Commands                     DATE(1)   

 

NAME                            

       date - print or set the system date and time                              

                                                                               

SYNOPSIS                                                                       

       date [OPTION]... [+FORMAT]                                              

       date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]                       

                                                                               

DESCRIPTION                                                                 

       Display the current time in the given FORMAT، or set the      
system date.   

 

       -d، --date=STRING                                                       

              display time described by STRING، not `now'                        

       -f، --file=DATEFILE                                                     

              like --date once for each line of DATEFILE                       

       -r، --reference=FILE                                                   

              display the last modification time of FILE                       

 

       -R، --rfc-2822                                                          

              output  date  and time in RFC 2822 format.  Example:   
Mon، 07 Aug  

 

 Manual page date(1) line 1 (press h for help or q to quit) 

 man date األمرتنفيذ 

 manual صفحات دليل المستخدم يطلق عليهم اسم   man األمرمالحظة: الوثائق التي يتم عرضها ب

page. 

يتم عندها س ،argument معطياتل page luaman دليل المستخدم فيالعثور  man  األمراستطاع إذا 

  .essl  أمر يسمى أقل باستخدامالنتائج  عرض
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  controlللتحكم ذلك    less أقل امرمع  ستخدمت useful keys التالي مفاتيح مفيدة  tableيصف الجدول 

 :كما يليdisplay output  في إخراج العرض

 هتوظيف المفتاح

 عرض المساعدة H أو hالحرف 

 دليل المستخدمالصفحات  أوالخروج من المساعدة  Q أو qالحرف 

 لألسفلصفحة مفتاح  أو Spacebar المسافةمفتاح 

PageDown 

 تحريك الشاشة لألمام

 الخلف إلىتحريك الشاشة  PageUp لألعلىصفحة مفتاح  أو bالحرف 

 فل تحرك سطر واحد  لألس down arrow لألسفلسهم  أو Enter ادخال مفتاح 

 تحرك سطر واحد ألعلى Up arrow لألعلىسهم 

 األمام إلىالبحث من البداية  text to searchبنص للبحث متبوع  Iحرف 

 بدء البحث من الخلف text to searchمتبوع بنص للبحث  حرف؟

 النص التالي الذي يطابق البحث إلى االنتقال nحرف 

 بق البحثالنص السابق الذي يطا إلى االنتقال Nحرف 

 أقل للتحكم في إخراج العرض essl مع امر المستخدمةجدول للمفاتيح 

 3الخطوة  5.2.3

كما  وثيقة. إلىلعودة ل qامر الحركة اكتب حرف أوامر الحركة. بعد قراءة أولترى قائمة من   hاكتب حرف 

 يظهر في الشكل التالي:
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SUMMARY OF LESS COMMANDS                                      

                                                

    Commands marked with * may be preceded by a number، N.      

    Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.         

    A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl 

    -K.   

     

                                                                   

  h  H                 Display this help.                              

  q  :q  Q  :Q  ZZ     Exit.                                           

 -------------------------------------------------------------------- 

                             MOVING   

e  ^E  j  ^N  CR  *  Forward  one line   (or N lines).              

y  ^Y  k  ^K  ^P  *  Backward one line   (or N lines).               

f  ^F  ^V  SPACE  *  Forward  one window (or N lines).              

b  ^B  ESC-v      *  Backward one window (or N lines). 

z                 *  Forward  one window (and set window to N).   

w                 *  Backward one window (and set window to N).      

ESC-SPACE         *  Forward  one window، but don't stop at                      

                     end-of-file. 

d  ^D             *  Forward  one half-window (and set half-window to  

                     N) 

u  ^U             *  Backward one half-window (and set half-window to  

                     N) 

ESC-)  RightArrow *  Left  one half screen width (or N positions).      

HELP -- Press RETURN for more، or q when done 

 

 

 h األمرتنفيذ 

 قيم مصدرتعبر   man pages دليل المستخدمأن صفحات  لينكس ستجدنظام التشغيل كلما تعلمت المزيد عن 

 .للمعلومات للغاية
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 4الخطوة  5.2.4

 إلىالبحث  أ. ابدلألعلىمن االسفل  تلتفوال  case sensitiveعمليات البحث ليست حساسة لحالة االحرف 

 كتابة:ب elfi األمام لكلمة ملف

/file 

 ظهر في الجزء األيسر السفلي من الشاشة.يس هتكتبسالحظ أن ما 

-r، --reference=FILE                                                    

              display the last modification time of FILE                        

       -R، --rfc-2822                                                          

              output  date  and time in RFC 2822 format.  Example:    

              Mon، 07 Aug 

/file 

 

 file/ األمرتنفيذ 

 5الخطوة  5.2.5

. nالتالي بالضغط على حرف عن  البحت. يمكنك االبيض نتم تمييزه باللولبحث لعملية امطابق الالحظ أن النص 

 :N على حرف الضغطبالنتائج السابقة  إلى االنتقال أو
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-f، --file=DATEFILE                                                       

              like --date once for each line of DATEFILE                         

                                                                                 

       -r، --reference=FILE                                                      

              display the last modification time of FILE                         

                                                                                 

       -R، --rfc-2822                                                            

              output  date  and time in RFC 2822 format.  Example: 

              Mon، 07 Aug   

              2006 12:34:56 -0600                                                

                                                                                 

       --rfc-3339=TIMESPEC                                                       

              output date and time in RFC 3339 format.  

              TIMESPEC=`date'، `seonds'،  or  `ns'  for  date and 

              time to the indicated precision.   

              Date and time  components  are  separated  by  a   

              single  space:   

              2006-08-07 12:34:56-06:00                                          

                                                                                 

       -s، --set=STRING                                                          

              set time described by STRING                                      

                                                                                

       -u، --utc، --universal                                                    

              print or set Coordinated Universal Time                            

                                                                                 

       --help display this help and exit                                         

 Manual page date(1) line 18/204 24% (press h for help or q to quit) 

 

 نتيجة البحث
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 6الخطوة  5.2.6

مفتاح المسافة  استخدامكما هو موضح سابقا )مثل  movement commandsحركة امر الوم استخدت

spacebar  النتقالل move down  التالية   الشاشة إلىone screen دليل المستخدمصفحة ( لقراءة 

man page  األمرمع date  رفالح من القراءة، اكتب االنتهاء. عند q  للخروجexit   دليل صفحة من

 .المستخدم

 7الخطوة  5.2.7

 ألمر ما exact nameالدقيق االسم   rememberذكر تقد ال ت some casesفي بعض الحاالت 

command .الخيار  استخداميمكن  عندهاk- األمر مع man  في صفحات الدليلpage lmanua  والحصول

عرض ملخص لجميع الصفحات يالتالي  األمر. على سبيل المثال تنفيذ راألملذلك  keywordعلى كلمة رئيسية 

، كما هو " password "وهي كلمة   keyword الرئيسيةالتي لديها كلمة   man pages دليل المستخدم

 :ظاهر في المثال التالي

man -k password 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 
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sysadmin@localhost:~$ man -k password                                          

chage (1)            - change user password expiry information                 

chgpasswd (8)        - update group passwords in batch mode                    

chpasswd (8)         - update passwords in batch mode                          

cpgr (8)             - copy with locking the given file to the  

                       password or gr... 

cppw (8)             - copy with locking the given file to the  

                       password or gr... 

expiry (1)           - check and enforce password expiration policy            

login.defs (5)       - shadow password suite configuration                    

pam_pwhistory (8)    - PAM module to remember last passwords                   

pam_unix (8)         - Module for traditional password authentication          

passwd (1)           - change user password                                    

passwd (1ssl)        - compute password hashes                                 

passwd (5)           - the password file                                      

pwck (8)             - verify integrity of password files                     

pwconv (8)           - convert to and from shadow passwords and  

                       groups         

shadow (5)           - shadowed password file                                  

shadowconfig (8)     - toggle shadow passwords on and off                      

unix_chkpwd (8)      - Helper binary that verifies the password of         

                       the curren... 

unix_update (8)      - Helper binary that updates the password of a  

                       given user 

vipw (8)             - edit the password، group، shadow-password or 

                       shadow-gr... 

sysadmin@localhost:~$ 

 

 man -k password  األمرتنفيذ 
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. huge amount of output النتائجما يكون له كمية كبيرة من غالبا   man لألمر  المصاحب k-خيار 

 limit this output تلك النتائجحد من وذلك لل techniqueتقنيات عن  في معمل الحق نتحدثسوف لذلك 

. في الوقت though the data ى تلك البياناتعل  easily scroll عبالمرور السريالسماح على األقل  أو

 العرضمن نافذة  on the right handعلى الجانب األيمن   scrollbarالتمرير ريطاستخدام ش الراهن

terminal window  لتحريك الشاشةto move the display    ونزوالً  صعوداup and down   حسب

 .as needed الحاجة

 8الخطوة  5.2.8

لخصة ممعلومات  viewلعرض   another wayهو طريقة أخرى  aproposاألمرالحظ أن 

summaries   رئيسية  كلمةعنkeyword دليل المستخدم صفحة في man page ،  في  التالي األمراكتب

 :promptامر وموجهه األ

apropos password 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون  
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sysadmin@localhost:~$ apropos password                                         

chage (1)            - change user password expiry information                 

chgpasswd (8)        - update group passwords in batch mode                    

chpasswd (8)         - update passwords in batch mode                          

cpgr (8)             - copy with locking the given file to the  

                       password or gr... 

cppw (8)             - copy with locking the given file to the  

                       password or gr... 

expiry (1)           - check and enforce password expiration policy            

login.defs (5)       - shadow password suite configuration                     

pam_pwhistory (8)    - PAM module to remember last passwords                   

pam_unix (8)         - Module for traditional password authentication          

passwd (1)           - change user password                                    

passwd (1ssl)        - compute password hashes                                 

passwd (5)           - the password file                                       

pwck (8)             - verify integrity of password files                      

pwconv (8)           - convert to and from shadow passwords and  

                       groups         

shadow (5)           - shadowed password file                                  

shadowconfig (8)     - toggle shadow passwords on and off                      

unix_chkpwd (8)      - Helper binary that verifies the password of  

                       the curren... 

unix_update (8)      - Helper binary that updates the password of a  

                       given user 

vipw (8)             - edit the password، group، shadow-password or  

                       shadow-gr... 

sysadmin@localhost:~$ 

 

 apropos password األمرتنفيذ 

 .حيث أنهما يؤديان نفس الوظيفة apropos  األمرو  k-man األمرليس هناك فرق بين  :مالحظة
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 9ة الخطو 5.2.9

. same name وبنفس االسم  multipleمتعددة   man pages صفحات دليل المستخدم  غالبا ما تكون

التالي  األمر  Execute". نفذpasswdثالث صفحات لكلمة "أظهر السابق  األمر ،على سبيل المثال

following command لعرض view   كلمة"passwd"  صفحات دليل المستخدمككلمة كاملة في man 

pages وليس كشرح لها داخل الصفحات: 

man -f passwd        

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ man -f passwd                                            

passwd (5)           - the password file                                       

passwd (1)           - change user password                                    

passwd (1ssl)        - compute password hashes                                 

sysadmin@localhost:~$ 

 man -f passwd األمرتنفيذ 

تكون   same name سمالا لنفس  differentمختلفة  man pages صفحات لدليل المستخدم وجود إن

 man pages دليل المستخدم. صفحات الحديثين لينكس usersلكثير من مستخدمي  confusing مربكة

الموجودة  features من المميزاتوغيرها   system filesامر لينكس ولكن أيضا لملفات النظام وليست فقط أل

نفس االسم، يتشاركان ن ابعض األحيان أمر جد فييو ذلك إلى. باإلضافة Operating System نظام التشغيلب

 كما في المثال المذكور أعاله.
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صفحات دليل . افتراضيا هناك تسعة أقسام لsectionsبوجود األقسام  تتميزصفحات دليل المستخدم المختلفة 

 :man pagesالمستخدم 

 .shell commandsامر القشرة أو أو Executable programsبرامج قابلة للتنفيذ  .1

 .(kernelالتي توفرها النواة   functions)الوظائف  System callsاستدعاءات النظام  .2

 .داخل مكتبات البرنامج(  functions)وظائف  Library callsاستدعاءات المكتبة  .3

 .(dev/)وعادة ما توجد في  Special filesملفات خاصة  .4

 ، على سبيل المثال File formats and conventionsالملف  صيغ واتفاقيات .5

/etc/passwd. 

 .Gamesألعاب  .6

واالتفاقيات  macro packages)بما في ذلك الحزم الدقيقة  Miscellaneousمتفرقات  .7

conventions ،على سبيل المثال ،)man(7)   وgroff(7). 

 .(rootللجذر  تكون)عادة  System administration commandsامر إدارة النظام أو .8

 .[Non standard]غير القياسية  Kernel routinesة روتين النوا .9

 

 صفحة على تطابق يتم عرض ل، وإذا تم العثوروتم البحث في القسم األي man passwdعند كتابة أمر مثل 

  man دليل المستخدمهناك صفحة    1sectionل وفي القسم األظهر أن يُ    f passwd-man األمر. النتائج

page :1( وتظهر كالتاليpasswd ( passwd:   يتم عرضها بشكل افتراضي. لذلكونتيجة 

 10الخطوة  5.2.10

 :لى سبيل المثال. عالقسمذلك رقم  ريجب توفآخر،  section لقسمالمستخدم صفحات دليل لعرض 

man 5 passwd 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 

 

PASSWD(5)                File Formats and Conversions                
PASSWD(5)   

NAME                                                                           

       passwd - the password file                                              

                                                                               

DESCRIPTION                                                                    

       /etc/passwd contains one line for each user account، with     
seven fields  

       delimited by colons (":"). These fields are:  

                                    

       o   login name                                                          

                                                                               

       o   optional encrypted password       

                                                                               

       o   numerical user ID                                                   

                                                                               

       o   numerical group ID                                                

                                                                               

       o   user name or comment field                                         

                                                                              

       o   user home directory                                                 

                                                                               

       o   optional user command interpreter                                 

                                                                                

 Manual page passwd(5) line 1 (press h for help or q to quit) 

 

 man 5 passwd األمرتنفيذ 
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 11الخطوة  5.2.11

وذلك  whatis األمراستخدام ، يمكنك لالسمالدليل صفحة لعرض كافة أقسام  man –f األمراستخدام بدال من 

 :لعرض ارقام األقسام التي توجد بها الكلمة التي تبحث عنها، كما هو موجود بالمثال التالي

whatis passwd 

 لما يلي: بهمشاالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ whatis passwd                                            

passwd (5)           - the password file                                       

passwd (1)           - change user password                                    

passwd (1ssl)        - compute password hashes                                 

sysadmin@localhost:~$ 

 whatis passwd األمرتنفيذ 

 .حيث انهما يقومان بنفس العمل whatis األمرو  man -f  األمرمالحظة: ليس هناك فرق بين 

 12الخطوة  5.2.12

  eslsystem fi نظام الملفاتو commands امرواألمثل  ressystem featu مميزات النظام تقريبا كل 

أكثر تقدما تسمى لها مزايا   features ميزاتم. بعض هذه الman pages  االستخدامصفحات دليل  لديها

 التالي: األمر ذنفلرؤية ذلك . pages info صفحات المعلومات

info date 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 
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File: coreutils.info،  Node: date invocation،  Next: arch invocation،  
Up: Syst\em context                                                                       

                                                                               

21.1 `date': Print or set system date and time                                 

==============================================                                 

                                                                               

Synopses:                                                                     

                                                                               

     date [OPTION]... [+FORMAT]                                               

     date [-u|--utc|--universal] [ MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] ]                     

                                                                               

 Invoking `date' with no FORMAT argument is equivalent to invoking it     

with a default format that depends on the `LC_TIME' locale category.           

In the default C locale، this format is `'+%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y''،          

so the output looks like `Thu Mar  3 13:47:51 PST 2005'.                       

                                                                               

 Normally، `date' uses the time zone rules indicated by the `TZ'             

environment variable، or the system default rules if `TZ' is not set.          

*Note Specifying the Time Zone with `TZ': (libc)TZ Variable.                   

                                                                               

 If given an argument that starts with a `+'، `date' prints the              

current date and time (or the date and time specified by the `--date'          

--zz-Info: (coreutils.info.gz)date invocation، 41 lines --Top-------- 

Welcome to Info version 4.13. Type h for help، m for menu item. 

 info date األمرتنفيذ 

غالبا ما تكون وهي لقراءة. ا في أسهل pages info صفحات المعلومات انالعديد من مستخدمي لينكس  يرى

 .للنظام وثائق بصيغة دليل المستخدمكتابة صفحات  بينما تتم ،essonsl تعليمية دروس علىمكتوبة 
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 13الخطوة  5.2.13

امر الحركة أولترى قائمة من  hمن الخطوة السابقة، اكتب حرف  page infoأثناء عرض صفحة معلومات 

movement commands امر الحركة المستخدمة في أو. الحظ أنها مختلفة عنman pages بعد قراءة .

 عرض الوثيقة. إلى( للعودة   ( lامر الحركة، اكتب حرف ل أو

 14الخطوة  5.2.14

 األمرب الخاصة info pageلقراءة صفحة المعلومات  movement commandsامر الحركة أو ماستخد

date ضع المؤشر  االنتهاء. عند cursor  بأي مكان على السطرes of date::"l"*Examp ضغط ثم ا

 .date امر التاريخ . سيتم عرض وثيقة جديدة تبين أمثلة منEnter االدخال على مفتاح

 15الخطوة  5.2.15

للخروج من صفحة  q حرف من القراءة، اكتب االنتهاءالشاشة السابقة. عند  إلى( للعودة   ( lل اضغط على حرف

 .info pageمعلومات 

 16الخطوة  5.2.16

امر تسمح وأمر ما. معظم األ إلى  help--الخيار  اسنادوهناك طريقة أخرى للحصول على مساعدة عن طريق 

، كما يظهر basic command األساسية  األوامراستخدام وذلك لعرض كيفية   - - plhe الخيارر لك بتمري

 :في المثال التالي

date --help 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 
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sysadmin@localhost:~$ date --help                                              

Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]                                              

  or:  date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]                     

Display the current time in the given FORMAT، or set the system date.          

                                                                               

  -d، --date=STRING         display time described by STRING، not  

                            `now'        

  -f، --file=DATEFILE        like --date once for each line of  

                            DATEFILE         

  -r، --reference=FILE      display the last modification time of  

                            FILE         

  -R، --rfc-2822            output date and time in RFC 2822 format.           

                            Example: Mon، 07 Aug 2006 12:34:56 -0600           

      --rfc-3339=TIMESPEC   output date and time in RFC 3339 format.           

                            TIMESPEC=`date'، `seconds'، or `ns' for            

                            date and time to the indicated precision.          

                            Date and time components are separated by          

                            a single space: 2006-08-07 12:34:56-06:00          

  -s، --set=STRING          set time described by STRING                      

  -u، --utc، --universal    print or set Coordinated Universal Time           

      --help     display this help and exit                                    

      --version  output version information and exit 

 date --help األمرتنفيذ 

 17الخطوة  5.2.17

وموجودة أكثر تفصيال  p documentslhe ق مساعدة وثائلديها  system features  بعض مميزات النظام

 التالي لعرض محتويات هذه الوثيقة األمر. نفذ usr/share/doc/التالي   directoryالمرجع  في

document: 

ls /usr/share/doc 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ ls /usr/share/doc                                        

adduser              libdrm2               libx11-data                         

apt                  libedit2              libxau6                             

ascii                libelf1                libxcb1                             

base-files            libffi6               libxdmcp6                           

base-passwd          libgcc1               libxext6                            

bash                 libgcrypt11           libxml2                             

bind9                libgdbm3              libxmuu1                            

bind9-host           libgeoip1             locales                             

bind9utils            libgettextpo0         login                               

bsdmainutils          libglib2.0-0           logrotate                           

bsdutils              libgnutls26            lsb-base                            

busybox-initramfs    libgomp1               makedev                             

bzip2                libgpg-error0          man-db                              

ca-certificates      libgpm2                mawk                                

coreutils             libgssapi-krb5-2       mc                                  

cpio                 libgssapi3-heimdal     mc-data                             

cron                 libhcrypto4-heimdal    mime-support                        

curl                  libheimbase1-heimdal   mlocate                             

dash                 libheimntlm0-heimdal   module-init-tools 

 

 ls /usr/share/doc األمرتنفيذ 

 infoوصفحات المعلومات  man pagesصفحات دليل المستخدم توفر حظ أنه في جميع الحاالت تقريبا، ال

pages  خاصة كاحتياجاتمزيد من المعلومات المتعمقة  إلىالمعلومات التي تحتاجها. ومع ذلك إذا كنت بحاجة 

قد تجد هذه المعلومات في الملفات الموجودة في  فإنك  sadministrators sometimeمسؤولي النظام ل

 ./usr/share/docكالتالي  directoryالمرجع 
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 ايجاد الملفات 5.3

ي خاصية هو. system النظام في selfi عن الملفات  search في هذه المهمة، سوف نستكشف كيفية البحث 

من قبل  إنشاؤهتم  أو ء هذا الملفقمت بإنشا سواءً  النظام، فيالعثور على ملف من مكن في حالة عدم التمفيد 

 شخص آخر.

 1الخطوة  5.3.1

. على سبيل المثال يمكنك العثور على  command ocatel موقعامر ال باستخدامطريقة سهلة للبحث عن ملف 

 التالي: األمرعن طريق تنفيذ  crontab موقع الملف 

locate crontab 

 :لما يلي مشابهالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ locate crontab                                           

/etc/crontab                                                                   

/usr/bin/crontab                                                               

/usr/share/doc/cron/examples/crontab2english.pl                                

/usr/share/man/man1/crontab.1.gz                                               

/usr/share/man/man5/crontab.5.gz                                              

sysadmin@localhost:~$ 

 locate crontab األمرتنفيذ 

 2الخطوة  5.3.2

كجزء من اسمها. للبحث عن   crontabالسابق يتضمن كل الملفات التي تحتوي على كلمة   التنفيذالحظ أن 

 التالي: األمر"، استخدم  crontabالملفات التي اسمها فقط "
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locate -b "\crontab" 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ locate -b "\crontab"  /etc/crontab                                                                   

/usr/bin/crontab                                                               

sysadmin@localhost:~$ 

 "locate -b "\crontab األمرتنفيذ 

مرة واحدة عادة  updated يتم تحديثها  database بياناتستخدم قاعدة ي ocatel موقع  األمرمالحظة: 

التي محدثة القائمة بجميع الملفات  على database  تلك منتصف الليل(. تحتوي قاعدة البيانات عنديوميا )عادة 

 على النظام.

. إذا كان locateموقع  مراأل لبحث معموجودة عند اكون تها اليوم لن إنشاتتم جديدة ونتيجة لذلك فإن أي ملفات 

 the system )حساب مسؤول النظام root user اساسيالنظام كمستخدم  إلى access لديك وصول 

administrator account ،)يمكنك تحديث هذا الملف يدويا ف yllmanua  األمرعن طريق تشغيل 

updatedالعاديينمستخدمين للال يمكن  . عادة ar userslregu  ف قاعدة البياناتتحديث مل database 

elfi. 

عن  األمر. يبحث هذا find األمركتابة  عن طريق eslnewer fi لبحث عن الملفات الجديدةل ىخرأ طريقة

 األمروسنرى هذا . static database ثابتةالبيانات البدال من قاعدة   esystemlive filالمباشرة الملفات 

 .في المعامل القادمة

 3الخطوة  5.3.3

 :whereis األمرتحقيق ذلك مع  كيمكنما فأمر  موقعكنت ترغب فقط في معرفة أين  إذا

whereis passwd 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ فيكون 

sysadmin@localhost:~$ whereis passwd                                           

passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man1/passwd.1.gz /

usr/share/man/man1/passwd.1ssl.gz /usr/share/man/man5/passwd.5.gz                        

sysadmin@localhost:~$ 

 whereis passwd األمرتنفيذ 

 عنوليس  man pagesوصفحات دليل المستخدم  commands امر ويبحث فقط عن األ whereis األمر

 .filesات ملفال

السابق نرى أسماء ملفات  األمرعلى النظام. لذلك وعند تنفيذ  man page passwdن هناك أكثر من تذكر أ

هي  gz)الملفات التي تنتهي في . man pagesصفحات دليل المستخدم في  e namesle filtiplmuمتعددة 

 صفحات دليل المستخدم(.
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 جعالعمل مع الملفات والمرا – المعمل السادس

Working with Files and Directories 
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 مقدمة 6.1

هذا هو المعمل السادس: قائمة الملفات والدالئل. عن طريق أداء هذا التمرين، سوف تتعلم كيفية التنقل وإدارة 

 الملفات والدالئل.

 في هذا التمرين، سوف تقوم بالمهام التالية:

 .قائمة الملفات والدالئل •

 .لملفات والدالئلنسخ ونقل وحذف ا •

 الملفات والمراجع 6.2

 . directoriesالدالئل  أوالمراجع و eslfi في هذه المهمة سوف تستكشف مفاهيم الملفات

 تخزين الملفات في الدالئلو eslfi في ملفات  data يتم تخزين البيانات inux OSL نظام التشغيل لينكس في

directoriesلداتالمجالمصطلح أن تستخدم  ك. يمكن derslfo لوصف الدالئل directories. 

لملفات التي لأسماء تحتويها هي  التي data البياناتوأيضا؛  eslfiملفات هي في الواقع  irectoriesd الدالئل 

لكل ملف(  يخصصمعرف فريد  رقموهو ) inode numberجنب مع  إلىجنبا وهي توجد ، فيهاتم إدخالها 

 هذا الملف على القرص.مكان وجود البيانات ل لمعرفة

عرض معرفة كيفية التعامل مع هذه الملفات والدالئل، بما في ذلك كيفية  إلىسوف تحتاج  لينكسلنظام كمستخدم 

  etelde وحذف copy نسخالقيام بالتحكم فيها من و directory في دليل eslfi الملفاتب istl قائمة

 .لتلك الملفات move ونقل

. case sensitiveفي لينكس حساسة لحالة األحرف  directories دالئلوال filesتحذير: أسماء الملفات 

 ". abc" ال يمكن ان نطلق عليه " ABCوهذا يعني أن ملف يسمى "



 

114 
 

 1الخطوة  6.2.1

 :working directory التالي لطباعة دليل العمل األمراكتب 

pwd 

 لما يلي: مشابه التنفيذفيكون 

sysadmin@localhost:~$ pwd                                                        

/home/sysadmin                                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 pwd األمرتنفيذ 

 ltermina وتسمى  هص بنافذة الخاتعمل عليه حاليا، أي ان ال الذيالدليل هو  working directoryدليل العمل 

ه ألنهذه المعلومة تعتبر مهمة وذلك . current directory الدليل الحاليبوهذا ما يسمى أيضا تعمل حاليا. 

على الدليل الذي تتواجد ؛ اعتماداً بشكل مختلفامر ولتلك األ ستجيبسوف ت امر مستقبالوعندما تقوم بتشغيل األ

 فيه حاليا.

 ل الدليل الجذروويمثل الخط المائل األ .home/sysadmin/ل أعاله هو المسار في المثا pwd األمرتنفيذ 

root directory بنية الدليل فيمستوى أعلى  وهو directory structure. 

 sysadminودليل  ،root directoryتحت الدليل الجذر   directory هو دليل  home أعاله التنفيذ في 

 .home دليل تحت

 لديكهو الدليل الذي و. your home directory الرئيسي كفي دليلستضعك  ؛ltermina  عند فتح نافذة

  path لرؤية المسار يصلون اليه.المستخدمين عادة ال  بقية له اما access llfu الوصول الكاملفي حق ال

 :elHOME variabالتالي لعرض قيمة  األمريمكنك تنفيذ  ؛بكلدليل الرئيسي الخاص ل

echo $HOME 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ echo $HOME                                                 

/home/sysadmin                                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 echo $HOME األمرتنفيذ 

 2الخطوة  6.2.2

التالي  األمر. اكتب current directoryلتغيير الدليل الحالي ) / (  path مع المسار cd األمراستخدام كنك يم

الخاص بك، وتحقق  current working directory دليل العمل الحالي  root directoryلجعل الدليل الجذر 

 :pwd األمرمع 

cd / 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ cd /                                                     

sysadmin@localhost:/$ pwd                                                     

/                                                                             

sysadmin@localhost:/$ 

 cd /   ،pwdينمراألتنفيذ 

 3الخطوة  6.2.3

. التغيير ) / ( يمكن تنفيذه بدون مساروالذي  cd األمراستخدم   your home directoryدليلك  إلىللرجوع 

 امر التالية:ووالتحقق عن طريق كتابة األ your home directory دليلك الرئيسي  إلى
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cd  

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/$ cd                                                         

sysadmin@localhost:~$ pwd                                                        

/home/sysadmin                                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 cd  ، pwdيناألمرذ تنفي

 يقوم. وyour home directory الرئيسي ك. يمثل الحرف تيلدا )~( دليلpromptالحظ التغيير في الموجه 

 الدليل الذي تتواجد فيه حاليا. على باطالعك  prompt الموجه 

 4الخطوة  6.2.4

عن طريق كتابة  /homeدليل مع  cd األمردليل محدد. تنفيذ  إلى يأخذك ) / (  path لمسار مع ا cd األمر

 :التالي األمر

cd /home 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ cd /home                                                 

sysadmin@localhost:/home$ pwd                                                  

/home                                                                         

sysadmin@localhost:/home$ 

 cd / home  ، pwdيناألمرتنفيذ 
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وذلك بإضافة عالمة المسار وهي  cd األمريُكتب كامالً مع المسار الذي هو  ute pathlabsoالمسار المطلق 

 rootارات المطلقة هي دائما مسارات كاملة من الدليل الجذر مسال)/(.  ashlforward s لألماممستقيم مائل 

directory فرعي الدليل ال إلىdirectory-sub ملفال أو elfi الذي تريد العمل عليه. 

 5الخطوة  6.2.5

 مع تيلدا )~(: cd األمر باستخدام  your home directoryالرئيسي  كدليل إلى العودةتتم 

cd ~ 

pwd 

 لما يلي: ابهمشالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/home$ cd ~                                                 

sysadmin@localhost:~$ pwd                                                      

/home/sysadmin                                                                

sysadmin@localhost:~$ 

 cd ، pwdين  ~األمرتنفيذ 

الدليل الرئيسي  إلى باالنتقال  ltermina  ، تقوم النافذة الطرفية)~( delti لدايمع حرف ت cd األمر عند كتابة

home directory لمستخدم على النظام.حساب ال 

tcurren نشط حاليا الللمستخدم المسار المكتوب  إلىوالذهاب وسع سيتم الت ، (/  ) عالمةاما عند عدم وجود 

user active  القشرة فيllshe. 

تيلدا  منطقةوسع تس فان القشرة، )~(  delti لدا يحرف تمباشرة  هيتبع user nameإذا كان اسم المستخدم و

هذا المستخدم. على سبيل المثال، ل home directoryالدليل الرئيسي  إلى user nameالمستخدم اسم و)~( 

~bob إلىتوسع ست /home/bob. 
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ان تقوم ه بعد ألن ute pathslabso مسارات مطلقة)~(  delti التي تبدأ مع تيلدا  pathsوتعتبر المسارات 

 .ute pathlabso مطلقالمسار ال، يتم تشكيل de path ltiع مسار تيلدايتوسب llshe  القشرة

 6الخطوة  6.2.6

 : pathكجزء من مسار)~(  delti تيلداستخدام إلأدناه لعرض بعض األمثلة  echo األمراستخدم 

echo  ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ echo ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody                      

/home/sysadmin /home/sysadmin /root /var/mail /nonexistent                     

sysadmin@localhost:~$ 

 echo ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody األمرتنفيذ 

 7الخطوة  6.2.7

 التالي: األمرعن طريق كتابة  root userللمستخدم الجذر  home directoryالدليل الرئيسي  إلىتغيير ال

cd ~root 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ cd ~root                                                 

-bash: cd: /root: Permission denied                                           

sysadmin@localhost:~$ 

 cd ~root األمرتنفيذ 
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رفض فشلت بسبب  ثم cd األمرتنفيذ  لتاوح القشرةأن  إلىشير ت حيث. error message الحظ رسالة الخطأ

سوف تتعلم المزيد . وsysadminك في حساب المستخدم ألن؛ وذلك permission being denied ذناإل

 الحق. عملالدليل في موملف ال وأذونات عن

 8الخطوة  6.2.8

 workingعرض دليل العمل اثم  /usr/binالدليل  إلى اذهب ،pathute labsoالمسار المطلق  باستخدام

directory، لتنفيذ ذلك امر التاليةواأل ستخداما: 

cd /usr/bin 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ cd /usr/bin                                              

sysadmin@localhost:/usr/bin$ pwd                                               

/usr/bin                                                                       

sysadmin@localhost:/usr/bin$ 

 cd /usr/bin، pwdين األمرتنفيذ 

 9الخطوة  6.2.9

 working directoryوعرض دليل العمل  /usrلتغيير الدليل  ute pathlabsoم المسار المطلق استخد

 امر التالية:وعن طريق األوذلك 

cd /usr 

pwd 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/usr/bin$ cd /usr                                           

sysadmin@localhost:/usr$ pwd                                                   

/usr                                                                           

sysadmin@localhost:/usr$ 

 cd /usr، pwdين األمرتنفيذ 

 10الخطوة  6.2.10

وعرض دليل العمل  /usr/share/docالدليل  إلى ذهابلل ute pathlabsoمطلق المسار الاستخدم 

working directory امر التالية:وعن طريق األ 

cd /usr/share/doc 

pwd 

 لما يلي: همشابالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/usr$ cd /usr/share/doc                                     

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd                                        

/usr/share/doc                                                                

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ 

 cd /usr/share/doc ،pwdين األمرتنفيذ 

 :ative pathnameslRe النسبيةمقابل المسارات  utelAbso المطلق المسار 

 األمر بكتا. usr/share/doc/bash/الدليل  إلىوتريد أن تذهب  usr/share/doc/ الدليل لنفترض أنك في

bashcd /usr/share/doc/، يالنسب المساراستخدام ، الحالة في مثل هذه ative pathnameslre  للذهاب

 .الملف أو دليلذلك ال إلى
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وليس  الحالي موقعمن الاليه ب اذهالتريد يتم كتابة الموقع الذي  ative pathnameslre النسبيةالمسارات مع 

ative lre النسبية ساراتالماستخدام كيفية األمثلة التالية  . وتوضحمن بداية المسار مثل المسار المطلق

pathnames. 

 11الخطوة  6.2.11

عرض دليل قم بو /usr/share/doc/bashالدليل   إلىاذهب ، ative pathlreالمسار النسبي  باستخدام

 امر التالية:وعن طريق األ working directoryالعمل 

cd bash 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd bash                                     

sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ pwd                                    

/usr/share/doc/bash                                                            

sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ 

 cd  bash ،pwdين األمر تنفيذ

ن إ، فcurrent directoryتحت الدليل الحالي  bash directoryمالحظة: إذا لم يكن هناك دليل باش 

 السابق سوف يفشل. األمر

 12الخطوة  6.2.12

 فقط:والعودة للخلف خطوة واحدة للتغيير من الدليل أعاله  ative pathlreاستخدم المسار النسبي 
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cd .. 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ون ويك

sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ cd ..                                  

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd                                         

/usr/share/doc                                                                 

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ 

 cd  . .  ،pwdين األمرتنفيذ 

   ، وبالتالي بدال من ان تكون في الدليل واحد أعلى عن موقع الدليل الحاليمستوى ( .. ) تمثل النقاط 

bash/usr/share/doc/  الدليل إلىستذهب doc/usr/share/. 

 13الخطوة  6.2.13

من الدليل الحالي   up levelone لألعلىمستوى واحد  إلىللذهاب  ative pathlre استخدم المسار النسبي

directorycurrent ،  الدليل  إلى قم بالذهابثمdict عن طريق المسار النسبي: 

cd ../dict 

pwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd ../dict                                  

sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ pwd                                       

/usr/share/dict                                                                

sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ 

 cd ../dict  ،pwdين األمرتنفيذ 
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ثم الذهاب عن طريق  لألعلىواحد  مستوىامر وهما العودة ولقيام بعملين في نفس سطر األوهنا نالحظ انه تم ا

 .dict دليلال إلىالمسار النسبي 

 سرد الملفات واألدلة 6.3

 .directories والدالئل eslfi الملفات  سردكيفية  تتعلمسوف المهمة في هذه 

 1الخطوة  6.3.1

 :sl األمر، استخدم  directorycurrentلسرد محتويات الدليل الحالي 

cd 

ls 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ cd                                         

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos     

sysadmin@localhost:~$ 

 cd   ،lsين األمرتنفيذ 

توفرها العديد من توزيعات ميزة تلقائية هي وباللون األزرق الفاتح.  الدالئلأسماء  عوضتم  ls األمرتنفيذ  عند

 distributions  لينكس من خالل ميزة تدعى االسم المستعار iasla في معامل الحقة. هراما سن. وهو 

 :في أنظمة لينكس . يصف الجدول التالي بعض األلوان األكثر شيوعاitem  العنصرنوع هذا  علىيدل اللون 
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 نوع الملف اللون

 elar filReguملف عادي  ack or WhitelBابيض  أواسود 

 elDirectory fiملف دليل  uelBازرق 

 ملف آخر( إلى)ملف يشير  elink filic lSymboملف ارتباط رمزي  Cyan ياوسم

 program AKAمثل  ele filExecutabملف قابل للتنفيذ  Greenاخضر 

 في توزيعات لينكس االلوان أشهرجدول يوضح 

 2الخطوة  6.3.2

 hidden الملفات المخفية تسمى. هناك ملفات tlby defau بشكل افتراضي eslfi ال يتم عرض جميع الملفات 

eslfi، الخيار  استخدمال يتم عرضها بشكل افتراضي. لعرض كافة الملفات بما في ذلك الملفات المخفية،  التيو

a- األمر مع ls: 

ls -a 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -a                                                   

.             .bashrc   .selected_editor  Downloads  Public                   

..            .cache    Desktop           Music     Templates                 

.bash_logout  .profile   Documents         Pictures  Videos                    

sysadmin@localhost:~$ 

 ls –a األمرتنفيذ 

 الها ملفات ألنإخفائها  يتم والدالئلوعادة هذه الملفات  ) . ( dot تبدأ بنقطة  eslden fihidالملفات المخفية 

 طلب عادة.تُ 
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 configuration أعاله يحتوي على معلومات التكوينفي المثال بين مُ ال .bashrc على سبيل المثال، ملف

information باشال لقشرة llshe bash .منتظم. شكلب هعرض إلىحتاج نهذا الملف ال ف 

ل ذا نقطة واحدة واأل ،directory موجودة في كل دليل esldot fi ذات النقطملفات الهناك ملفين مهمين من 

 االعلى منيمثل الدليل و ( .. اما الثاني فهو ذا نقطتين )  current directory يمثل الدليل الحالي( و . وهو )

 الدليل الحالي.

 3الخطوة  6.3.3

داخل الدليل  es and directories nameslfi دالئليوفر فقط أسماء الملفات والد ذاته في ح sl  األمر

 لمعرفة كيف يوفر مزيد من المعلومات حول الملف: l-التالي  الخيارالحالي. نفذ  أوالمحدد 

ls -l /etc/hosts 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc/hosts                                     

-rw-r--r-- 1 root root 150 Jan 22 15:18 /etc/hosts                         

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -l /etc/hosts األمرتنفيذ 

ً إ  ؟  السابقة output  المخرجاتكل  ىما معن ذنا

ً يقدم الجدول التالي   :l–مع الخيار   ls األمرمخرجات كل جزء من ل موجزاً  وصفا

 

 

 



 

126 
 

 التنفيذ معنى  ls -lتنفيذ 

 d-عالمة 

 

 ،elain filpملف عادي العنصر هو  إلىشير ت -عالمة 

 .directory دليلان العنصر هو  إلىيشير فإنه  d رأينا حرف إذاأما  

--r--r-rw  هذا يمثل أذونات الملفelpermissions of the fi . 

 . ink countlhard رتباط الثابت اال دوهذا يمثل ما يسمى عد 1

root  المالك المستخدم للملفeluser owner of the fi. 

root  مجموعة المالكين للملفelgroup owner of the fi. 

 e in bytesl.size of the fiحجم الملف بالبايت  189

Dec 12 16:14  تاريخ / وقت آلخر تعديل في ملفifiedast modl of The date/time . 

 ls -lتنفيذ جدول يوضح 

 4الخطوة  6.3.4

وليس فقط محتويات الدليل. يمكنك  subdirectoriesأحيانا كنت تريد أن ترى محتويات الدالئل الفرعية 

 ذلك كما يلي: لعمل R- الخياراستخدام 

ls -R /etc/udev 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -R /etc/udev                                          

/etc/udev:                                                                     

rules.d  udev.conf                                                                                                                                           

/etc/udev/rules.d:                                                             

70-persistent-cd.rules  README                                                 

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -R /etc/udev األمرتنفيذ 
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وكذلك كافة  etc/udev/دليل الفي كل الملفات وبالتالي سيتم عرض . recursive التكرار إلىيشير  R- الخيار

 . es.dlruهو  فرعيالدليل ال هنا، subdirectoryة فرعيال ةدلاال الملفات في

 فبعض الدالئل كبيرة جدا! R-كن حذرا عند التعامل مع الخيار 

 5الخطوة  6.3.5

. على سبيل المثال، يمكن الدالئل أوملفات ال عدد( للحد من dcardslwi) obbinglg رموزاستخدام يمكنك 

الملفات التي تبدأ بالحرف  التالي لعرض األمرم الملف. نفذ اس أحرفأكثر من  أوصفر  ةطابقم( *  )لعالمة النجمة

s دليل في  فقط etc: 

ls -d /etc/s* 

 لما يلي: مشابهفيذ التنويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/s*                                            

/etc/securetty /etc/sgml    /etc/shells /etc/ssl       /etc/sysctl.conf    

/etc/security  /etc/shadow  /etc/skel  /etc/sudoers  /etc/sysctl.d      

/etc/services  /etc/shadow- /etc/ssh  /etc/sudoers.d /etc/systemd      

sysadmin@localhost:~$ 

 *ls -d /etc/s األمرتنفيذ 

 األمر. وينبغي دائما أن تستخدم subdirectories الفرعية  الدالئليمنع عرض الملفات من  -dالحظ أن الخيار 

ls  رموزاستخدام عند globbing. 
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 6الخطوة  6.3.6

التالي لعرض كافة الملفات  األمرحرف واحد من اسم الملف. نفذ ها لمطابقة استخداميمكن ( ؟ ) تفهام المة االسع

 :بالضبط أربعة أحرف والمكونة من etc/في الدليل 

ls -d /etc/???? 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/????                                          

/etc/bind  /etc/init  /etc/motd  /etc/perl  /etc/skel                          

/etc/dpkg  /etc/ldap  /etc/mtab  /etc/sgml  /etc/udev                         

sysadmin@localhost:~$ 

 ????/ls -d /etc األمرتنفيذ 

 7الخطوة  6.3.7

مطابقة من مجموعة من ل( يمكنك تحديد حرف واحد ل [ ] ) square brackets لمربعةاألقواس ا باستخدام

 :a ،b، c، d :الحروفأحد التي تبدأ ب etc/التالي لعرض كافة الملفات في الدليل  األمرنفذ  األحرف.

ls –d /etc/[abcd]* 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/[abcd]*                                       

/etc/adduser.conf       /etc/blkid.conf            /etc/cron.weekly       

/etc/adjtime            /etc/blkid.tab             /etc/crontab           

/etc/alternatives       /etc/ca-certificates       /etc/dbus-1  

/etc/apparmor.d         /etc/ca-certificates.conf  /etc/debconf.conf      

/etc/apt                /etc/calendar              /etc/debian_version    

/etc/bash.bashrc        /etc/cron.d                /etc/default  

/etc/bash_completion.d  /etc/cron.daily             /etc/deluser.conf      

/etc/bind               /etc/cron.hourly           /etc/depmod.d   

/etc/bindresvport.blacklist  /etc/cron.monthly      /etc/dpkg              

sysadmin@localhost:~$ 

 *ls –d /etc/[abcd] األمرتنفيذ 

 دالئلات والنقل وإعادة تسمية الملفنسخ و 6.4

 .دالئلالملفات وال remove  وإزالة  move ونقل copyنسخ ب نقومسفي هذه المهمة، 

 1الخطوة  6.4.1

محتويات  istl سردقم ب. ثم current directory وضعه في الدليل الحالي /etc/hostsعمل نسخة من ملف قم ب

 نسخة:قبل وبعد  contents of the current directory  الدليل الحالي

ls 

cp /etc/hosts hosts 

ls 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ  ويكون

sysadmin@localhost:~$ ls                                                      

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos     

sysadmin@localhost:~$ cp /etc/hosts hosts                                      

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop   Downloads Pictures Templates hosts                               

Documents  Music  Public  Videos                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 ls، cp /etc/hosts hosts، lsامر واألتنفيذ 

 .hostsيعرض نسخة من ملف   lsالثاني  األمرالحظ كيف ان 

 2الخطوة  6.4.2

سيقوم بعرض نظام هنا المرة أخرى، ولكن  copy هثم نسخ ، elfiremove the إزالة الملفب سنقومن آلا

 امر التالية:واأل بةقم بكتا. verbose-- أو -v الخيار باستخداميتم ذلك . الحدث

rm hosts 

ls 

cp –v /etc/hosts hosts 

ls 

في  األمرالملف. وسيتم توفير مزيد من المعلومات حول هذا  etelde لحذف rm األمر إستخدامالحظ أنه يتم 

 .المعملوقت الحق هذا 

 لما يلي: مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 
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sysadmin@localhost:~$ rm hosts  

sysadmin@localhost:~$ ls                                                  

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos      

sysadmin@localhost:~$ cp -v /etc/hosts hosts 

`/etc/hosts' -> `hosts'                                       

sysadmin@localhost:~$ ls                                                      

Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts                               

Documents  Music      Public    Videos                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 rm hosts، ls ،cp –v /etc/hosts hosts ،lsامر واألتنفيذ 

 .cp األمرعند تنفيذ  target والهدف sourceيبدل عرض المصدر  -vالحظ أن 

 3الخطوة  6.4.3

الدليل الحالي  إلى).( لإلشارة  period النقطة  باستخدام وذلك //hostsetcامر التالية لنسخ الملف وأدخل األ

ycurrent director  كهدفtarget: 

rm hosts 

ls 

cp –v /etc/hosts . 

ls 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 
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sysadmin@localhost:~$ rm hosts  

sysadmin@localhost:~$ ls 

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  

sysadmin@localhost:~$ cp -v /etc/hosts . 

`/etc/hosts' -> `hosts'                                       

sysadmin@localhost:~$ ls                                   

Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts                           

Documents  Music      Public    Videos                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 rm hosts، ls، .  cp –v /etc/hosts، lsامر واألتنفيذ 

. ويمكن current directoryالدليل الحالي  إلى لإلشارةستخدام اال) . ( هي وسيلة سهلة  period النقطة

 .cp األمر مع امر لينكس، وليس فقطأوها مع جميع استخدام

 4الخطوة  6.4.4

e lfiالحفاظ على سمات الملف مع  source directoryل المصدر من الدلي copy امر التالية للنسخ وأدخل األ

attributes الخيار باستخدام p-: 

rm hosts 

ls 

cd /etc 

ls -l hosts 

cp –p hosts /home/sysadmin 

cd 

ls –l hosts 
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 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ rm hosts  

sysadmin@localhost:~$ ls                                               

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos      

sysadmin@localhost:~$ cd /etc                                                  

sysadmin@localhost:/etc$ ls -l hosts                                           

-rw-r--r-- 1 root root 150 Jan 22 15:18 hosts                                  

sysadmin@localhost:/etc$ cp -p hosts /home/sysadmin                            

sysadmin@localhost:/etc$ cd                                                    

sysadmin@localhost:~$ ls -l hosts                                              

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 15:18 hosts                          

sysadmin@localhost:~$ 

 rm hosts، ls، cd /etc، ls -l hosts ،cp –p hosts /home/sysadmin، cd ،ls امرواألتنفيذ 

–l hosts 

الطابع  هي أنتم الحفاظ عليها كما هي. مالحظة اخرى  permission  األذونات date الحظ أن التاريخ 

 (.14:16ديسمبر  12)والنسخة  lorigina  أعاله هو نفسه لكل من األصلالتنفيذ في  timestampالزمني 

 5الخطوة  6.4.5

 :different target nameاهداف مختلفة اء اسم باستخدامر التالية للنسخ امواكتب األ

rm  hosts 

cp -p /etc/hosts ~ 

cp hosts newname 

ls –l hosts newname 

rm hosts newname 
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 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ rm hosts  

sysadmin@localhost:~$ ls                                               

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos     

sysadmin@localhost:~$ cp -p /etc/hosts ~                                       

sysadmin@localhost:~$ cp hosts newname                                         

sysadmin@localhost:~$ ls -l hosts newname 

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 15:18 hosts                          

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 16:29 newname     

sysadmin@localhost:~$ rm hosts newname                                        

sysadmin@localhost:~$ 

rm hosts، cp -p /etc/hosts ~، cp hosts newname، ls –l hosts newnamامر واألتنفيذ 

e، rm hosts newname 

عالمة . تذكر أن timestamp loriginaحافظت على الطابع الزمني األصلي  -p الخيارلى من والنسخة األ

 ./home/sysadminتمثل الدليل الرئيسي ( ~ )   delti  تيلدا

النظام  ،-p استخدام الخياروذلك لعدم . targetكهدف  newnameخة الثانية حددت اسم ملف مختلف النس

د وجالموالحفاظ على الطابع الزمني األصلي ويتم وبالتالي فإنه لم  ،target هدفلالتاريخ والوقت الحالي ل استخدم

 .etc/hosts/في الملف المصدر 

األخير،  rm األمر معأكثر من ملف في وقت واحد كما هو مبين  remove وأخيرا، الحظ أنه يمكنك إزالة 

 .حيث تم إزالة ملفين بنفس السطر

 6الخطوة  6.4.6

ونعرض محتويات  etc/udev/سوف ننسخ الدليل دليل. لهذه المهمة اللنسخ جميع الملفات في  -R الخيار استخدام

 :copied directoryالدليل المنسوخ 
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mkdir Myetc 

cp –R /etc/udev Myetc 

ls –l Myetc 

ls –lR Myetc 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ mkdir Myetc                                              

sysadmin@localhost:~$ cp -R /etc/udev Myetc                                   

sysadmin@localhost:~$ ls -l Myetc                                             

total 0                                                                        

drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 32 Jan 22 16:35 udev                            

sysadmin@localhost:~$ ls -lR Myetc                                             

Myetc:                                                                         

total 0                                                                        

drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 32 Jan 22 16:35 udev                            

                                                                               

Myetc/udev:                                                                    

total 4 

                                                                       

drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin  56 Jan 22 16:35 rules.d                        

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 218 Jan 22 16:35 udev.conf                      

                                                                               

Myetc/udev/rules.d:                                                            

total 8                                                                        

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin  306 Jan 22 16:35                     

70-persistent-cd.rules        

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 1157 Jan 22 16:35 README                        

sysadmin@localhost:~$ 

 mkdir Myetc، cp –R /etc/udev Myetc، ls –l Myetc، ls –lR Myetcامر واألتنفيذ 
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 7الخطوة  6.4.7

 :rm األمردليل ما مع   remove إلزالة  - r الخيار استخدم

ls 

rm -r Myetc 

ls 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop    Downloads  Myetc     Public     Videos                              

Documents  Music      Pictures  Templates                                      

sysadmin@localhost:~$ rm -r Myetc                                              

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos     

sysadmin@localhost:~$ 

 ls ، rm -r Myetc ، lsامر واألتنفيذ 

، ولكن فقط إذا كان الدليل ete directoriesldeيمكن أن يستخدم أيضا لحذف الدالئل  rmdir األمرالحظ أن 

 اي انه ال يحتوي على أية ملفات. empty فارغ

 رر.بشكل متك contents ومحتوياتها  directories يزيل الدالئل   - r الخيارنالحظ أيضا ان 

 8الخطوة  6.4.8

. القص يكون للملف من الموقع األصلي cut and pasteلصق القص واللعمليتي  ةنقل ملف مشابهان عملية 

ocationl lorigina  الوجهة المحددة  إلىثم اللصقspecified destination نقل ملف من الدليل المحلي .

directory local امر التالية:ويتم من خالل تنفيذ األ 
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touch premove 

ls 

mv premove postmove 

ls 

rm postmove 

 :امر السابقةولألما يحدث الجدول التالي يوضح وصف 

 الوصف امر لينكس

touch premove  بتحديث الملف  األمريقوم هذاpremove   فإن لم يجد أي ملف بذلك

 premove بنفس االسمملف فارغ  إنشاءب فإنه يقوماالسم، 

ostmovemv premove p  قص الملف ب األمرهذاpremove  والمسمى ملف اخر إلىلصقه ثم 

postmove 

rm postmove  ازالة الملف postmove 

 امر المثال السابقأوالجدول يصف 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون  التنفيذ

 

 

 

 

 



 

138 
 

sysadmin@localhost:~$ touch premove                                            

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop    Downloads  Pictures  Templates  premove                             

Documents  Music      Public    Videos                                         

sysadmin@localhost:~$ mv premove postmove                                      

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop    Downloads  Pictures  Templates  postmove                            

Documents  Music      Public    Videos                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 touch premove، ls، mv premove postmove، ls، rm postmoveامر واألتنفيذ 
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 األرشفة والضغط – المعمل السابع

Archiving and Compression 
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 مقدمة 7.1

. عن طريق أداء هذا التمرين، سوف تتعلم االرشفة والضغطفك ثم الملفات وضغط فة هذا هو المعمل السابع: أرش

 كيفية التعامل مع ملفات األرشيف.

 وم بالمهام التالية:قنفي هذا التمرين، سوف 

 ضغط وبدونه. المع  tar األمر باستخدامإنشاء ملفات األرشيف  •

 .gzip  األمرمع ضغط وفك ضغط الملفات  •

 .BZIP2 األمرمع لفات ضغط وفك ضغط الم •

 .فك الضغطثم ضغط الملفات ل unzipو  zip استخدام األمرين •

 األرشفة امر أو 7.2

واستعادة  archiveبغرض أرشفة  zip/unzipو  2bzip و gzipامر واألفي هذه المهمة، سوف نستخدم 

 mergeلفات متعددة دمج م ىلواأل ؛امر لوظيفتين رئيسيتينو. وقد صممت هذه األeslrestore fiالملفات 

esle filtiplmu ضغط  ة فهيالثاني ، اما الوظيفةفي ملف واحدcompress  لفات أصغر. م إلىالملفات الكبيرة

 معاً. نالوظيفتيؤدي توفي بعض الحاالت سوف 

 :أسباب منهالعدة  ةأرشفة البيانات مهم

 نقل.عملية ال تسريع فيساعد هذه الملفات أصغر يحجم جعل ف ،كبيرةالملفات ال transfer ة نقلبوصع ❖

عندما يكون هناك العديد من  اً مزعجصبح يآخر  إلىمن نظام  esle filtiplmuنقل ملفات متعددة  ❖

 يجعل هذه العملية أسهل. transportدمجها في ملف واحد للنقل فعملية الملفات. 

القابلة الصغيرة على الوسائط  خاصةً ، كبيرة جداً  spaceمساحة بسرعة و تحتلملفات يمكن أن ال ❖

لذلك فان عملية . thumb drives مثل محركات أقراص اإلبهام e medialremovabلإلزالة 

 من هذه المشكلة. reducesقلل ت Archiving رشفةاأل
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رشفة األامر أوالكثير من  يوجدلماذا  وهيلينكس  قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد لنظامواحدة  نقطة

archiving commands مميزات امر لها وختلفة؟ الجواب هو أن هذه األمالfeatures عن بعضها  مختلفة

 elarchive fiملف األرشيف  protect حمايةبتسمح لك امر األرشفة أوبعض من  ؛على سبيل المثال ،البعض

 compressionتقنيات الضغط. ايضا هناك اختالف في password كلمة سركتابة عن طريق 

techniques ة.المستخدم 

 archiveرشفة األمع مرور الوقت سوف تتعلم اختيار أداة و ،كل منها function وظيفة علىعرف تأن ت المهم

 ltoo  للحاالت التي قد تواجهكالصحيحة. 

 1الخطوة  7.2.1

في الدليل  backupحفظ نسخة احتياطية ا. /etc/udevفي الدليل  أرشيفإلنشاء  tar األمراستخدم 

~/mybackups: 

cd 

mkdir mybackups 

tar –cvf mybackups/udev.tar /etc/udev 

ls mybackups 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 
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sysadmin@localhost:~$ cd                                                     

sysadmin@localhost:~$ mkdir mybackups                                          

sysadmin@localhost:~$ tar -cvf mybackups/udev.tar /etc/udev     

tar: Removing leading `/' from member names                                   

/etc/udev/                                                                    

/etc/udev/rules.d/                                                            

/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                                 

/etc/udev/rules.d/README                                                       

/etc/udev/udev.conf                                                            

sysadmin@localhost:~$ ls mybackups/                                           

udev.tar                                                                            

sysadmin@localhost:~$ 

cd، mkdir mybackups، tar –cvf mybackups/udev.tar /etc/udev، ls mybامر واألتنفيذ 

ackups، 

السابق  األمرالحظ ان في ملف واحد.  esle filtiplmerge muمتعددة الملفات اللدمج  tar األمراستخدام تم 

 .بل أرشفتها فقط data لبياناتل compress ضغطيقوم بعملية  ال

 يقوم حيث "  verboseفهو "  -vالخيار بينما . eltar fi االرشفة ملفإلنشاء  tar األمر يُستخدم مع -c الخيار

 .eltar fiلتحديد اسم ملف   - f الخياراستخدام يتم بينما . الحدثإظهار ب

احتياطية  نسخإلنشاء أصال  األمر. وقد استخدم هذا Tape ARchive رشيف الشريطيرمز أل tarلمعلوماتك: 

 .eslarchive fi ملفات األرشيفء إلنشا هاستخدامولكن اليوم يتم  ، backupstape لألشرطة

، ومع  archive file nameاسم ملف  ألرشفة .extension  (( tar الملحقستخدام الليس هناك حاجة 

. حيث يعتبر اسلوب جيد وذلك عند إرسال ملف األرشيف file typeذلك فإنه يساعد على تحديد نوع الملف 

archive file شخص آخر. إلى 
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 2الخطوة  7.2.2

 : tar لألمرسابقا، الحظ معاني الخيارات التالية والمصاحبة  بإنشائهالذي سبق وقمت  tarعرض محتويات ملف ا

• t  : قائمة المحتويات لعرضist contentsl  

• v  :الحدث إلظهار verbose   

• f : اسم الملف لتحديدenamelfi 

tar –tvf mybackups/udev.tar 

 :ليلما ي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ tar -tvf mybackups/udev.tar                              

drwxr-xr-x root/root      0 2015-01-28 16:32 etc/udev/            

drwxr-xr-x root/root      0 2015-01-28 16:32 etc/udev/rules.d/              

-rw-r--r-- root/root    306 2015-01-28 16:32  

                        etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                                                                        

-rw-r--r-- root/root   1157 2012-04-05 19:18 etc/udev/rules.d/README        

-rw-r--r-- root/root    218 2012-04-05 19:18 etc/udev/udev.conf             

sysadmin@localhost:~$ 

 tar –tvf mybackups/udev.tar األمرتنفيذ 

المسار النسبي  ستخدامبإوذلك recursively بشكل متكرر   backed upالحظ أن الملفات تم نسخها احتياطيا

relative path names وهو مهم جدا عند استخراج .extract  ه سيتم وضعها في دليلك الملفات، ألنتلك

 .current filesالملفات الحالية  overrideفوق  وليس ،your current directoryالحالي 

 3الخطوة  7.2.3

 :مع االمر السابق – zم الخيار ط استخدوضغم tarشاء ملف ألن
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tar –zcvf mybackups/udev.tar.gz /etc/udev 

ls –lh mybackups 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ tar -zcvf mybackups/udev.tar.gz /etc/udev                

tar: Removing leading `/' from member names                                    

/etc/udev/                                                                     

/etc/udev/rules.d/                                                            

/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                                      

/etc/udev/rules.d/README                                                       

/etc/udev/udev.conf                                                            

sysadmin@localhost:~$ ls -lh mybackups/                                        

total 16K                                                                      

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin  10K Jan 25 04:00 udev.tarf                      

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 1.2K Jan 25 04:34 udev.tar.gz                  

sysadmin@localhost:~$ 

 tar –zcvf mybackups/udev.tar.gz /etc/udev، ls –lh mybackupsين األمرتنفيذ 

كيلوبايت وبالتالي أكبر من النسخة  10لى واأل backupحيث ان النسخة االحتياطية  ؛الحظ الفرق في الحجم

 .فقط كيلوبايت 1.2 وهي الثانية backupاالحتياطية 

 الضغط. وذلك للقيام بعمل ityluti gzip األمرمجموعة  يستفيد من -zالخيار 

 4الخطوة  7.2.4

يعاد حفظها  atadالبيانات الحظ ان . contents archive محتويات األرشيف Extract جاستخرابقم 

restored في الدليل الحالي current directory :بشكل افتراضي 



 

145 
 

cd mybackups 

ls 

tar –xvf udev.tar.gz 

ls etc 

ls etc/udev 

ls etc/udev/rules.d 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ cd mybackups                                             

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls                                             

udev.tar  udev.tar.gz                                                          

sysadmin@localhost:~/mybackups$ tar -xvf udev.tar.gz                           

etc/udev/                                                                      

etc/udev/rules.d/                                                              

etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                                        

etc/udev/rules.d/README                                                        

etc/udev/udev.conf                                                             

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls                                            

etc  udev.tar  udev.tar.gz                                                     

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls etc                                        

udev                                                                           

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls etc/udev                                    

rules.d  udev.conf                                                             

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls etc/udev/rules.d                            

70-persistent-cd.rules  README                                                 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

cd mybackups، tar –xvf udev.tar.gz، ls، ls etc، ls etc/udev ،ls etc/udeامر واألتنفيذ 

v/rules.d 
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 /الدليل  إلى  cd األمرال كتابة أوفيجب ، ocationl lorigina موقعها األصلي إلى ملفاتالان تعيد إذا أردت 

ملفات إلنشاء  ،للنظام كمسؤول ogged inl طلب منك أن تكون مسجالً يُ س المثالهذا  في، tar األمرثم تشغيل 

eslcreating fi في الدليل  directory etc/ النظام مسؤول عن طريقيتم إال  ال inistratoradm. 

 5الخطوة  7.2.5

امر التالية لتنفيذ هذا اإلجراء والتحقق و. اكتب األtarمع أمر   - rأرشيف موجود استخدم الخيار  إلىإلضافة ملف 

 :tarمن وجود ملف جديد في أرشيف 

tar -rvf udev.tar /etc/hosts 

tar –tvf udev.tar 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ tar -rvf udev.tar /etc/hosts              

tar: Removing leading `/' from member names                                

/etc/hosts                                                                 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ tar -tvf udev.tar                          

drwxr-xr-x root/root       0 2015-01-28 16:32 etc/udev/                  

drwxr-xr-x root/root       0 2015-01-28 16:32 etc/udev/rules.d/        

-rw-r--r-- root/root     306 2015-01-28 16:32  

                         etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                                                                    

-rw-r--r-- root/root    1157 2012-04-05 19:18 etc/udev/rules.d/README    

-rw-r--r-- root/root     218 2012-04-05 19:18 etc/udev/udev.conf 

-rw-r--r-- root/root     172 2017-08-21 23:28 etc/hosts         

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 tar -rvf udev.tar /etc/hosts، tar –tvf udev.tarان األمرتنفيذ 
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 6الخطوة  7.2.6

 uncompressوفك الضغط  compressلضغط  gunzipو   gzip امري في األمثلة التالية سوف نستخدم

 :wordsامر التالية لضغط نسخة من الملف وعن ملف. نفذ األ

cp /usr/share/dict/words . 

ls -l words 

gzip words 

ls -l words.gz 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ cp /usr/share/dict/words .                 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words                                

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 938848 Jan 25 07:39 words                   

sysadmin@localhost:~/mybackups$ gzip words                                 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words.gz                             

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 255996 Jan 25 07:39 words.gz                

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 cp /usr/share/dict/words .، ls -l words، gzip words، ls -l words.gz امرواألتنفيذ 

هو أصغر بكثير وبايت في المثال أعاله  255996 يساوي elfi zipped مضغوطال ملفال size حجمأن الحظ 

  .938848من الملف األصلي 

ة ملف مضغوط. في المثال أعاله، تم استبدال ، يتم استبدال الملف األصلي بواسطgzip استخدامهام جدا: عند 

 .words.gz الملفب  words الملف 
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مع الملف  zipped fileسيتم استبدال الملف المضغوط  ،unzipالملف ضغط عندما تقوم بفك مهم جدا: 

 .original fileاألصلي 

 7الخطوة  7.2.7

 :words.gzملف الفك ضغط لامر التالية ونفذ األ

ls -l words.gz 

gunzip words.gz 

ls -l words 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words.gz                             

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 255996 Jan 25 07:39 words.gz                

sysadmin@localhost:~/mybackups$ gunzip words.gz                            

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words                                

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 938848 Jan 25 07:39 words                   

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 ls -l words.gz، gunzip words.gz، ls -l wordsامر واألتنفيذ 

. كل منهم gzip/gunzip إلىباإلضافة  itieslcompression utiضغط اللينكس يوفر عددا كبيرا من مرافق 

 أفضل معدالت ضغطو faster compression ضغط أسرعمثالً  pros and consه وسلبيات هإيجابيات له

better compression rates وأكثر مرونة elexiblmore f لة للحملوقاب elmore portab  وأسرع

 .decompression الضغطبفك 
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 تهاشعبي امله BZIP2/ bunzip2 اناألمربينما  لينكس.تحظى بشعبية كبيرة في  gzip/gunzip اناألمر

هي  امرواأل runطريقة تشغيل ها كحسن الحظ أن معظم وظائف ومن ،بعض توزيعات لينكسايضاً ولكن  الكبيرة

 .gzip/gunzip قانالساب اناألمرنفس 

 8الخطوة  7.2.8

  استخدامشبه ي uncompressضغط الوفك  compress لضغط  2bunzip و 2PIBZ استخدام تقنيةان 

 gzip وgunzip . 2  وصلةيتم إنشاء ملف مضغوط مع حيث.bz extension،  الوصلة تتم إزالة ثم

extension  ملف امر التالية لضغط نسخة من و. نفذ األالضغطعند فك words: 

ls -l words 

bzip2 words 

ls -l words.bz2 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words                               

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 938848 Jan 25 07:39 words                  

sysadmin@localhost:~/mybackups$ bzip2 words                               

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words.bz2                           

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 335405 Jan 25 07:39 words.bz2               

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 ls -l words، bzip2 words، ls -l words.bz2امر واألتنفيذ 

، ستالحظ 7من الخطوة رقم الناتج   gz 255996. مع حجم ملف  335405الناتج  bz.2إذا قارنت حجم ملف 

 ملف.هذا الضغط عند قام بعمل أفضل   gzip أن 
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 9الخطوة  7.2.9

 :2words.bzالملف  uncompress امر التالية لفك ضغط ونفذ األ

ls -l words.bz2 

bunzip2 words.bz 

ls -l words 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words.bz2                                

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 335405 Jan 25 07:39 words.bz2                   

sysadmin@localhost:~/mybackups$ bunzip2 words.bz2                              

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words                                    

-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 938848 Jan 25 07:39 words 

 ls -l words.bz2، bunzip2 words.bz2، ls -l wordsامر واألتنفيذ 

أرشفة مختلف  نوعاستخدام االكثر شيوعا في عالم لينكس، لكن يتم هي  bzip و  gzip فات األرشفة تعتبر مل

  Windowsتطبيق ويندوز إكسبلورر support ولقد تم دعمفي أنظمة التشغيل األخرى مثل ويندوز. 

orerlExp  ليتمكن من استخراج ملفات األرشيفeslarchive fi zip. 

 وعلى خالف . zip  استخدام ويندوز، يفضلمع مستخدمي  archive شاركة ارشيف لذلك، إذا كنت تخطط لم

 gzip 2وbzip  ، األمرفان zip نسخة من الملف األصلي  يقوم بعملفإنه  ما عند ضغط ملفelfi lorigina 

 ضغط.أي  كما هو وبدونيبقى ها؛ اما األصل فغطيتم ضهي التي و

 10الخطوة  7.2.10

 :words ضغط ملفل zip األمراستخدم 
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zip words.zip words 

ls -l words.zip 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ zip words.zip words                          

  adding: words (deflated 73%)                                                 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l words.zip                                

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 256132 Jan 25 21:25 words.zip                   

sysadmin@localhost:~/mybackups$  

 zip words.zip words، ls -l words.zipين األمرتنفيذ 

 words لملفاما ااسم الملف الذي ترغب في إنشائه.  يعني zip األمرمن  s.zipword الجزءفي المثال أعاله 

 في ملف مضغوط. تريد وضعه فهو الذي

حديد نوع الملف. تمفيد لسم ملف مضغوط. ومع ذلك فإنه من مع ا zip extension.  ستخدامالال حاجة مهم: 

 ر.شخص آخ إلىوهو يعتبر أيضا اسلوب جيد عند إرسال ملف األرشيف 

 11الخطوة  7.2.11

 :zip األمرومحتوياته مع   etc/udev/اضغط الدليل 

zip -r udev.zip /etc/udev 

ls -l udev.zip 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون  التنفيذ
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sysadmin@localhost:~/mybackups$ zip -r udev.zip /etc/udev                      

  adding: etc/udev/ (stored 0%)                                                

  adding: etc/udev/rules.d/ (stored 0%)                                        

  adding: etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules (deflated 29%)               

  adding: etc/udev/rules.d/README (deflated 50%)                               

  adding: etc/udev/udev.conf (deflated 24%)                             

sysadmin@localhost:~/mybackups$ ls -l udev.zip                                 

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 1840 Jan 25 21:33 udev.zip                     

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 zip -r udev.zip /etc/udev، ls -l udev.zipين األمرتنفيذ 

المثال  كما هو الحال في، لدليل المحدد ليتم ارشفتهالالدالئل الفرعية تلقائيا خالل  descends ينتقل tar األمر

من أجل  -rتحديد الخيار  يجب zipو GZIPو BZIP2امر ومع األعند التعامل بينما  ،etc/udev/السابق  

 .subdirectoriesالدالئل الفرعية  إلى recursion  التحرك

 12الخطوة  7.2.12

 :unzip األمرمع  -lالخيار   استخدام،  zip مضغوطلعرض محتويات ملف 

unzip -l udev.zip 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

 

 

 

 



 

153 
 

sysadmin@localhost:~/mybackups$ unzip -l udev.zip                              

Archive:  udev.zip                                                             

  Length      Date    Time    Name                                             

---------  ---------- -----   ----                                             

        0  2015-01-28 16:32   etc/udev/                                       

        0  2015-01-28 16:32   etc/udev/rules.d/                               

      306  2015-01-28 16:32   etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules          

     1157  2012-04-05 19:18   etc/udev/rules.d/README                          

      218  2012-04-05 19:18   etc/udev/udev.conf                               

---------                     -------                                          

     1681                     5 files              

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 unzip -l udev.zipامر واألتنفيذ 

 13الخطوة  7.2.13

. في هذا المثال نحن optionsدون أي خيارات  unzip األمر ستخدما ،zip ملف من نوع  الستخراج أرشيف

 التي تم إنشاؤها في المثال السابق: tar ال لحذف الملفاتأوبحاجة 

rm -r etc 

unzip udev.zip 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون  التنفيذ
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sysadmin@localhost:~/mybackups$ rm -r etc                                     

sysadmin@localhost:~/mybackups$ unzip udev.zip                               

Archive:  udev.zip                                                             

   creating: etc/udev/                                                         

   creating: etc/udev/rules.d/                                                 

  inflating: etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules                           

  inflating: etc/udev/rules.d/README                                           

  inflating: etc/udev/udev.conf                                               

sysadmin@localhost:~/mybackups$ 

 rm -r etc، unzip udev.zipين األمرتنفيذ 
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وإعادة واألنابيب  القنوات القياسية – المعمل الثامن

 التوجيه

Pipes, Redirection and REGEX 
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 مقدمة 8.1

م كيفية تعلن. عن طريق أداء هذا التمرين، سوف التوجيه وإعادةالقياسية و األنابيب  القنواتهو المعمل الثامن: هذا 

 .الملفات لتصفية النص استخدام أوامروالعادية،  التعابيراستخدام ونص، الإعادة توجيه تيارات 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 .(اءخطالامخرجات والالمدخالت و)القياسية قنوات التعلم كيفية إعادة توجيه  •

 .اتالملف ياتمحتو أو امرومخرجات األلتصفية  ةالعادي استخدام التعابير •

 .منها عرض أجزاء مختارةل الترحيل أوامراستخدام  أوكاملة عرض الملفات الكبيرة  •

 توجيهالامر وإعادة وسطر األ قنوات 8.2

 قناة يسمى أيضاو) output . وهذا الناتجltermina نافذةفي  الناتجيتم عرض  راموعند تنفيذ األ عادة

lchanne( اسيالقيالتنفيذ  يطلق عليه tandard outputS ،رمزويشار اليه بال )stdout(. المعبرة اما القناة 

 .1 رقم القناة عنه فهي

 المعبرة اما القناة. امرواألخطأ أثناء تنفيذ أي حدوث  عندويظهر  Standard error (stderr) القياسيالخطأ 

 .ltermina نافذة  إلىا يتم اخراج رسائل الخطأ بواسطته افتراضيبشكل و،  2 رقم القناة فهي هعن

عن طريق الكتابة  امرأومن  بإدخالهوم نقعادة ما  هوو tandard inputS (stdin) اإلدخال القياسيواخيراً 

 redirecting . ومع ذلك ومن خالل إعادة توجيه 0 رقم القناة عنه فهي المعبرة اما القناة المفاتيح،على لوحة 

 .stdinملفات يمكن أن تستخدم أيضا كـ ال ،inputtandard Sاإلدخال القياسي 

 من output  المخرجات redirect توجيه تعيد التي  characters  ستخدم األحرفن في هذا التمرين سوف

 أوملف  إلى  standard error (stderr) القياسيوالخطأ   standard output (stdout) القياسيالتنفيذ 

 .ltermina  نافذةأمر آخر بدال من 
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 1الخطوة  8.2.1

لنافذة  stdout االفتراضيمن الناتج  output التنفيذإلعادة توجيه  < redirect  توجيهالستخدم رمز إعادة يُ 

ltermina لتحقيق ذلك ملف. اكتب ما يلي إلى: 

echo "Hello World"echo "Hello World" > mymessage 

cat mymessage 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون  التنفيذ

sysadmin@localhost:~$ echo "Hello World"                                       

Hello World                                                                    

sysadmin@localhost:~$ echo "Hello World" > mymessage                           

sysadmin@localhost:~$ cat mymessage                                            

Hello World                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

echo "Hello World" ، echo "Hello World" > mymessage، cat my امر الثالثةواألتنفيذ 

message 

 stdout اإلخراج القياسي جملة السابقة علىال يقوم بإخراج "echo "Hello Worldوهو ل واأل األمر •

 .ltermina النافذة الطرفية لتظهر في

فبدال من  التنفيذ؛يعيد توجيه فهو  echo "Hello World" > mymessageالثاني  األمراما  •

 .mymessageملف يسمى  إلى التنفيذ، يتم إرسال ltermina إلىإرساله 

 .mymessageمحتويات ملف  cat األمريعرض وأخيراً  •
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 2الخطوة  8.2.2

الية لمشاهدة امر التواكتب األالسابقة تتم ازالتها،  محتويات الملففان  ،stdoutإلعادة توجيه  < رمزاستخدام عند 

 عرض توضيحي:

cat mymessage 

echo Greetings > mymessage 

cat mymessage 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون  التنفيذ

sysadmin@localhost:~$ cat mymessage                                            

Hello World                                                                    

sysadmin@localhost:~$ echo Greetings > mymessage                               

sysadmin@localhost:~$ cat mymessage                                            

Greetings                                                                      

sysadmin@localhost:~$ 

cat mymessage، echo "How are you?" >> mymessage، cat m امر الثالثة   واألتنفيذ 

ymessage 

بإتالف ملف  كتابة فوق ملف موجود. وهذا ما يسمىلل " <"  رمز إعادة توجيه واحداستخدامنا  ناالحظ أن

clobbering. 

 3الخطوة  8.2.3

 رمزي إعادة التوجيه باستخدامف. " <"  بدال من"  << رمزي " باستخدام clobberingيمكنك تجنب اتالف ملف 

امر التالية و. نفذ األإتالف للمحتويات السابقة أودون إزالة  ملفال إلىالبيانات الجديدة  append إلحاق يتم 

 لمشاهدة عرض توضيحي لهذا:
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cat mymessage 

echo "How are you?" >> mymessage 

cat mymessage 

 :لما يلي مشابهيكون ينبغي أن التنفيذ 

sysadmin@localhost:~$ cat mymessage                                            

Greetings                                                                      

sysadmin@localhost:~$ echo "How are you?" >> mymessage                         

sysadmin@localhost:~$ cat mymessage                                         

Greetings                                                                      

How are you?                                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

cat mymessage، echo "How are you?" >> mymessage ، cat m امر الثالثة   واألتنفيذ 

ymessage 

 يتم االحتفاظ بكافة البيانات الموجودة ويتم إلحاق البيانات الجديدة في نهاية الملف."  << "  باستخدامالحظ أنه 

 4الخطوة  8.2.4

مثل  criteria المعايير أحد إلىاستنادا  ملف ماعن  systemelfi النظام  اتبحث في ملفلل  find األمريستخدم 

 التنفيذ:التالي والحظ  األمرقم بتشغيل  ،stderr عمل يةإلظهار كيفن آلدمه اخوسنست. enamelfiاسم الملف 

find /etc -name hosts 

 :لما يلي مشابهينبغي أن يكون التنفيذ 

 



 

160 
 

sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts                                    

find: `/etc/ssl/private': Permission denied                                    

/etc/hosts                                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 find /etc -name hosts األمرتنفيذ 

   للدخول   permissionأنك ال تمتلك الصالحية  إلىتشير   error messageرسالة الخطأ الحظ 

access  العادي  المستخدمألن . وذلك ما دليل أو لملفregular user  داخل  ليس لديه الحق في النظر

 .stdout إلى، وليس stderr إلىمن رسائل الخطأ األنواع يتم إرسال هذه و. الدالئلبعض 

اإلخراج  ظهار الفرق بينفقط إل نستخدمهآلن ابمزيد من التفاصيل في وقت الحق.  find البحث  أمرم تغطية تتس

 .stderr الخطأ القياسيو stdout  القياسي

 5الخطوة  8.2.5

 التالي: األمرما، نفذ ملف  إلى)رسائل الخطأ(  stderrإلعادة توجيه 

find /etc -name hosts 2> err.txt 

cat err.txt 

 لما يلي: مشابه التنفيذوينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts 2> err.txt                         

/etc/hosts                                                                     

sysadmin@localhost:~$ cat err.txt                                              

find: `/etc/ssl/private': Permission denied                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 find /etc -name hosts 2> err.txt، cat err.txt يناألمرتنفيذ 
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جنبا  اهإستخدام، لذلك يتم 2م رقي القناة ه stderr  رسائل الخطأل e descriptorlfi ةواصفالقناة الذكر أن ت

الرمز  الحظ أن.  err.txt ملف يسمى  إلى sdterr  تنفيذ redirect  إلعادة توجيه"  < " جنب مع رمز إلى

  ." <"  "هو نفسه"   <1 "

إذا كنت ترغب فعلى سبيل المثال؛ . جداً ة مهمتوجيه الإعادة  فهم عمليةمالحظة: يوضح المثال السابق لماذا 

ً  find األمر هاالتي يعرض errors األخطاءتجاهل ب تلك الرسائل  redirect  يمكنك إعادة توجيهف حاليا

 messages  نظر إليها في وقت الحق، مما يجعل من األسهل أن تركز على ما تبقى من إخراج الوما في ملف

 .األمر

 6الخطوة  8.2.6

 :ملفين منفصلين إلى stderr الخطأ رسائل و stdout  اإلخراج القياسي يمكنك أيضا إعادة توجيه

find /etc -name hosts > std.out 2> std.err 

cat std.err 

cat std.out 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts > std.out 2> std.err               

sysadmin@localhost:~$ cat std.err                                              

find: `/etc/ssl/private': Permission denied                                    

sysadmin@localhost:~$ cat std.out                                              

/etc/hosts                                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 find /etc -name hosts > std.out 2> std.err، cat std.err، cat std.outامر واألتنفيذ 
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 ." < " الحظ أن المسافة مسموحة ولكنها ليست مطلوبة بعد رمز اعادة التوجيه

 7الخطوة  8.2.7

ً رسائل ) stdoutstandard output(القياسي اإلخراج كل من  redirect إلعادة توجيه  طأ الخ وايضا

)stderrstandard error ( توجيه  ةداإعالً بأوقم ملف واحد،  إلى stdout توجيه  عدبعدها املف ثم  إلى

 stderr 2&<1 باستخدامنفس الملف  إلى. 

find /etc -name hosts >find.out 2>&1 

cat find.out 

 لما يلي: مشابه التنفيذوينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts > find.out 2>&1                    

sysadmin@localhost:~$ cat find.out                                             

find: `/etc/ssl/private': Permission denied                                    

/etc/hosts                                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 find /etc -name hosts >find.out 2>&1 ، cat find.outين األمرتنفيذ 

ملف ثم  إلى (lchanne 2رقم قناة رسائل الخطأ )ال stderr عني إرسال تامر ووجزء من األ يه 2&<1

 .السابقنفس مكان  إلى( lchanne 1 رقم القناة ) stdout ارسال اإلخراج القياسي 

 8الخطوة  8.2.8

من  stdin  يتم ادخال يمكن أيضا ان يتم إعادة توجيهه. عادة ) stdinStandard input(ياسي اإلدخال الق

. على سبيل المفاتيح لوحة أتي من ملف بدال منيأن  هريدنولكن في بعض األحيان  ،keyboardلوحة المفاتيح 
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بدا أال يقبل لكنه و ،stdinمن  ويقبل البيانات، كبيرة وبالعكس إلىمن صغيرة  فوحرال يحول tr األمرالمثال، 

 . argument ما كمعطياتملف جعل 

اإلدخال  processing  يقاف معالجةوذلك إل  tr األمر إلى، لإلشارة lContro  +Dمالحظة: اضغط على 

 :standard input القياسي

tr a-z A-Z 

this is interesting 

how do I stop this? 

^D 

 ا يلي:لم مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z                                               

this is interesting                                                            

THIS IS INTERESTING                                                            

how do I stop this?                                                            

HOW DO I STOP THIS?                                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 tr a-z A-Z، ^Dين األمرتنفيذ 

 .Control+d  إلىاختصار  D^مالحظة: 

 9الخطوة  8.2.9

. stdout إلى ويرسل التنفيذاألحرف  atesltrans  يترجمثم  ،stdinيقبل مدخالت لوحة المفاتيح  tr األمر

 نفذ ما يلي: يرة؛صغأحرف ذو  إلنشاء ملف
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tr A-Z a-z > myfile 

Wow I SEE NOW 

This WORKS! 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ tr A-Z a-z > myfile                                      

Wow، I SEE NOW                                                                 

This WORKS!                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 tr A-Z a-z > myfile األمرتنفيذ 

، ثم استخدم "!This works"خط أدناه الهو على  cursor لمؤشرن اللتأكد من ا Enterاح اضغط على مفت

+dlContro  التالي: األمرملف، نفذ اللوقف اإلدخال. للتحقق من إنشاء 

cat myfile 

< CTRL > + d 

 لما يلي: مشابه التنفيذوينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ cat myfile                                               

wow، i see now                                                                 

this works!                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 cat myfile األمرتنفيذ 
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 10الخطوة  8.2.10

 من ملف: stdin عن طريق إعادة توجيه  tr األمر ستخدامامر التالية إلونفذ األ

cat myfile 

tr a-z A-Z < myfile 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ cat myfile                                               

wow، i see now                                                                

this works!                                                                   

sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z < myfile                                      

WOW، I SEE NOW                                                                 

THIS WORKS!                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 cat myfile، tr a-z A-Z < myfileين األمرتنفيذ 

 11الخطوة  8.2.11

أمر آخر  إلى إرسالهامر ثم  output تنفيذوهو اخذ  redirection إعادة التوجيه لعمليات آخر شكل مشهور

، مما يؤدى massiveضخمة جداً امر يمكن أن تكون وبعض األ مخرجات. على سبيل المثال، inputكمدخل 

تنفيذ  خذألالتالي  األمر. نفذ تهقراء مالمستخدستطيع يال  وبالتاليخارج الشاشة بسرعة كبيرة  الناتجإخراج  إلى

 الذي يعرض صفحة واحدة من البيانات في كل مرة:و more مراأل إلىعبر االنبوب " | " وإرساله  sl األمر

ls -l /etc | more 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc | more                                        

total 372                                                                   

-rw-r--r-- 1 root root  2981 Jan 28  2015 adduser.conf                       

-rw-r--r-- 1 root root    10 Jan 28  2015 adjtime                            

drwxr-xr-x 1 root root   900 Jan 29  2015 alternatives                       

drwxr-xr-x 1 root root   114 Jan 29  2015 apparmor.d                         

drwxr-xr-x 1 root root   168 Oct  1  2014 apt                                

-rw-r--r-- 1 root root  2076 Apr  3  2012 bash.bashrc  

drwxr-xr-x 1 root root    72 Jan 28  2015 bash_completion.d                 

drwxr-sr-x 1 root bind   342 Jan 29  2015 bind         

-rw-r--r-- 1 root root   356 Apr 19  2012 bindresvport.blacklist             

-rw-r--r-- 1 root root   321 Mar 30  2012 blkid.conf                        

lrwxrwxrwx 1 root root    15 Jun 18  2014 blkid.tab -> /dev/.blkid.tab       

drwxr-xr-x 1 root root    16 Jan 29  2015 ca-certificates                   

-rw-r--r-- 1 root root  7464 Jan 29  2015 ca-certificates.conf              

drwxr-xr-x 1 root root    14 Jan 29  2015 calendar                           

drwxr-xr-x 1 root root    24 Jan 29  2015 cron.d                             

drwxr-xr-x 1 root root   134 Jan 29  2015 cron.daily                         

drwxr-xr-x 1 root root    24 Jan 29  2015 cron.hourly                        

drwxr-xr-x 1 root root    24 Jan 29  2015 cron.monthly 

-rw-r--r-- 1 root root  2969 Mar 15  2012 debconf.conf                       

--More— 

 ls -l /etc | more األمرتنفيذ 

 c-LCTRيمكنك أيضا الضغط على  أوللمتابعة  pacebarS مسافةالضغط على مفتاح  إلىسوف تحتاج 

 للخروج من هذه القائمة.

 بواسطة حرف، imitedlde  من الملفات التي إما أن تكون محددة dslfie مفيد الستخراج الحقول cut األمر

يوفر قدرا كبيرا من وهو . fixed width عرض ثابتلها أن يكون  أو ،/passwdc/etمثل النقطتين ):( في 
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   باستخدام، لذلك سنقوم بعملية إعادة التوجيه لتلك المخرجات األمثلة المقبلةالمخرجات، وهو ما يظهر في 

| character . 

 12الخطوة  8.2.12

 قاعدة بياناتفي  الموجودينستخدمين الستخراج أسماء الم cut في المثال التالي، سوف تستخدم أمر 

 database  تسمىetc/passwd/ ملف يحتوي على معلومات حساب المستخدم( user account  

information) ،األمر نفذ cut فقط: 

cut -d: -f1 /etc/passwd 

 

  cut: األمرادناه جزء فقط من إخراج التنفيذ ويأتي في 
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sysadmin@localhost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd                                  

root                                                                           

daemon                                                                         

bin                                                                            

sys                                                                            

sync                                                                           

games                                                                          

man                                                                            

lp                                                                             

mail                                                                           

news                                                                           

uucp                                                                           

proxy                                                                          

www-data                                                                       

backup                                                                         

list                                                                           

irc                                                                            

gnats                                                                          

nobody                                                                         

libuuid                                                                        

syslog                                                                       

bind                                                                           

sshd                                                                           

operator 

 cut -d: -f1 /etc/passwd األمرتنفيذ 

 13الخطوة  8.2.13

 مخرجات بأخذفي الخطوة التالية سنقوم الشاشة. في  بالكامل ايتم عرضه الالسابق  األمر output مخرجات

 :، كما في المثال التاليsort األمر إلى إعادة توجيههاو cut األمر

cut -d: -f1 /etc/passwd | sort 
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 :التنفيذ ة ادناه جزء فقط من ويأتي في الشاش

 

sysadmin@localhost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort                          

backup                                                                         

bin                                                                            

bind                                                                          

daemon                                                                         

games                                                                          

gnats                                                                          

irc                                                                            

libuuid                                                                        

list                                                                          

lp                                                                             

mail                                                                           

man                                                                            

news                                                                     

nobody                                                                         

operator                                                                       

proxy                                                                        

root                                                                           

sshd                                                                          

sync                                                                          

sys 

 cut -d: -f1 /etc/passwd | sort ألمرجزئي لتنفيذ 

 14الخطوة  8.2.14

 إلى  sort األمر مخرجات أرسلخارج الشاشة.  لكن ال تزال النتائج، output التنفيذ فرز  عملية تمتآلن ا

 لحل هذه المشكلة: more األمر
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cut -d: -f1 /etc/passwd | sort | more 

 لما يلي: همشابالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort | more                   

backup                                                                         

bin                                                                            

bind                                                                          

daemon                                                                         

games                                                                          

gnats                                                                          

irc                                                                            

libuuid                                                                        

list                                                                          

lp                                                                             

mail                                                                           

man                                                                            

news                                                                           

nobody                                                                        

operator                                                                      

proxy                                                                          

root                                                                           

sshd                                                                           

sync                                                                          

sys                                                                            

sysadmin                                                                       

syslog                                                                       

uucp                                                                           

--More-- 

 cut -d: -f1 /etc/passwd | sort | more  األمرتنفيذ 
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 لبحث عن الملفاتل  findاألمر استخدام 3.8

 .بحث عن الملفاتية القيام بعمللل find األمرستخدم نفي هذه المهمة، سوف 

عن  بالبحثمما يسمح للمستخدمين  ؛ options مجموعة من الخياراتويصاحبه  ؛هو أمر مرن جدا find األمر

 date  وتاريخه  size وحجمه filenameمثل اسم الملف   criteriaالمعاييرمن الملفات على أساس مجموعة 

 :هيلألمر  ابسط صيغة.  permission typeذناإلونوع 

find <directory to start search> -criteria <argument for criteria> 

في  حتى  recursivelyالمحدد وبشكل متكرر  directoryفي الدليل   searchالبحث   findاألمرسوف يبدأ 

 .subdirectories الدالئل الفرعية

 1الخطوة  8.3.1

 : home directoryلدليل الرئيسي في ا bash اسم باشحتوي على تبحث عن الملفات التي ا

find ~ -name "*bash*" 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find ~ -name "*bash*"                                    

/home/sysadmin/.bash_logout                                                    

/home/sysadmin/.bashrc                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 "*find ~ -name "*bash األمرتنفيذ 

 .your home directory الرئيسي للمستخدم الحالي للنظامدليل التذكر أن تستخدم رمز تيلدا ~ لتمثيل 
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 2الخطوة  8.3.2

 specified directoryدقائق في الدليل المحدد  5انشائها قبل أقل من  أوتم تعديلها  ابحث عن الملفات التي

 امر التالية:واأل باستخدام

find ~/Music -mmin -5 

touch ~/Music/mysong 

find ~/Music -mmin -5 

 لما يلي: مشابه التنفيذوينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find ~/Music -mmin -5                                    

sysadmin@localhost:~$ touch ~/Music/mysong                                     

sysadmin@localhost:~$ find ~/Music -mmin -5                                    

/home/sysadmin/Music                                                           

/home/sysadmin/Music/mysong                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

find ~/Music -mmin -5، touch ~/Music/mysong، find ~/Music -m الثالثة  امرواألتنفيذ 

min -5 

 5في المثال وهو  الوقت المحدد خاللملفات تم تعديلها في أي نتيجة؛ حيث انه ال توجد ل ال يجد واأل find األمر

 فيه إنشاءأو ما ذكرنا سابقا بتحديث الملف يقوم ك الذي ؛touch األمراما السطر الثاني فهو يحتوي على . دقائق

مرة أخرى، وهو ما  find ~/Music -mmin -5 األمراعد تشغيل  ، أخيراً ملف بنفس االسم عدم وجودحالة 

 اكتشاف ملف جديد. إلىأدى 

ملف  ةإضافبتم تعديله  الدليلألن ؛ وذلك الثاني find األمرمع  Music directoryتم عرض دليل الموسيقى 

 يه.إليد جد
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 3الخطوة  8.3.3

 :/directory usrفي الدليل  2MBالتالي للبحث عن الملفات التي حجمها أكبر من  األمرنفذ 

find /usr -size +2M 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ find /usr -size +2M                                      

/usr/bin/python2.7                                                             

/usr/lib/perl/5.14.2/auto/Encode/JP/JP.so                                      

/usr/lib/perl/5.14.2/auto/Encode/KR/KR.so                                      

/usr/share/GeoIP/GeoIPv6.dat                                                   

/usr/share/file/magic.mgc                                                      

sysadmin@localhost:~$ 

 find /usr -size +2M األمرتنفيذ 

 4الخطوة  8.3.4

 في الموقع المحدد: directoryدليل ابحث عن الملفات التي من نوع 

find /usr/share/bug -type d 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ find /usr/share/bug -type d                              

/usr/share/bug                                                                

/usr/share/bug/apt                                                             

/usr/share/bug/gnupg                                                           

/usr/share/bug/initramfs-tools                                                 

/usr/share/bug/procps                                                         

/usr/share/bug/cron                                                           

/usr/share/bug/file                                                            

/usr/share/bug/libmagic1                                                       

/usr/share/bug/logrotate                                                       

/usr/share/bug/man-db                                                          

/usr/share/bug/vim-tiny                                                        

sysadmin@localhost:~$ 

 find /usr/share/bug -type d األمرتنفيذ 

 5الخطوة  8.3.5

الخيار  find األمر. يستخدم -slالخيار  استخدم ،directories يعرض الدالئل output التنفيذ للتحقق من أن 

print-  افتراضياtlby defau عرض فقط أسماء الملفاتيقوم بالذي و e nameslfi يوفر الخيار .sl-  تفاصيل

 الملف:

find /usr/share/bug -type d -ls 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ find /usr/share/bug -type d -ls                          

  2280  0 drwxr-xr-x   1 root  root  138 Jan 29  2015 /usr/share/bug                                                                              

  2281  0 drwxr-xr-x   1 root  root   12 Jan 28  2015 /usr/share/bug/ 

apt                                                                          

  2283  0 drwxr-xr-x   1 root  root   14 Jan 28  2015 /usr/share/bug/ 

gnupg                                                                       

  2285  0 drwxr-xr-x   1 root  root   12 Jan 28  2015 /usr/share/bug/ 

initramfs-tools                                                              

  2287  0 drwxr-xr-x   1 root  root   14 Jan 28  2015 /usr/share/bug/ 

procps                                                                       

 10784  0 drwxr-xr-x   1 root  root   26 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

cron                                                                        

 10787  0 drwxr-xr-x   1 root  root   28 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

file                                                                        

 10790  0 drwxr-xr-x   1 root  root   28 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

libmagic1                                                                    

 10793  0 drwxr-xr-x   1 root  root   12 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

logrotate                                                                   

 10795  0 drwxr-xr-x   1 root  root   14 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

man-db                                                                      

 10797  0 drwxr-xr-x   1 root  root   26 Jan 29  2015 /usr/share/bug/ 

vim-tiny                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 find /usr/share/bug -type d -ls األمرتنفيذ 

، أما اذا كان ملف directory  أن الملف هو دليل إلىيشير  x"-r-x-"rwxrقبل األذونات  dتذكر أن حرف 

 للداللة على ذلك. –فسيتم وضع عالمة 
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 النصية الكبيرة رؤية الملفات 8.4

من غير اال انه ، cat األمرمع  رؤيتهايمكن  esliarge text flكبيرة النصية الملفات ن الأعلى الرغم من 

 نافذةألن ذلك، ال يمكن عرض الملفات الكبيرة بهذه الطريقة  إلىالملف. باإلضافة  االعلى في إلىلتمرير امريح ال

 ltermina  التنفيذ أسطرعدد محدد من محدودة في الذاكرة وبالتالي ال يظهر اال تخزين لديها سعة ines of l

output. 

في وقت واحد.  سطر أوصفحة على شكل عرض البيانات بيسمح للمستخدم  essl أو more  األوامراستخدام 

الذي  searchوالبحث  navigation  من التنقل other forms أشكال أخرىبأيضا تسمح  pagerامر أو

 في هذا القسم. سنراه

ان بنفس األمرقات يقوم واأل. في معظم essl قلوأ  more ين أكثراألمر باستخدام كال هعطااألمثلة ممالحظة: 

 معرفتهعتبر ت. features المزيد من الميزاتلديه و  advanced هو أكثر تقدما  esslأقل  األمر، لكن العمل

وفي  ؛more  األمرلينكس لديها  distributions كل توزيعات ألنوذلك بمكان  ةمهم more أكثر  األمر

 .وليس في الجميع توزيعاتوجد في بعض الي less أقل األمرالمقابل 

امر التي تكون قادرة على وكأمر، هناك العديد من األ هإخراج أوإذا كنت ال ترغب في عرض الملف بأكمله 

 head الرأس امرا  استخدامسوف تتعلم القسم . في هذا هإخراج أوملف  contents  محتويات terlfi تصفية

التنفيذ أسفل  أومن أعلى  information المعلومات  extract تخراج على اس قادرلتكون  ltai والذيل 

 output ملف.محتويات من  أو 

 1الخطوة  8.4.1

على الشاشة.  ingllscro دون التمرير من على  عرضهجدا ليتم  اً كبير /etc/passwdمن المرجح أن يكون 

 :/etc/passwdملف الويات لعرض محت cat األمر، استخدم demonstration لمشاهدة عرض توضيحي

cat /etc/passwd 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                          

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                     

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                         

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                          

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                             

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                              

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                        

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                                      

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                               

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh                                     

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                                    

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                            

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                                       

gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin) 

:/var/lib/gnats:/bin/sh        

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                               

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                                    

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                                      

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                                     

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                              

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                              

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator،،،،:/home/sysadmin: 

/bin/bash         

sysadmin@localhost:~$ 

 cat /etc/passwd األمرتنفيذ 

 2الخطوة  8.4.2

 :/etc/passwdملف اللعرض محتويات  more  األمراستخدم 
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more  /etc/passwd 

 لما يلي: مشابهذ التنفيوينبغي أن يكون 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                        

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                     

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                          

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                          

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                             

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                              

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                     

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                                      

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                               

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh                                     

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                                     

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                            

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                                         

gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats: 

/bin/sh        

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                               

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                                    

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                                      

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                                  

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                              

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                              

--More--(92%) 

 more  /etc/passwd األمرتنفيذ 
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 البيانات كميةفتدل على ٪ 92اما النسبة  ،more  أكثر األمريدل على أنك في  "--More--)%92"( مالحظة: 

 .current dataالحالية 

 3الخطوة  8.4.3

عن طريق الضغط  p screenlhe ك عرض شاشة التعليمات فيمكن ؛ more  أكثر األمرمازلت في  أنكطالما 

pressing  على مفتاحh: 

h 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Most commands optionally preceded by integer argument k.  Defaults in 
brackets 

Star (*) indicates argument becomes new default.                              
--------------------------------------------------------------------- 

<space>                 Display next k lines of text [current screen  

                        size]     

z                       Display next k lines of text [current screen  

                        size]*    

<return>                Display next k lines of text [1]*                      

d or ctrl-D             Scroll k lines [current scroll size، initially 11 

                        ]*    

q or Q or <interrupt>   Exit from more                                         

s                       Skip forward k lines of text [1]                       

f                       Skip forward k screenfuls of text [1]                  

b or ctrl-B             Skip backwards k screenfuls of text [1]                

'                       Go to place where previous search started              

=                       Display current line number                            

/<regular expression>    Search for kth occurrence of regular  

                        expression [1]    

n                       Search for kth occurrence of last r.e [1]              

!<cmd> or :!<cmd>       Execute <cmd> in a subshell                            

v                       Start up /usr/bin/vi at current line                   

ctrl-L                   Redraw screen                                         

:n                      Go to kth next file [1]                               

:p                      Go to kth previous file [1]                            

:f                      Display current file name and line number          

.                       Repeat previous command                                

--------------------------------------------------------------------- 

--More--(92%) 

 

 more لألمر hالضغط على مفتاح تنفيذ 

 



 

181 
 

 4الخطوة  8.4.4

 لعرض بقية الوثيقة: Spacebar اضغط على مفتاح المسافة 

< SPACE > 

 .essl  أقل أو more أكثر  انمراألإستخدام بوثيقة في في المثال التالي سوف تتعلم كيفية البحث 

المراد نمط البكتابة الخط المائل / يليه يتم  essl وأقل  more أكثر  يناألمرداخل  pattern البحث عن نمط 

  التطابق التالي إلى. للمضي قدما ل تطابقأو إلىالشاشة تنتقل أن فينبغي . إذا تم العثور على تطابق عليهالعثور 

عن طريق  السابق التطابق إلىلخلف لأن تتحرك  كيمكن  essl األمرأقل  األمرمع اما . nاضغط على مفتاح 

 N (n lcapita.)الضغط على مفتاح 

 5الخطوة  8.4.5

 n، استخدم bin. ثم ابحث عن كلمة /etc/passwdملف المحتويات كامل لعرض  essl أقل  األمر ستخدما

 :qطريق كتابة الحرف  عن pager essl األمر ينها الوراء. وأخيرا إلىع ورجلل Nحرف ، ولألمام تحركلل

less /etc/passwd 

/bin 

nnnNNNq 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                      

            

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                

            

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                           

            

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                           

            

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                   

            

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                

            

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                

            

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                     
          

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                     
           

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                              
            

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                            
            

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                     

            

www-data:x:33:33:www-date:/var/www:/bin/sh 

 

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                           

            

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                   
           

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                               

            

gnats:x:41:41:Gnats BugReporting System(admin):/var/lib/gnats:/bin/sh         
                                                       

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                     

            

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                           
           

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                             
           

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                           
            

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                    
            

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                    

            

/etc/passwd 

 

 less /etc/passwdتنفيذ االمر 

 كما في التنفيذ التالي: binة ثم بعد ذلك نقوم بعملية البحث عن كلم
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/bin                                                            

 binالبحث عن 

 وتأتي نتيجة البحث كما يلي:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                      

            

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                

            

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                           

            

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                           

            

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                   

            

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                

            

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                

            

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                     
          

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                     
           

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                              
            

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                            
            

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                     

            

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh                      

                                                     

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                           

            

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                   
           

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                               

            

gnats:x:41:41:Gnats BugReporting System(admin):/var/lib/gnats:/bin/sh 
 

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                     

            

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                           
           

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                             
           

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                           
            

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                    
            

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                    

            

: 

 binنتيجة البحث عن كلمة 
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 لالنتقال الى النتيجة التالية للبحث كما يظهر في الشكل التالي: nونستخدم حرف 

 

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                

            

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                           

            

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                           

            

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                   

            

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                

            

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                

            

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                     
          

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                     
           

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                              
            

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                            
            

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                     

            

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh 

                           

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                           

            

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                   
           

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                               

            

gnats:x:41:41:Gnats BugReporting System(admin):/var/lib/gnats:/bin/sh 
 

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                     

            

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                           
           

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                             
           

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                           
            

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                    
            

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                    

            

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,:/home/sysadmin:/bin/bash

           

(END) 

 

 nتنفيذ البحث عن النتيجة التالية عن طريق حرف 
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 ه:كما يظهر ادنا Nالى نتيجة البحث السابقة نقوم بالضغط على الحرف  للعودةواخيراً، 

 

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                      

            

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                

            

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                           

            

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                           

            

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                   

            

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                

            

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                

            

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                     
          

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                     
           

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                              
            

uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh                            
            

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                     

            

www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh 

                            

backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh                           

            

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                   
           

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                               

            

gnats:x:41:41:Gnats BugReporting System(admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
          

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                     

            

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                           
           

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                             
           

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                           
            

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                    
            

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                    

            

:                                                                    

           

 Nنتيجة الضغط على حرف 
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 إلىعند الوصول  automaticallyيخرج تلقائيا ل وحيث ان األ ، less األمرعن  more األمريختلف 

 .عملههاء ألن qمفتاح ضغط على اليجب اما االخر فية الملف، نها

 6الخطوة  8.4.6

عرض ب head رأس األمر سيقوم ؛ض الجزء العلوي من ملف. افتراضيالعر headرأس  األمراستخدام يمكنك 

 من الملف: سطرأعشرة  لأو

head /etc/passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ head /etc/passwd                                         

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                          

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                     

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                          

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                          

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                             

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                              

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                        

sysadmin@localhost:~$ 

 head /etc/passwd األمرتنفيذ 

 7الخطوة  8.4.7

 :/etc/passwdخر عشر اسطر من الملف آلعرض  ltai ذيل  األمرم إستخد
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tail /etc/passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ tail /etc/passwd                                       

list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh                            

irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh                                         

gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats 

:/bin/sh        

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                               

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                                    

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                                      

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                                     

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                              

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                             

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator،،،،:/home/sysadmin: 

/bin/bash         

sysadmin@localhost:~$ 

 tail /etc/passwd األمرتنفيذ 

 8الخطوة  8.4.8

 :/etc/passwdملف الل سطرين من أوعرض ل head أمر رأس  ماستخد

head -2 /etc/passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ head -2 /etc/passwd                                      

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                          

sysadmin@localhost:~$ 

 head -2 /etc/passwd األمرتنفيذ 

 9الخطوة  8.4.9

عرض اخر خمسة أسماء من ملفات وبالتالي ، ltai الذيل  األمر الى  slمر ألا لإلسناد مخرجات سطر التاليالنفذ 

 :etc/الدليل 

ls /etc | tail -5 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$  ls /etc | tail -5                                        

update-motd.d                                                                  

updatedb.conf                                                                  

vim                                                                            

wgetrc                                                                         

xml                                                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 ls /etc | tail -5 األمرتنفيذ 

افتراضيا. يمكنك أيضا  اسطر يكونعشرة  output تنفيذ فان ؛ ltai والذيل head الرأس ين األمرفي  نارأيكما 

(. ُمخرجاتال اسطرعدد ل ترمز#  ان عالمة الشبكة  حيث ، # n-الخيار  إستخدام يمكنك  أو) # -خيار  إستخدام 

 ستقبلتي تال القناةمن  read standard input لقراءة اإلدخال القياسي  استخدمي يمكن أن اناألمركال ايضاً 

 .command امرومن األ receives output  التنفيذ
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من الجزء التنفيذ  اسطريبدأ عد ل وحيث ان األ ،ltaiوالذيل  head لرأس ا يناألمر ختالف بيناإللقد رأينا أيضا 

 لبياناتلمن الجزء السفلي  التنفيذ اسطر عد يالذيل  األمر ان، في حين tatop of the da العلوي من البيانات

bottom of the data . في  يهوضحتم تسيين كما األمرضافية بين هذين اإلختالفات هناك بعض اإلأيضا

 .القادمةالمهام 

 10الخطوة  8.4.10

؛  - n-#الخيار  استخدام head رأس  األمرمع وفإننا نستطيع  ،سطرالالتحديد عدد بجانب الطريقة السابقة 

 udelexcاستبعادها  التي سيتمحيث ان رمز الشبكة  # يرمز لعدد االسطر ( أمام رمز #. -الحظ ان رمز )

يقوم بإنقاص  head -n -20 /etc/passwdبعبارة أخرى فان االمر . التنفيذمن الجزء السفلي من تحديداً و

 etc/passwd/ الملف على سبيل المثال، إذا كان من األسفل. دايةب لألسطرسطر من العدد الكلي  20عدد 

وبالتالي  4الى السطر  1األربعة األولى من السطر  التالي سوف يعرض االسطر األمرسطر فان  24يحتوي على 

 خيرة:سطر العشرين األاأل ستثناءا

head -n -20 /etc/passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ head -n -20 /etc/passwd                                  

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                          

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                     

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 head -n -20 /etc/passwd األمرتنفيذ 

 

 



 

190 
 

 البحث عن النص عن طريق التعابير العادية 8.5

من أجل  ar expressionslreguمع التعابير العادية  grep  امرواأل في هذه المهمة، سوف نستخدم مجموعة

 ملف نصي العلى سبيل المث؛ من البيانات  stream قطعةمحددة من األحرف في  string البحث عن سلسلة 

eltext fi. 

 خاصةالحرف واال ar expressionslbasic regu التعابير العادية األساسيةمع  grep األمريستخدم 

characters lspecia  مثل أحرف البدلdcardslwi التي تطابق match  أنماط البيانات data 

patterns. األمر يقوم  grep طابق.المط نمالالذي يحتوي على  السطركامل  بإرجاع 

ar lextended regu طويلةالإلجراء عمليات بحث مع التعابير العادية  grep  لألمر يمكن اضافته  -Eالخيار 

expressions،  األمر إستخدام وهيطويلة العادية البير اتعالستخدام طريقة أخرى إلوهناك أيضا egrep. 

 احرف خاص من المعنى ال، وتجاهل racterscha literal لمطابقة األحرف الحرفية fgrep األمرستخدم ي

 .ar expression characterslregu التعبير العادية

 1الخطوة  8.5.1

البحث  ، مثلstring of charactersهو البحث عن سلسلة معطاه من االحرف  grep  لألمر ابسط شكل إن 

يوجد الذي و  inelentire سيقوم بطباعة كامل السطر  grep  األمر. /etc/passwdملف الفي  SSD عن

 :match طابقتالبه 

cd /etc 

grep sshd passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ cd /etc                                                  

sysadmin@localhost:/etc$ grep sshd passwd                                      

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                              

sysadmin@localhost:/etc$ 

 cd /etc، grep sshd passwdين األمرتنفيذ 

 2الخطوة  8.5.2

من نمط  e instancelevery singسوف تطابق كل حرف  ar expressionslReguالتعابير العادية 

 : pecified patternsمحدد 

grep root passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep root passwd                                      

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                              

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep root passwd األمرتنفيذ 

الجذر في  ما يظهرما يتطابق بالضبط. يمكنك أن ترى أيضا أن كافة  إلىالحظ ان الضوء األحمر يشير 

occurrences of root متطابق  matched .في كل سطر 

 3طوة الخ 8.5.3

لتحديد  ar expressionslreguعادية  تعبيراتاستخدام يمكنك  ،outputimit the l  المخرجاتللحد من 

 pattern تتطابق مع نمط عمل ستخدم لي )^( ادخال الحرف المثال. على سبيل precise pattern نمط أكثر دقة
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يجب أن تكون مطابقة  root تبدأ بالجذر فقط التي االسطر، التاليامر وفي بداية السطر. لذلك عند تنفيذ سطر األ

 :باللون االحمر ومعروضه

grep '^root' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep '^root' passwd                                    

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                 

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep '^root' passwd األمرتنفيذ 

واحدة تظهر باللون األحمر وهي الموجودة في فقط ولكن  rootالحظ أن هناك حالتين إضافيتين من كلمة جذر 

 بداية السطر.

 regularتعبيرات العادية ال مع المزدوجةأفضل الممارسات: استخدم عالمات االقتباس المفردة ال 

expressions  لمنع برنامج القشرة وذلكshell لة تفسيرها وامن محinterpret. 

 4الخطوة  8.5.4

 في أي مكان على السطر: sync نمطالطابق 

grep 'sync' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sync' passwd                                   

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                              

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep 'sync' passwd األمرتنفيذ 

 5الخطوة  8.5.5

 في نهاية السطر: syncنمط الالرمز $ لتجد التطابق مع  ستخدما

grep 'sync$' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sync$' passwd                                   

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep 'sync$' passwd األمرتنفيذ 

 بق فقط المثيل في نهاية السطر.ال يطابق كل حرف من االحرف. اما الثاني يطواأل األمر

 6الخطوة  8.5.6

التالي لمطابقة أي حرف  األمر).( لمطابقة أي حرف. على سبيل المثال، نفذ  period حرف النقطة  استخدام

 :yمتبوع بحرف 

grep '.y' passwd 

 لي:لما ي مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:/etc$ grep '.y' passwd                                      

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                               

gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System  

(admin):/var/lib/gnats:/bin/sh        

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                               

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                                     

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator،،،،:/home/sysadmin: 

/bin/bash         

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep '.y' passwd األمرتنفيذ 

 7الخطوة  8.5.7

 or أوجملة عمل ل يستخدم، ternation operatorla بعامل التناوب ىما يسم أو"،  | "المستقيم حرف 

operator لجذرا لة مطابقة إماوامحل. على سبيل المثال، نفذ ما يلي sshd المشغل أو operator: 

grep 'sshd|root|operator' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sshd|root|operator' passwd                      

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep 'sshd|root|operator' passwd األمرتنفيذ 

كحرف عادي  " | "المستقيم حرف وبالتالي فهو ينظر الى ال. افتراضياالمدخالت  يميزال  grep األمرأن نالحظ 

ain characterlp  إما  استخدامولحل تلك المشكلة، يجب . للحصول على نتيجة يتطابقويجب أن ما في نمط

E-grep  أو egrep طويلة الالتعابير العادية  باستخدامسمح ي، وهو ماar lded reguexten

 expressions  حروف التناوببما في ذلك ternationla المستقيم    حرف مثل ال" | ". 
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 8الخطوة  8.5.8

من أجل التعرف  extended modeللعمل في الوضع الموسع   grep  لألمرسماح لل -E رمز التبديل استخدام

 :ternation operatorla عامل التناوبعلى 

grep -E 'sshd|root|operator' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep -E 'sshd|root|operator' passwd                   

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                             

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh              

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep -E 'sshd|root|operator' passwd األمرتنفيذ 

 9الخطوة  8.5.9

 األمر وهذه المرة مع آخر، ar expressionlextended reguموسع  م تعبير عاديستخدهنا فإننا ن

 egrep،  السالسل مثل . مجموعة كاملة نمطمع يتم تطابق هو ان الختالف الالكنnob  وnon: 

egrep 'no(b|n)' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ egrep 'no(b|n)' passwd                                

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                               

sysadmin@localhost:/etc$ 

 egrep 'no(b|n)' passwd األمرتنفيذ 
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النمط بدون  nob|nللحرف |. مثالً  scope( تستخدم للحد من المدى  ) parenthesisمالحظة: األقواس 

 .n أو nobاالقواس قد يعني تطابق إما 

 10الخطوة  8.5.10

).(، يتم  period نقطة ال] [ لمطابقة حرف واحد، ولكن على عكس   االقواس المربعة استخدامأيضا يمكن 

] [ لتحديد بالضبط ما الحرف الذي ترغب في مطابقته. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تطابق حرف   استخدام

 التالي: األمر[.نفذ 9-0رقمي، يمكنك التحديد من ]

head passwd | grep '[0-9]' 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ head passwd | grep '[0-9]'                            

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                                

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                         

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                     

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                     

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                             

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                          

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                          

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                             

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                              

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                        

sysadmin@localhost:/etc$ 

 'head passwd | grep '[0-9] األمرتنفيذ 

 .grep  األمر output  خراجللحد من إ head الرأس  األمراستخدام مالحظة: تم 
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 11الخطوة  8.5.11

 ما { مع عدد } االقواس  استخدامحتوي على سلسلة من ثالثة أرقام. يمكنك يافترض أنك تريد البحث عن نمط 

 رقميةتصفيات  استخدامإن ،الحظ { 3عدد من المرات. على سبيل المثال: }ول محدد تريد تكرار نمط نكأبللتعبير 

erifilnumeric qua  الموسع وضع اليتطلبextended mode  منgrep: 

grep -E '[0-9]{3}' passwd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:/etc$ grep -E '[0-9]{3}' passwd                             

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                            

nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh            

libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh                                    

syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false                                      

bind:x:102:105::/var/cache/bind:/bin/false                                     

sshd:x:103:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin                             

operator:x:1000:37::/root:/bin/sh                                          

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator،،،،:/home/sysadmin: 

/bin/bash         

sysadmin@localhost:/etc$ 

 grep -E '[0-9]{3}' passwd األمرتنفيذ 
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 البرمجة االساسية – المعمل التاسع

Basic Scripting 
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 مقدمة 9.1

 ؛هذا التمرينلينكس. عن طريق أداء في  Scripting Commandsبرمجة الامر أوهذا هو المعمل التاسع 

 باستخدام basic shell scriptsفي القشرة بسيط  امج نصينبرنشاء إل viمحرر  استخدامسوف تتعلم كيفية 

 .control statementsوجمل التحكم   variablesوالمتغيرات  shell commandsامر القشرة أو

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 حرير الملفات النصية.شاء وتنإل vi محرراستخدام  •

 في القشرة.البسيطة إنشاء البرامج النصية  •

 المشروط.التنفيذ إنشاء البرامج النصية في القشرة مع  •

 الحلقات في برنامج النصية لغرض التكرار. استخدام •

 النص األساسيتحرير  9.2

يمكن  النصمحرر  واحد. text editorلينكس لديها أكثر من محرر نصوص  distributions معظم توزيعات

لديه يكون  أو، nano المحرر مثل y editorslon-e textlsimpنص بسيط فقط ان يحتوي على محرر 

 .gedit المحرر مثل  editors lgraphicaمحرر رسومي 

. جميع توزيعات editor viميزات تحرير النصوص األساسية للمحرر مفي هذه المهمة، سوف تستكشف بعض 

ولكنه قادر على أداء مجموعة  خاص بالتدريب قوي محرر نص والذي يعتبر viالمحرر ن م نسخلديها لينكس 

 .text editing tasks متنوعة من مهام تحرير النص

االول تستطيع وضع ال. insert اإلدراج ووضع   commandامر واألوضع هما رئيسيان  له قسمان  viمحرر

من المحرر  والخروج saving  والحفظ searchingوالبحث  nnavigatioمثل المالحة  ؛ملياتفيه القيام بالع

exiting the editor. المستند في نص كتابة أي  عستطي؛ وفيه نأما الوضع الثاني وهو االدراجdocument. 
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 1الخطوة  9.2.1

 التالي: األمرشاء ملف جديد، نفذ نإل

vi myfile 

 ثم أدخل النص التالي:. viفي المحرر  insertوضع إدراج  إلىللدخول  iاكتب 

i 

Welcome to the vi editor. 

It is a very powerful text editor. 

Especially for those who master it. 

لكتابة الملف في القرص ثم  wq: أكتب. insert modeلترك وضع اإلدراج  Escثم اضغط على مفتاح 

 الخروج.

< ESC > 

:wq 

الغرض من  ؛ حيث أنالمعملمر السابقة بمزيد من التفصيل الحقا في هذا اوتم تغطية كل من األتمالحظة: س

 .الدرسخالل هذا  عليهلعمل واملف إنشاء الخطوة السابقة 

 2الخطوة  9.2.2

تصبح في وضع  ،editor viلتعديل الملف الذي قمت بإنشائه. عندما يتم استدعاء  editor viاستدعي المحرر 

 االدراج:امر وليس واأل
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vi myfile 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a very powerful text editor.                                             

Especially for those who master it.                                            

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                             

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

~                                                                              

"myfile" 3 lines, 97 characters 

 vi myfile األمرتنفيذ 

وعدد   ineslnumber ofوعدد االسطر  e namelfiالحظ في أسفل الجانب االيسر، يتم عرض اسم الملف 

 في الملف. number of charactersالحروف 
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 3طوة الخ 9.2.3

. تذكر أنك في وضع cursor الحظ كيف يتحرك المؤشروعلى كل من المفاتيح التالية مرتين  ressp ضغط ا

 :command mode امرواأل

 الوظيفة المفتاح

j  سهم لألسفل( مماثل لمفتاحسطر واحد ) لألسفليتحرك المؤشر 

K ( مماثل لمفتاحيتحرك المؤشر فوق السطر )سهم لألعلى 

L يمن(للسهم  مماثل لمفتاحاليمين حرف واحد ) إلى لمؤشريتحرك ا 

H  ر(ايسسهم لل مماثل لمفتاحاليسار حرف واحد ) إلىيتحرك المؤشر 

W  بداية الكلمة التالية إلىيتحرك المؤشر 

E  نهاية الكلمة إلىيتحرك المؤشر 

b  بداية الكلمة السابقة إلىيتحرك المؤشر 

 في وضع األوامر ؤشرلمك ايحرتمفاتيح التحكم لجدول 

 insertوضع اإلدراج تنتقل الى  فربماالمذكورة أعاله،  غيرأي مفاتيح أخرى  بالضغط علىتحذير: إذا قمت 

modeاعي للقلق! اضغط على مفتاح . ال دEsc في وضع األوامر أكتب ثم، للخروج من ذلك الوضع :q! 

 للعودة elvi myfiحفظ أي تغييرات. ثم نفذ  دون vi. وهذا ينبغي أن يخرجك من المحرر Enter+ مفتاح 

 .viالمحرر والعمل على 

 

 

 4الخطوة  9.2.4

 اضغط على المفاتيح التالية والحظ كيف يتحرك المؤشر: :vi المزيد عن المحرر
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 الوظيفة المفتاح

 (End النهاية  مماثل لمفتاحنهاية السطر الحالي ) إلىيتحرك المؤشر  $

0 (zero) إلىشر يتحرك المؤ ( البداية مماثل لمفتاحبداية السطر الحالي  Home) 

3G  إلىيقفز ( السطر الثالثnG  السطر  إلىيقفزn) 

1G  لوالسطر األ إلىيقفز 

G  السطر األخير إلىيقفز 

 في وضع األوامر لتحريك المؤشرمفاتيح التحكم جدول فيه المزيد من 

 5الخطوة  9.2.5

 عن طريق الضغط على المفاتيح التالية: very بداية الكلمة إلى cursor نقل المؤشريتم 

G 

k 

8l  

 كما هو مبين أدناه: veryفي  كلمة  vيجب أن يكون المؤشر على حرف 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                             

Especially for those who master it.                                            

~                                                                              

~         

  G، k،8l لمفاتيح التحكم بالمؤشرتنفيذ 
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 6الخطوة  9.2.6

 (:ordw eteled)حذف كلمة  dw األمرعن طريق  veryمة احذف كل

dw 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a powerful text editor. 

                                                  

Especially for those who master it.                                            

~                               

 dw األمرتنفيذ 

 7الخطوة  9.2.7

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                             

Especially for those who master it.                                            

~                                                                              

~                    

 u األمرتنفيذ 
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 8الخطوة  9.2.8

 حذف كلمتين:

2dw 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a text editor.  

                                                          

Especially for those who master it.                                            

~                                  

~                                   

 2dw األمرتنفيذ 

 9الخطوة  9.2.9

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor.  

                                          

Especially for those who master it.                                            

~                                                                              

~                                       

 u األمرتنفيذ 
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 10الخطوة  9.2.10

 أربعة أحرف:مرات لحذف  أربع x الحرف اضغط على

xxxx 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a   powerful text editor. 

                                                 

Especially for those who master it.                                            

~ 

~ 

 xxxx األمرتنفيذ 

 11الخطوة  9.2.11 

 المحذوفة: واستعادة األحرفاألخيرة االربعة التراجع عن العمليات 

4u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                             

Especially for those who master it.                                            

~                                                                              

~                               

 4u األمرتنفيذ 
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 12 الخطوة 9.2.12

 حرفا: 14حذف 

14x 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a text editor.                                                  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 14x األمرتنفيذ 

 13الخطوة  9.2.13 

 التراجع عن العملية األخيرة:

u  

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                             

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 u األمرتنفيذ 
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 14الخطوة  9.2.14

 :Xثم  5يسار المؤشر اكتب  إلىف الخمسة حذف األحرل

5X 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It very powerful text editor. 

                                                  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 5X األمرتنفيذ 

 15الخطوة  9.2.15

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor.  

                                           

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 u األمرتنفيذ 
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 16الخطوة  9.2.16

 حالي:حذف السطر ال

dd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 dd األمرتنفيذ 

 17الخطوة  9.2.17

 الحالي: السطرتحت  ةالمحذوف االسطرلصق ا. هيمكن لصقفانه  قصه أو هحذف ما تمكان  مهما

p 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

Especially for those who master it. 

It is a very powerful text editor.   

~                                                                           

~  

 p األمرتنفيذ 
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 18الخطوة  9.2.18

 للتراجع عن العمليتين الماضيتين:

2u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 2u األمرتنفيذ 

 19لخطوة ا 9.2.19

 :ذي يليهوال حذف سطرين، الحالي

2dd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

~                                                                           

~  

 2dd األمرتنفيذ 

 20الخطوة  9.2.20

 التراجع عن العملية األخيرة:
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u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 u األمرتنفيذ 

 21الخطوة  9.2.21

 :D باستخدام سطرنهاية ال إلىالكلمة الرابعة ثم الحذف من المكان الحالي  إلى االنتقال

4w 

D 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very                                         

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 4w، Dين مراألتنفيذ 

سوف  $d  فإنوبالتالي . السطرنهاية  إلى كما تقدم تعني االنتقال$ الن  .سطرنهاية ال إلىأيضا  $d األمريحذف 

 .السطرنهاية  إلىحذف ت
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 22الخطوة  9.2.22

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                          

~  

 u األمرتنفيذ 

 23الخطوة  9.2.23

 :Jالحالي والذي يليه عن طريق كتابة حرف ، سطرينضم 

J 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor.  Especially for those who master it
. 

~                                                                           

~  

 J األمرتنفيذ 
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 24الخطوة  9.2.24

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                       

~  

 u األمرتنفيذ 

 25الخطوة  9.2.25

 نثر الكلمة الحالية: أو نسخ

yw 

 26الخطوة  9.2.26

 قبل المؤشر الحالي: منسوخة"وضع"( كلمة  أولصق )

P 

ص، ال يحدث أي تغيير على الشاشة.خ النعند نس  



 

214 
 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a very powerful powerful text editor.   

                                  

Especially for those who master it. 

~                                                                         

~  

 P األمرتنفيذ 

 27الخطوة  9.2.27

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerful text editor. 

                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 u األمرتنفيذ 

 28الخطوة  9.2.28

 مع بعضها البعض: أسطرل، ثم ضم ثالثة والسطر األ إلىانتقل 
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1G 

3J 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.  It is a very powerful text editor. Especiall
y for those who  

master it. 

~                                                                          

~  

 1G، 3J لمفاتيحي التحكم بالمؤشرتنفيذ 

 29 الخطوة 9.2.29

 التراجع عن العملية األخيرة:

u 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                     

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 u األمرتنفيذ 

 30الخطوة  9.2.30

 :ها(بعد و  text  كلمةقبل مسافة  أضف) textالبحث وحذف كلمة 
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:%s/ text //g 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Welcome to the vi editor.                                                      

It is a very powerfuleditor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

~                                                                           

~                                                                          

~                                                                           

~                                                                             

~                                                                          

~                                                                         

~                                                                           

~                                                                          

~                                                                           

~                                                                             

~                                                                           

~                                                                         

~                                                                           

~                                                                          

~                                                                           

~                                                                            

~                                                                           

~                                                                           

:%s/ text //g  

 s/ text //g%: األمرتنفيذ 

 31الخطوة  9.2.31

 إلضافة نص: insert modeوضع إدراج  إلىللدخول  iبداية الملف، ثم اضغط  إلىانتقل 
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 وظيفته المفتاح

1G  بداية الملف إلىاذهب. 

i  وضع إدراج إلىالدخول. 

o andllHe  وثيقة مع مسافة بعد  إلىإضافة نصand. 

 G1، i، o andllHeامر وجدول يصف األ

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and Welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~ 

 G1 ،i، o andllHeامر  واألتنفيذ 

 32الخطوة  9.2.32

 امر عن طريق الضغط على مفتاح الهروبووضع األ إلىالعودة وقم بالحالي دراج اإلاخرج من وضع 

key Escape: 

< ESC > 

 33الخطوة  9.2.33

 رمز  الضغط علىثم  wحرف لوضع المؤشر على  l حرف فة واحدة عن طريق الضغط علىمسا التقدم بالمؤشر

 :` + Shift )عن طريق )  deltiتيلدا  ~
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 الوظيفة المفتاح

l 'L األمام إلى'  صغيرة و التحرك مسافة واحدة 

~   +`Shift  لكتابة رمز التيلدا 

 ~و  lين األمرجدول لوصف 

 لما يلي: بهمشاالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~ 

 ~ ،lين األمرتنفيذ 

 34الخطوة  9.2.34

ثم اضغط على   w:امر. ثم اكتب وفي وضع األ أنكلضمان  Esc الخروج احفظ الملف واضغط على مفتاح

 المفتاح ادخال:

:w 

 35الخطوة  9.2.35

 :هباكت قد تمتف مل إلىالتغيير، الحظ الرسالة في أسفل اليسار يشير  لتأكيد Enterاضغط على 

< Enter > 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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~                                                                         

~ 

"myfile" 3 lines, 102 characters written 

 الضغط على مفتاح االدخالتنفيذ 

 36الخطوة  9.2.36

 كفي السطر الثاني كما هو مبين في الصورة أدناه. يمكن editorوكلمة  lwerfupoالفراغ بين كلمة  إلىانتقل 

 مفاتيح األسهم: استخدام أو l10تليها   jالضغط على القيام بذلك ب

 الوظيفة المفتاح

j السطر في االسفل إلى االنتقال 

l10 10 ' تليهاL صغيرة ' 

 j، l10ين األمرجدول يصف 

 لما يلي: ابهمشالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful editor.   

                                          

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 j، l10ين األمرتنفيذ 

 37الخطوة  9.2.37

ويتم اليمين  إلىيتحرك المؤشر سوف . aعلى يمين المؤشر عن طريق الضغط على حرف  textكلمة  أدرج

 بمسافة كما هو مبين في الصورة أدناه: متبوعة textوضع اإلدراج. اكتب كلمة  إلى االنتقال
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 وظيفته المفتاح

a وضع اإلدراج إلىدخول ال 

text نص متبوعا بمسافة 

 a، textول يصف جد

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor. 

                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 a، text تنفيذ األمرين

 38الخطوة  9.2.38

 .Escالخروج من وضع اإلدراج عن طريق الضغط على مفتاح هروب 

< ESC > 

 39الخطوة  9.2.39

 صغير: oتحت السطر الحالي عن طريق كتابة حرف  فارغ جديد سطر  انشئ

o 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Hello and welcome to the vi editor.                                           

It is a very powerful text editor.                                            

_ 

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 o األمرتنفيذ 

 40الخطوة  9.2.40

 أدخل النص التالي:

This line added by pressing lowercase o. 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

This line was added by pressing lowercase o. Especially for those who m
aster it. 

~                                                                           

~  

 oتنفيذ 

 41الخطوة  9.2.41

 .Esc الخروج من وضع اإلدراج عن طريق الضغط على مفتاح هروب

< ESC > 
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 42الخطوة  9.2.42

 :Oسطر فارغ فوق السطر الحالي عن طريق الضغط على الحرف الكبير  انشاء

O 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                           

It is a very powerful text editor.  

   

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                         

~  

 Oتنفيذ 

 43الخطوة  9.2.43

 أدخل النص التالي:

You just pressed O to open a line above. 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.   

You just pressed O to open a line above.   

                                      

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 النص السابقتنفيذ 

 44الخطوة  9.2.44

 اج عن طريق الضغط على مفتاح خروج.الخروج من وضع اإلدر

 45الخطوة  9.2.45

 أي من الطرق التالية والتي تحفظ التغييرات: باستخدام  editor vi المحرر  واغلقاحفظ الملف 

 المفتاح /الوظيفة األمر

:x .حفظ وإغالق الملف 

:wq ملف والخروج.على لكتابة ل 

:wq! لك ممكنا والخروج.للكتابة على ملف للقراءة فقط، إذا كان ذ 

ZZ  م نقطتين : في هذه الحالة.استخدال يتم احفظ وإغالق. الحظ أنه 

:q! الخروج من غير حفظ 

:e! .تجاهل التغيرات واعادة تحميل الملف 

:w! .للكتابة على ملف للقراءة فقط، إذا كان ذلك ممكنا 

 المحرر إلغالقامر أوجدول يصف 
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 46الخطوة  9.2.46

 :editor viمحرر ال باستخدام elmyfi م بفتحق مرة أخرى

 47الخطوة  9.2.47

 احذف السطر الثالث والرابع:ثم السطر الثالث،  إلىانتقل 

3G 

2dd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 3G، 2ddين األمرتنفيذ 

 48الخطوة  9.2.48

 .مراود أنك في وضع األلتأكل Escاضغط على مفتاح 

< ESC > 

 49الخطوة  9.2.49

 دون حفظ التغييرات: viقم بإنهاء محرر 
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:q!   

 50الخطوة  9.2.50

 :viمع المحرر  myfileالملف  افتح

vi myfile 

 ال تزال موجودة. 4و  3الحظ أن األسطر 

 51الخطوة  9.2.51

 ي الصورة أدناه:كما هو مبين ف inelبداية كلمة  إلى. ستالحظ تحرك المؤشر inelابحث عن الكلمة 

/line 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                          

~ 

~                                                                           

~  

/ line 

 line/ األمرتنفيذ 

 52الخطوة  9.2.52

 :nعن طريق الضغط على حرف  inelكلمة ل ةالتاليالنتيجة البحث عن 

n 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                          

~  

/ line 

 nتنفيذ 

 53الخطوة  9.2.53

 يظهركما  inel  لكلمةسابق ال التشابهبداية  إلى. ستالحظ تحرك المؤشر inel عن النتيجة السابقة لكلمةبحث ا

 أدناه:

?line 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

?line 

 line? األمرتنفيذ 

 54الخطوة  9.2.54

االتجاه في هذا  يوجد تطابق. وبما أنه ال nعن طريق الضغط على حرف  inel كلمة لالسابق  التشابهابحث عن 

 سوف يلتف حول الوثيقة: vi فان المحررالخلفي 
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n 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This line was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                          

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

~                                                                            

~                                                                           

~  

~                                                                           

~  

search hit TOP, continuing at BOTTOM 

 n األمرتنفيذ 

 55الخطوة  9.2.55

سوف التي عليها المؤشر  inel كلمةفإن  cw . عند الضغط علىentryمع كلمة  inel سيتم استبدال كلمة 

 في وضع اإلدراج:المستخدم كون يتختفي، وس
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cw 

entry 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This entry was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 

 cw، entryين األمرتنفيذ 

 56الخطوة  9.2.56

 وضع اإلدراج.من للخروج  ESCاضغط على مفتاح 

< ESC > 

 57الخطوة  9.2.57

عن طريق الضغط على الحرف  وأضف سطروضع اإلدراج مرة أخرى  إلىنص في بداية السطر. أدخل  أضف

 :i الكبير من

I 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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Hello and welcome to the vi editor.                                            

It is a very powerful text editor.                                            

You just pressed O to open a line above. 

This entry was added by pressing lowercase o.  

Especially for those who master it. 

~                                                                           

~  

 I األمرتنفيذ 

 .O، و i ،I ،a ،A ،oويتشمل وضع اإلدراج على: 

 58الخطوة  9.2.58

 امر.ووضع األ إلىللعودة  Escاضغط على مفتاح 

< ESC > 

 59الخطوة  9.2.59

 :ndeed!I عبارة في  واضفالسطر الثاني  إلىال تحرك أو(. A سطر )الحرف الكبيرنص في نهاية ال أضف

2G 

A 

[Space]Indeed! 

 امر.ووضع األ إلىللعودة  Escاضغط على مفتاح 

< ESC > 
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 به ما يلي:تشالشاشة يجب أن 

Hello and welcome to the vi editor.                                           

It is a very powerful text editor. Indeed!                                    

You just pressed O to open a line above. 

This entry was added by pressing lowercase o. 

Especially for those who master it. 

~ 

                                                                     

~ 

  

 !2G، A، [Space]Indeedامر واألتنفيذ 

 60الخطوة  9.2.60

 :viحفظ التغييرات والخروج من المحرر 

:x 

 القشرة األساسية برمجة 9.3

 مما ؛الملف كبرنامجذلك بتشغيل  القيامامر ووضعها في ملف ثم وأخذ سلسلة معقدة من األبتسمح  قشرةبرمجة ال

 بشكل روتيني. المستخدمةامر وطويلة من األ سالسللكتابة  الحاجة لعدمالوقت  الكثير منيوفر 

ذلك  إلتمام ،scripts lle shelsimpبسيط للقشرة  نصيامج نسوف يركز هذا التمرين على كيفية إنشاء بر

 vi، nano،  gedit: مثل محرر اختيارالنصوص. ال تتردد في  محرراستخدام فمن المفترض أن تعرف كيفية 

 .هتريد خرآر أي محر أو
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 1الخطوة  9.3.1

. قم بإنشاء ملف يسمى عليه امرأوإنشاء ملف نصي وإضافة  إلىشاء برنامج نصي بسيط للقشرة، تحتاج نإل

sample.sh األسطر التالية: واضف 

vi sample.sh 

i 

echo "Hello there!  Here is the calendar for this month:" 

cal 

 لما يلي: همشابالتنفيذ وينبغي أن يكون 

echo "Hello there! Here is the calendar for this month:"                       

cal                                                                            

~                                                                           

~      

 echo "Hello there!  Here is the calendar for this month:"، calذ تنفي

 2الخطوة  9.3.2 

خاص في الجزء  سطرتضمين  إلى، تحتاج BASH shell scriptالباش  برنامج نصي لقشرة هذا ،للتوضيح

قشرة  إلىثم يحتوي على المسار  !#"مع  السطر(. يبدأ هذا shebang أو" )shbangالعلوي من ملف يسمى "

 :sample.shللتنفيذ. أضف السطر التالي في أعلى الملف  ةقابلالباش ال

<ESC> 

 ثم بعد ذلك قم بكتابة التالي:
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1G 

I 

#!/bin/bash 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

#!/bin/bash 

echo "Hello there! Here is the calendar for this month:"                       

cal                                                                            

~                                                                           

~      

 bin/bash/!# األمرتنفيذ 

 3الخطوة  9.3.3

 قبل اسم الملف. نفذ ما يلي bash بة باش إحدى الطرق التي يمكنك بها تشغيل هذا البرنامج هي عن طريق كتا

 :لتنفيذ البرنامج

<ESC> 

:x 

<Enter> 

bash sample.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

 



 

235 
 

sysadmin@localhost:~$ bash sample.sh                                           

Hello there! Here is the calendar for this month:                              

     April 2016                                                                

Su Mo Tu We Th Fr Sa                                                          

                1  2                                                           

 3  4  5  6  7  8  9                                                           

10 11 12 13 14 15 16                                                           

17 18 19 20 21 22 23                                                           

24 25 26 27 28 29 30                                                           

 

sysadmin@localhost:~$ 

 

 bash sample.sh األمرتنفيذ 

 4الخطوة  9.3.4

 elexecutabملف قابل للتنفيذ جعل الأمام اسم الملف عن طريق  bash كتابة باش إلىيمكنك تجنب الحاجة 

 مر التالية:اواأل اكتبلجميع المستخدمين. 

ls -l sample.sh 

chmod a+x sample.sh 

ls -l sample.sh 

./sample.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ls -l sample.sh                                          

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 73 Apr  9 22:44 sample.sh                       

sysadmin@localhost:~$ chmod a+x sample.sh                                      

sysadmin@localhost:~$ ./sample.sh                                             

Hello there! Here is the calendar for this month:                              

     April 2016                                                                

Su Mo Tu We Th Fr Sa                                                          

                1  2                                                           

 3  4  5  6  7  8  9                                                           

10 11 12 13 14 15 16                                                           

17 18 19 20 21 22 23                                                           

24 25 26 27 28 29 30                                                           

 

sysadmin@localhost:~$ 

  ls -l sample.sh، chmod a+x sample.sh، ls -l sample.sh، ./sample.shامر واألتنفيذ 

)ستتعلم المزيد عن هذا االمر  لتغيير األذونات على الملف بحيث يمكن تنفيذ الملف chmod  األمراستخدام تم 

 .في معامل الحقة(

 5الخطوة  9.3.5

يمكنك تشغيل أمر القشرة داخل  ؛". ومع هذه التقنيةbackquotingوثمة سمة مشتركة تستخدم في البرمجة هي "

 إلىما يلي  أضفألمر خارجي.  argument معطياتك الداخليألمر اتنفيذ سيتم إرجاع حيث قشرة أخرى. 

 :sample.shأسفل الملف 

vi sample.sh 

 تالي:ثم بعد ذلك أضف ال
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3G 

O 

echo "Today is" `date +%A` 

 من وضع اإلدراج: بالخروجثم بعد ذلك قم 

<ESC> 

 وأخيرا قم بحفظ عملك والخروج من محرر النصوص:

:x 

 :لعرض محتويات الملف ثم تشغيله نفذ التالين آلاو

cat sample.sh 

 وينبغي أن يكون التنفيذ كالتالي:

sysadmin@localhost:~$ cat sample.sh                                            

#!/bin/bash                                                                    

echo "Hello there! Here is the calendar for this month:"                       

cal                                                                            

echo "Today is" `date +%A`    

sysadmin@localhost:~$   

 :كالتالي sample.shقم بتشغيل برنامج 

./sample.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ./sample.sh                                             

Hello there! Here is the calendar for this month:                              

     April 2016                                                                

Su Mo Tu We Th Fr Sa                                                          

                1  2                                                           

 3  4  5  6  7  8  9                                                           

10 11 12 13 14 15 16                                                           

17 18 19 20 21 22 23                                                           

24 25 26 27 28 29 30                                                           

 

Today is Friday 

sysadmin@localhost:~$ 

 echo "Today is" `date +%A`، cat sample.sh، ./sample.shامر واألتنفيذ 

 6الخطوة  9.3.6

أن الملف موجود في الدليل الحالي. نفذ ما يلي لترى  إلى لإلشارة sample.shالملف  أمام اسم /. استخداملقد تم 

 : /. الرموز العثور على الملف إذا كنت ال تستخدم فيكيف سوف تفشل القشرة 

sample.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ sample.sh                                                

-bash: sample.sh: command not found                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 sample.sh األمرتنفيذ 
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 7الخطوة  9.3.7

لحساب  PATH$المتغير ها. نفذ ما يلي لرؤية تامر التي كتبوللبحث عن األيستخدم  PATH$ذكر أن المتغير ت

 adminsys: 

echo $PATH 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ echo $PATH                                              

/home/sysadmin/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/s
bin:/bin:/usr/games                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 echo $PATH األمرتنفيذ 

 8الخطوة  9.3.8

هو مكان ممتاز لوضع و. PATH$هو واحد من الدالئل في المتغير  home/sysadmin/bin/الحظ أن 

 النصوص القشرة الخاص بك:

mkdir bin 

mv sample.sh bin 

sample.sh 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ  وينبغي أن يكون

sysadmin@localhost:~$ mkdir bin                                                

sysadmin@localhost:~$ mv sample.sh bin                                         

sysadmin@localhost:~$ sample.sh                                             

Hello there! Here is the calendar for this month:                              

     April 2016                                                                

Su Mo Tu We Th Fr Sa                                                          

                1  2                                                           

 3  4  5  6  7  8  9                                                           

10 11 12 13 14 15 16                                                           

17 18 19 20 21 22 23                                                           

24 25 26 27 28 29 30                                                           

 

Today is Friday 

sysadmin@localhost:~$ 

 

 mkdir bin، mv sample.sh bin، sample.shامر واألتنفيذ 

 المشروط والمتكررالتنفيذ  9.4

. exlmore comp هذا القسم أكثر تعقيداً في  demonstratedالتي ستعرض  eslexamp مثلة األالحظ أن 

وسيكون هذا . program ما يحدث في البرنامج describe اسلوب لوصف  أو technique استخدم تقنية

 :مشابه لما يلياالسلوب 
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 لف(مود الكود )لن يدخل في المايصف هذا الع drive.sh إلىمود اأدخل هذا الع

 echo "طباعة الموجه "الرجاء إدخال عمرك # 

 age$# قراءة إدخال المستخدم ومكان المتغير  قراءة العمر

 جدول لما يحدث في البرنامج السابق

من  enter textالنص  بإدخالتقوم ن آلفأنت ا ، providedinstructionsالمقدمة عند اتباع اإلرشادات 

eft lاأليسرمود االعأما في المثال أعاله(.  drive.shي الملف المحدد )ف umnlright co األيمنمود االع

umnlco  لوصف يستخدم فهو describe البرنامج أسطر ineslprogram .  الشبكة استخدام عالمةيتم 

ضمن البرنامج  comments يمكنك وضع تعليقات  script llshe البرمجة النصية للقشرةه في ألن)#( 

 program عالمة امباستخد .# 

 1الخطوة  9.4.1

. execution lconditiona تنفيذ شرطييمكن ان يكون فيها  exlcomp المركبة Scripts البرامج النصية

. test يمكن االستفادة من نتائج أمر يسمى اختبارو، statement ifالشرطية  إذاجملة مثل الشرطي التنفيذ 

 يساوي محددة، مثالً سلسلتين ألشياء  أورقمين بين  escompar قارن ت statement testختبار الا جملة

to lequa أقل من أو ess thanl. 

. test االختبار وجملة if الشرطية إذا  جملة ملتعرى كيف لتجعله قابل للتنفيذ ا( وdrive.sh) التالي الملف أنشأ

 :drive.sh الملف بدأ من خالل وضع ما يلي فيأ
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 في الملف( يكتبمود الكود )لن ايصف هذا الع drive.sh إلىمود اأدخل هذا الع

#!/bin/bash قشرة الباش القابلة للتنفيذ إلىعلى المسار هذا السطر حتوي ي 

ease enter your age"lecho "P طباعة الموجه # 

read age  قراءة إدخال المستخدم وضعه في متغير #$age 

t 16l-if test $age   اختبر المتغير #$age فهو صحيح 16اعاد  اإذ 

 then 16وإذا اعاد عدد  أقل من  

d enough to lecho "You are not o

drive." 

 # نفذ اذا كانت نتيجة االختبار صحيح

sele 

echo "You can drive!" نفذ اذا كانت نتيجة االختبار خاطئة # 

fi انهاء الجملة # 

 جدول يصف برنامج للرخصة

 االمر التالي:؛ اكتب إلنشاء الملف

vi drive.sh 

 :iوللدخول لوضع االدراج؛ اكتب حرف 

i 

 ثم بعد ذلك؛ نقوم بكتابة البرنامج:
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#!/bin/bash                                                                     

echo "Please enter your age"                                                     

read age                                                                         

if test $age -lt 16                                                              

then                                                                             

echo "You are not old enough to drive."                                          

else                                                                            

echo "You can drive!"                                                           

fi  

<ESC> 

:x 

<Enter>                                                                       

 امر التالية:ونفذ األ ؛لتشغيل هذا الملف

cat drive.sh 

chmod a+x drive.sh 

./drive.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

 



 

244 
 

sysadmin@localhost:~$ cat drive.sh                                             

#!/bin/bash                                                                    

echo "Please enter your age"                                                   

read age                                                                       

if test $age -lt 16                                                            

then                                                                           

   echo "You are not old enough to drive."                                     

else                                                                           

   echo "You can drive!"                                                       

fi                                                                             

sysadmin@localhost:~$ chmod a+x drive.sh                                       

sysadmin@localhost:~$ ./drive.sh                                               

Please enter your age                                                          

14                                                                             

You are not old enough to drive.                                               

sysadmin@localhost:~$ 

 cat drive.sh، chmod a+x drive.sh، ./drive.shامر واألتنفيذ 

لست بالعمر  نترسالة اظهر أعاما، 16أقل من  age$ كان العمرالشرطية وهي "إذا تستطيع قراءة الجملة إذا 

 .شرطيةإذا الجملة نهي يُ  fi  الرمزيمكنك قيادة". والرسالة  ظهرأوإال  الكافي للقيادة؛

 يجب أن يكون قيمة عددية. إذا لم يكن كذلك، سوف يتعطل البرنامج. age$مالحظة: 

 2الخطوة  9.4.2

بتلك وفين )] [( ويحيط بين قوسين معق arguments  معطياتستدعى تلقائيا عند وضع جملة االختبار تُ 

 بحيث تبدو كما يلي: drive.sh. عدل جملة إذا في الملف بينها وبين األقواس مسافة المعطيات
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vi drive.sh 

4G 

dd 

o 

if [ $age -lt 16 ] 

<ESC> 

:x 

<Enter> 

 البرنامج مرة اخرى: اعد تشغيل

cat drive.sh 

./drive.sh 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ cat drive.sh                                             

#!/bin/bash                                                                    

echo "Please enter your age"                                                   

read age                                                                       

if [ $age -lt 16 ]                                                             

then                                                                           

   echo "You are not old enough to drive."                                     

else                                                                           

   echo "You can drive!"                                                      

fi                                                                            

sysadmin@localhost:~$ ./drive.sh                                               

Please enter your age                                                          

21                                                                            

You can drive!                                                                 

sysadmin@localhost:~$ 

 if [ $age -lt 16 ]، cat drive.sh، ./drive.shامر واألتنفيذ 

 .man test األمرلالطالع على القائمة كاملة لجملة االختبار، شغل 

سوف  [age -lt 16$] فمثالً الكتابة بهذا الشكل األقواس المربعة. هام: يجب أن يكون هناك مسافات حول

 تعمل.سفإن الجملة  [ age -lt 16$ ] عند ترك مسافة بهذه الطرقية تفشل، ولكن

 3الخطوة  9.4.3

وشغل  أنشأبالفشل. على سبيل المثال،  أونتيجة بالنجاح  إلرجاعامر قشرة أخرى أو نتائجاستخدام يمكنك أيضا 

ما يلي  أضف. ال أو على هذا النظامموجود ستخدم لتحديد ما إذا كان حساب المستخدم ي والذيمج التالي، البرنا

 :check.sh الملف إلى
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vi chech.sh 

i 

#!/bin/bash 

echo "Enter a username to check: " 

read name 

if grep $name /etc/passwd > /dev/null 

then 

echo "$name is on this system" 

else 

echo "$name does not exist" 

fi 

<ESC> 

:X 

<Enter> 

cat chech.sh 

 التالي: باألمرغير االذونات 

chmod a+x check.sh 

 امر التالية:واأل اآلن؛ شغل البرنامج عن طريق
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./check.sh 

root 

./check.sh 

bobby 

 أعطي اسممرة أخرى و )check.sh/.( األمر. نفذ root اسمللحصول على اسم المستخدم، اعطي  السؤالعند 

bobby:الشاشة يجب أن تبدو كما يلي . 

sysadmin@localhost:~$ cat check.sh                                             

#!/bin/bash                                                                    

echo "Enter a username to check: "                                             

read name                                                                      

if grep $name /etc/passwd > /dev/null                                        

then                                                                           

    echo "$name is on this system"                                             

else                                                                           

    echo "$name does not exist"                                                

fi                                                                             

sysadmin@localhost:~$ chmod a+x check.sh                                       

sysadmin@localhost:~$ ./check.sh                                              

Enter a username to check:                                                     

root                                                                           

root is on this system                                                         

sysadmin@localhost:~$ ./check.sh                                               

Enter a username to check:                                                     

bobby                                                                          

bobby does not exist                                                          

sysadmin@localhost:~$ 

 البرنامج السابقتنفيذ 
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 4الخطوة  9.4.4

. تستخدم هذه الجلمة لتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل متكرر oopl elwhi بينما خرى وهي حلقةأجملة شرطية 

 :num.shمى . أبدأ من خالل كتابة ما يلي في الملف المسةطالما يرجع الشرط بنتيجة صحيح

 في الملف( كتبمود الكود )لن يُ ايصف هذا الع num.sh إلىأدخل التالي 

#!/bin/bash  

ease enter a number greater lecho "P

than 100" 

read num 

e 100 ]l-e [ $num lwhi " تنفيذ التعليمات البرمجية من #do   "نفذ إذا  إلى"

 Do حالة االختبار حقيقية

$num is NOT greater echo "

than 100." 

ease enter a number greater lecho "P

than 100" 

read num 

done  نهاية جملة الشرط # 

yllecho "Fina،$num is greater than  

100" 

 loopامر حلقة أوجدول يصف 

 101. وأخيرا أدخل 99 الرقم أدخل التاليةمرة السؤال في العند و. 25 الرقم للحصول على رقم أدخل السؤالعند 

 عند المطالبة للحصول على رقم للمرة الثالثة. 

 :num.shادخل البرنامج التالي في الملف 
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vi num.sh 

i 

#!/bin/bash                                                                   

echo "Please enter a number greater than 100"                                  

read num                                                                       

while [ $num -le 100 ]                                                         

do                                                                             

echo "$num is NOT greater than 100."                                       

echo "Please enter a number greater than 100."                             

read num                                                                   

done                                                                          

echo "Finally, $num is greater than 100"   

<ESC> 

:X 

<Enter> 

cat num.sh 

chmod a+x num.sh 

./num.sh 

 اآلن، قم بإدخال األرقام التالية:
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25 

99 

101 

 الشاشة يجب أن تبدو كما يلي:

sysadmin@localhost:~$ cat num.sh                                               

#!/bin/bash                                                                    

echo "Please enter a number greater than 100"                                  

read num                                                                       

while [ $num -le 100 ]                                                         

do                                                                             

    echo "$num is NOT greater than 100."                                       

    echo "Please enter a number greater than 100."                             

    read num                                                                   

done                                                                          

echo "Finally, $num is greater than 100"                                      

sysadmin@localhost:~$ chmod a+x num.sh                                         

sysadmin@localhost:~$ ./num.sh 

                                        

Please enter a number greater than 100                                         

25                                                                             

25 is NOT greater than 100.                                                    

Please enter a number greater than 100.                                        

99                                                                             

99 is NOT greater than 100.                                                    

Please enter a number greater than 100.                                       

101                                                                           

Finally, 101 is greater than 100                                              

sysadmin@localhost:~$ 

 loopبرنامج تنفيذ 
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 .doneو doبين  الجملةتنفيذ ندها عيتم فس )  100e l-[ $num [ (للجملة  ةصحيحط قيمة الشر رجعتإذا 

مرة أخرى، يتم  صحيحة النتيجة ت. إذا كانمن جديدشرط ال جملةيتم فحص  الجمل،تلك تنفيذ من  االنتهاءبمجرد 

  .doneو  do  للجملة بينمرة أخرى التنفيذ 

 .100عندما تكون القيمة أكبر من  أو، خاطئة النتيجةتكرار حتى ترجع الستمر يس وبالتالي

 5الخطوة  9.4.5

استخدام ، مما يعني أنه يمكنك BASH shellهي جزء من قشرة الباش  Scripting codeالبرمجية النصية 

الخاص  viمثل ما كنت تستخدمها في المحرر  command lineامر وفي سطر األ  statementsالجمل  هذه

قائمة من القيم   assignتي من شأنها اسناد ال ؛forلجمل مثل جملة  ة جداً فيدعملية البرمجة النصية م. بالقشرة

list of values  متغير إلىفي وقت واحد variable . إجراء مجموعة من العمليات والذي من شأنهa set 

of operations ى كل قيمةعل value امر التالية:واأل اكتب. على سبيل المثال، من تلك القيم 

for name in /etc/passwd /etc/hosts /etc/group 

do 

wc $name 

done 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ for name in /etc/passwd /etc/hosts /etc/group            

> do                                                                           

>     wc $name                                                                 

> done                                                                         

  24   30 1001 /etc/passwd                                                     

  7  15 161 /etc/hosts                                                         

  46  46 561 /etc/group                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 forجملة تنفيذ 

  مع أخيرةومرة  /etc/hostsمع مرة و /etc/passwd معثالث مرات: مرة  هتم تشغيل wc األمرالحظ أن 

etc/group/. 

 6لخطوة ا 9.4.6

يمكن ان يولد قائمة من قيم االعداد  seq األمر؛ حيث أن forمع جملة  ناوبالتع seq األمر استخدامغالبا ما يتم 

ملف  12إلنشاء امر وفي سطر األ بتنفيذ البرنامج التالي، قم مثالً . 10 إلى 1الصحيحة، على سبيل المثال من 

 :test12 باالسم وتنتهي test1 test2 test3 باالسمتبدأ اسماؤها 

ls 

for num in `seq 1 12` 

do 

touch test$num 

done 

ls 
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 كالتالي: التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       

Desktop    Downloads  Pictures  Templates  check.sh  num.sh                    

Documents  Music      Public    Videos     drive.sh                            

sysadmin@localhost:~$ for num in `seq 1 12`                                    

> do                                                                           

>     touch test$num                                                           

> done                                                                         

sysadmin@localhost:~$ ls                                                       
Desktop    Music     Templates  drive.sh  test10  test2  test5  test8          
Documents  Pictures  Videos     num.sh    test11  test3  test6  test9          

Downloads   Public     check.sh   test1     test12  test4  test7                 

sysadmin@localhost:~$ 

 seqجملة تنفيذ 
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 فهم عتاد الحاسب – العاشرالمعمل 

Understanding Computer Hardware 
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 مقدمة 10.1

تعرض  امرأويتم شرح س المعملهذا  في. Computer Hardware هذا هو المعمل العاشر: فهم عتاد الحاسب

 .مكونات جهاز الحاسب اآلليمعلومات عن 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 امر لعرض قائمة العتاد.واستخدم األ •

 قائمة عتاد الحاسب  10.2

وذلك  es lfiودراسة بعض الملفات ؛ commandsامروبعض األ  executeقوم بتنفيذنالمهمة، سوف  في هذه

 .في الجهاز الذي تعمل عليه hardware configurationتكوين األجهزة  ay ldispلعرض

 1الخطوة  10.2.1

 وحدة المعالجة المركزية: من أجل تحديد نوع األمرنفذ 

lscpu 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ lscpu 
 

Architecture:          x86_64                                        

            

CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit                         

                                            

Byte Order:            Little Endian                                 
            

CPU(s):                24                                            

            

On-line CPU(s) list:   0-23     
                                                      

Thread(s) per core:    2                                             

            

Core(s) per socket:    6                                             

            

Socket(s):             2                                             

            

NUMA node(s):          2                                             

            

Vendor ID:             GenuineIntel                                  
            

CPU family:            6                                             
            

Model:                 45                                            
            

Stepping:              6                                             

            

CPU MHz:               1412.265                                      

            

BogoMIPS:              4001.62                                       

            

Virtualization:        VT-x     
                                                      

L1d cache:             32K                                           

            

L1i cache:             32K                                           

            

L2 cache:              256K                                          

            

L3 cache:              15360K                                        

            

NUMA node0 CPU(s):     0-5,12-17      

 

NUMA node1 CPU(s):     6-11,18-23                         

                                               

sysadmin@localhost:~$ 
 

 

 lscpu تنفيذ األمر
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مهم  nit Urocessing P lentraC- (CPU)وحدة المعالجة المركزية عن معلومات  ay ldispعرضإن 

 inux Ladvancedيزات لينكس المتقدمة ممدى إمكانية االستفادة من م etermine dلة تحديدواعند مح

features استخدامهاذلك بغرض و used  على نظامك system لمزيد من التفاصيل .s ldetai  حول وحدة

 وتحديداً ؛  /proc/cpuinfo المسمى ملفال examineيمكنك فحص  CPU(s)المعالجة المركزية الخاصة بك 

وبالتالي معرفة  وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك تفاصيل لرؤية  isted lالتي يتم سردها و agslf الماألع

 .أوالمميزات جد وهل ت

 2الخطوة  10.2.2

 :/proc/cpuinfoعرض ملف 

cat /proc/cpuinfo 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ cat /proc/cpuinfo 
physical id     : 1                                                  
            

siblings        : 12                                                 
            

core id         : 5                                                  

            

cpu cores       : 6                                                  

            

apicid          : 43                                                 

            

initial apicid  : 43                                                 
            

fpu             : yes                                                

            

fpu_exception   : yes                                                

            

cpuid level      : 13                                                 
            

wp              : yes                                                

            

flags            : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr  
pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe
 syscall nx  pdpe1gb rdt 
scp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nons
top_tsc ap 

erfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 
ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadlin
e_timer aes xsave avx lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpi
d xsaveopt dtherm arat pln pts  
bugs            :                                                    

            

bogomips        : 4001.57                                            

            

clflush size     : 64                                                 
            

cache_alignment  : 64                                                 
            

address sizes   : 46 bits physical, 48 bits virtual                   
           

power management:                                                    

                            

sysadmin@localhost:~$  
  

 cat /proc/cpuinfoتنفيذ األمر 
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 3الخطوة  10.2.3

، في جهازك المستخدمه swap spaceومساحة التبادل   RAMالعشوائي الوصول ذاكرة  كتشاف مقدارإل

 :free االمر استخدم

free -m 

free -g 

 ؛ أما في حالة megabytes مقدار الذاكرة بالميغا بايتر فسيتم اظها freeمع األمر  -mالخيار  إستخدامعند 

 .gigabytes الغيغابايتفسيتم عرض حجم الذاكرة ب -gالخيار  إستخدام 

 وينبغي ان يكون التنفيذ كما يلي:

 

sysadmin@localhost:~$ free -m 
 

             total       used       free   shared    buffers   cached
        

Mem:         64394      35057      29337        0       1100     2631

        

-

/+ buffers/cache:       31326      33068                             

            

Swap:          975         54        921  

                                    

sysadmin@localhost:~$ free -g 
             total        used       free    shared   buffers  cached 
       

Mem:            62         34         28         0         1       2 

       

-

/+ buffers/cache:          30         32                             

            

Swap:            0          0          0                             

            

sysadmin@localhost:~$                                                 
           

 free –m، free –gين األمرتنفيذ 
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غيغابايت( من  15ما يقرب من ميغا بايت ) 16049لديه   systemأعاله، يمكنك أن ترى أن النظامالتنفيذ في 

ميغا بايت، وهو مؤشر  1066منها فقط  used(. المستخدم RAM) physical memory الذاكرة الفعلية

في  الخاص بك system's needsالحتياجات النظام   enoughأن لديك ذاكرة كافية  good signجيد

 .الوقت الحالي

القرص من   spaceتعني اخذ مساحة  Swapتقنية التبادل تبادل. ال استخداميتم  ؛ run outفي حال نفاد الذاكرة

التي من المفترض أن  temporarily store dataلتخزين البيانات  مؤقتا واستخدامها hard driveالصلب 

 .RAM في ذاكرة الوصول العشوائي  storedتكون مخزنة 

 4الخطوة  10.2.4

 األمر، استخدم  PCI busبناقل   connectedتصلة الم  devicesما هي األجهزة   examineلمعرفة 

 :lspci التالي

lspci 

متصلة  many devicesأن العديد من األجهزة  ؛أدناه partial outputالجزئي التنفيذ  فيالحظ 

connected   بلوحة النظامsystem boardضوعر، كما هو م: 
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sysadmin@localhost:~$ lspci                                           
           

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMI2 (rev 07) 

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port 1a (rev 07)          

00:01.1 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port 1b (rev 07)                                        

00:02.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port 2a (rev 07)                    

00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port  

3a in PCI Express Mode (rev 07)                                      

00:04.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 0 (rev 07)                                       

00:04.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 1 (rev 07)                                                   

00:04.2 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 2 (rev 07)  

00:04.3 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 3 (rev 07 

00:04.4 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 4 (rev 07)                      

00:04.5 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 5 (rev 07)                                           

 lspci األمرتنفيذ 

 videoلتحديد األجهزة التي ال تدعمها نواة لينكس. بعض األجهزة مثل بطاقات الفيديو  ةهام lspci األمر ائجنت

cards  قد ال توفر سوى الوظائف األساسيةbasic functionality تثبيت  إذا لم يتمinstall   برنامج التشغيل

 .لها ناسبالم

 5الخطوة  10.2.5

 والوحدات المستخدمة: kernel driverإلظهار األجهزة مع مشغل النواة  lspci األمرمع  k-الخيار  استخدم
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lspci -k 

 وينبغي ان يكون التنفيذ كما يلي:

 

sysadmin@localhost:~$ lspci -k                      
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMI2 (rev 07) 
            

        Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 0626              

            

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port  

1a (rev 07)                                                          

            

        Kernel driver in use: pcieport                               
            

00:01.1 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port  

1b (rev 07)                                                          

            

        Kernel driver in use: pcieport                               
            

00:02.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
   Root Port  

2a (rev 07)                                                          

            

        Kernel driver in use: pcieport                               
            

00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express
  Root Port  

3a in PCI Express Mode (rev 07)                                      

            

        Kernel driver in use: pcieport                               
            

00:04.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA   
Channel 0 (rev 07)                                                   
                           

        Subsystem: Super Micro Computer Inc Device 0626              

            

        Kernel driver in use: ioatdma                                
            

00:04.1 System peripheral: Intel Corporation Xeon E5/Core i7 DMA  
Channel 1 (rev 07) 
 

 k– spcil األمرتنفيذ 
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 6الخطوة  10.2.6

؛ Universal Serial Bus (USB) – نفذ التسلسلي العالميبالنظام عبر الم المتصلة جهزةقائمة باأللسرد 

 :االمر التالي استخدم

lsusb 

 :متصلة بالنظام USBيتم الكشف عن أي أجهزة لم حيث مختلف؛  التاليخراج الحظ أن اإل

sysadmin@localhost:~$ lsusb 

unable to initialize libusb: -99 

sysadmin@localhost:~$  

 لنظام تشغيل افتراضي lsusb األمرتنفيذ 

كما بالنظام متصلة ال USBتظهر أجهزة  وفيه قد ال ؛virtualized افتراضيهو نظام السابق النظام  نأل ذلك

؛ العاديةاألنظمة  أحدمر السابق في واآلن؛ سنجرب األ. في األجهزة العادية lsusb األمرعند تنفيذ  ةعاديظهر 

 :وستكون النتيجة فيه كالتالي

sysadmin@localhost:~$ lsusb 

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 

sysadmin@localhost:~$      

 لنظام تشغيل حقيقي lsusb األمرتنفيذ 

HAL  العتاد المجردةهو طبقة Hardware Abstraction Layer  من مجموعة) والتي هي عبارة عن 

 لبرامج وبالتالي تسمح األساسي، بالنظام الخاصة التفاصيل بعض تحاكي التي برامجال فيالروتينية  اإلجراءات

 haldهو  HALلـ  daemon البرنامج الخفي .(والوصول اليها الجهاز موارد سطح المكتب من اكتشاف

 updateبتحديث  haldيقوم ، )البرنامج الخفي هو الذي يعمل في الخلفية بغير إدراك من المستخدم العادي(

. وعند حدوث تغير بطريقة connected devices بالنظام عن األجهزة المتصلة databaseقاعدة بيانات 
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سجلت عمليات أي  إلىهذه المعلومات   broadcastsيبث haldن إف ؛األجهزة المتصلة  stateبأخرى لحالة أو

 registered هذا الحدث eventالتي تستخدم النظمة . في اLHA األمر، فإن lhasl  سرد على يكون قادر

 في ذلك النظام. devicesقائمة باألجهزة 

 7الخطوة  10.2.7

جهزة باأل ةخاص moduleوحدة نمطية  أو  driverحمل برنامج تشغيلعادة تُ  Linux kernelنواة لينكس 

 لعرض وحدات يتم تحميلها حاليا: lsmod األمر استخدم. القيام بوظائفهامن  تلك االجهزةلتتمكن 

lsmod 

أما ، e lmoduل هو اسم الوحدة النمطيةومود األاالعونجد ان . output lpartia جزئيتنفيذ هي الشاشة أدناه 

 إلىيشير ف"  Used by" الثالث موداعال الرقم فيأما هو مقدار الذاكرة المستخدمة من الوحدة. فالثاني العامود 

 ،موداعالهذا وحدات في تلك الأسماء  نجدن أيضا أن وحدة. ويمكالنفس تستخدم التي خرى األوحدات ال عدد كم

 :غير كاملةتلك األسماء  ما تكون ولكن غالبا
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sysadmin@localhost:~$ lsmod                                           
           

Module                  Size  Used by                                
            

dccp_diag              16384  0                                      

            

dccp                   73728  1 dccp_diag                            

            

udp_diag               16384  0                                      

            

unix_diag              16384  0                                      

            

tcp_diag               16384  0                                      

            

inet_diag              20480  3 dccp_diag,udp_diag,tcp_diag          

            

xt_nat                 16384  457                                    

            

veth                   16384  0                                      

            

vxlan                  49152  0                                      
            

ip6_udp_tunnel         16384  1 vxlan                                 
           

udp_tunnel             16384  1 vxlan                                 
           

ipmi_devintf           20480  0                                      

            

ib_iser                49152  0                                      

            

rdma_cm                49152  1 ib_iser                              

            

iw_cm                  45056  1 rdma_cm                              

            

ib_cm                  45056  1 rdma_cm                              

            

ib_sa                  36864  2 rdma_cm,ib_cm                        

            

ib_mad                 53248  2 ib_cm,ib_sa                          

            

ib_core               106496  6 ib_iser,rdma_cm,iw_cm,ib_cm,ib_sa,ib_

                                mad   

       

 lsmod األمرتنفيذ 

 8الخطوة  10.2.8

نظام  و؛ وهBIOSتحتوي على ما يعرف باسم  الحاسبفي العديد من أجهزة  system boardلوحة النظام 

، SMBIOS أو، BIOS. نظام إدارة Basic Input and Output System االدخال واإلخراج األساسي

وكيفية نقل المعلومات  data structuresهياكل البيانات  standard definingتحديد ل هو معيار
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communicate information الحاسب عتاد عن computer hardware .األمر dmidecode  قادر

ه ال يعمل بشكل ألنفي العديد من النظم. وهو لن يعمل هنا،  SMBIOSعلى قراءة وطباعة المعلومات من 

 .virtual environment فتراضيةالابيئة الن صحيح ضم

 .ylinteractive-non وغير تفاعلي ylinteractive بطريقتين: بشكل تفاعلي  استخدامهيمكن  fdisk األمر

والتي تشمل األقراص  األجهزة،مع قائمة كتل ألمر غير تفاعلي اسيصبح  ؛fdiskمع  -l الخياراستخدام عند 

 تخزين المنطقية.)األقراص الصلبة( وحدات ال

على  partitions قسام األعادة لتعديل يستخدم  والذي يالتفاعل وضعال إلى fdisk األمريدخل  -lبدون خيار 

 .disk device القرص

 9الخطوة  10.2.9

تحذيرات عرض وبدون ؛ sectorsقطاعات  على شكللسرد أجهزة األقراص غير التفاعلية  fdisk األمرنفذ 

 :DOSالتوافق 

fdisk -cul 

  dev/sdb/و /dev/sda قرصين هما لأوثالثة نتائج، يُظهر  األمرلهذا  output lpartiaالجزئي التنفيذ 

logical وحدات التخزين المنطقية فهو   dev/sdc/ والموجود بإسم القرص الثالثأما . اواألقسام الخاصة بهم

volumes التي تم حذفها omitteي؛ وسترى ذلك في التنفيذ التال: 
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sysadmin@localhost:~$ fdisk -cul   
                                    

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes                            

            

255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders                          
            

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes                     
            

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                 
           

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                    
            

Disk identifier: 0x000571a2                                          

            

                                                                     

            

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System       
            

/dev/sda1   *           1        2481    19921920   83  Linux        

            

/dev/sda2            2481        2611     1046529    5  Extended     

            

/dev/sda5            2481        2611     1046528   82  Linux swap / 

Solaris     
                                                                     

            

sysadmin@localhost:~$                                                 
           

 fdisk -cul األمرتنفيذ 

الخيار أما اسطوانات. قطاعات بدال من التخزين على شكل وحدات يعرض  fdisk األمرمع   u-الخيار استخدام 

c- األمرمنع فيقوم ب fdisk  تحذيرات التوافق طباعة منDOS. 

 

 

 

 

 

 



 

269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارة الحزم والعمليات – المعمل الحادي عشر
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 مقدمة 11.1

ع قاموالتعلم ت سوف ؛. عن طريق أداء هذا التمرينالحادي عشر: ادارة الحزم والعمليات المعملهذا هو 

ocationsl  اةالنومعلومات التي بها information lkerne ،معالجة المعلومات معرفة وprocess 

information  والمكتباتibrariesl وملفات السجل eslog filوحزم البرمجيات ، software 

packages. 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 من قبل النواة. /procالملفات  نظاماستخدام كيفية  منق التحق •

 .من العمليات لعرض معلومات عملية ps مراأل ماستخدا •

 .االستئنافو، يقافاإلالبدء، و، والتي تشمل تعلم كيفية إدارة العمليات •

 .عرض ملفات السجل •

 .مشتركةتحميل مكتبات  امكانيةإدارة  •

 proc/ النواة و 11.2

 inux Lينكسمع نواة ل communicate صل تامر التي توواأل /procستكشف الدليل نفي هذه المهمة سوف 

lkerne يظهر الدليل .proc/  عادي، مثل  دليلعلى انهusr/ أو etc/   غير الحقيقة ولكن ُ الدليل ف. ذلك تماما

proc/  أو الغير حقيقي الصوريهو نظام الملفات esystemlpseudo fi في ذاكرة الحاسب. يتم االحتفاظ بهو 

  .محرك األقراص( محفوظة فين )والتي عادة ما تكو /etc أو /usrين دليلال عكسوذلك 

برامج  على النظام. running قيد التشغيل  process كل عملية الوصول الى معلومات  /procالدليل  يستطيع

الدليل خالل من  running قيد التشغيل  esprocess  العمليات قراءة المعلومات حولتقوم ب topو psمثل 

proc/ معلومات حول نظام التشغيل واألجهزة الخاصة به مثل والتي تحتوي على . الفرعيةأدلته و

proc/cpuinfo/ (ال )و خاص بمعلومات المعالجproc/meminfo/ (ال )و خاص بمعلومات الذاكرة

proc/devices/ (بخاص ال)األجهزة. 
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 الذي هو جزء منو proc/sys/ باسم فرعي دليلعلى  proc/يحتوي  الثالثة السابقة؛ دالئلباإلضافة الى ال

 تشغيلالنواة   settingsإعدادات   alterها لتغييراستخدامالتي يمكن و pseudo filesالصورية الملفات 

running kernelحقيقية  . وبما أن هذه الملفات ليست ملفاتnot real  محررستخدم يُ ال ينبغي أن فانهeditor  

محتويات  overwriteللكتابة فوق  sysctl أو  echo أحد األمريناستخدام من ذلك يجب  ها. بدالً لتعديل

contents  عرض لةاوبمحتقم ال فالملفات. وللسبب نفسه،  تلكview  هذه الملفات في محررeditor ولكن ،

 ذلك.ل sysctl أو  catاألمر استخدام

ستخدم ت  kernelنواة؛ فإن ال configurationالتكوينفي  permanent changes دائمةتغييرات عمل ل

عندما يكون  proc/على ملفات   changesإلجراء تغييرات عادة م ستخديُ والذي  ؛etc/sysctl.confالملف /

 .starting up تشغيل الفي مرحلة النظام 

 1الخطوة  11.2.1

 :/procبعض الملفات الموجودة في الدليل  تعرضسنفي هذه المهمة، سوف 

ls /proc 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ls /proc                                                 

1          cpuinfo      kallsyms     mpt           sysrq-trigger                

19         crypto       kcore       mtrr          sysvipc                      

23         devices      key-users   net           thread-self                  

25         diskstats    keys        pagetypeinfo  timer_list                   

41         dma          kmsg        partitions    timer_stats                  

50         driver       kpagecount  sched_debug   tty                          

62         execdomains  kpageflags  schedstat      uptime                       

74         fb           loadavg     scsi           version                      

acpi       filesystems  locks        self           version_signature            

buddyinfo  fs           mdstat      slabinfo        vmallocinfo                  

bus        interrupts   meminfo     softirqs      vmstat                       

cgroups    iomem        misc        stat          zoneinfo                     

cmdline     ioports      modules      swaps                                      

consoles    irq          mounts     sys                                        

sysadmin@localhost:~$ 

 ls /proc األمرتنفيذ 

 على النظام running processesالعمليات الجارية  تمثل تحتوي على أرقام  directoriesدالئلالتذكر أن 

on the systemلى هي دائما و. العملية األ/sbin/init  وبالتالي فإن الدليل/proc/1  سيحتوي ملفات

contains files  معلومات حول عملية تشغيل  بهاinit . 

امر وظهر األيُ  سوف (//inelcmd/1proc على سبيل المثالالمعالجة )دليل هو ملف داخل  inelcmdملف 

ختلف اختالفا كبيرا من نظام يي تم تشغيلها العمليات التترتيب وهنا يجب أن تالحظ أن تنفيذها. كتابتها و تالتي تم

موجه ليذهب ال  echoمحتوى هذا الملف ال يحتوي على حرف سطر جديد، سيتم تنفيذ أمر  وحيث ان. خرآ إلى

 سطر جديد. إلى

 2 الخطوة 11.2.2

 (:1 هو الرقم DIP)معرف العملية  /sbin/initلعرض معلومات حول عملية  psثم  cat ان األمراستخدم 
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cat /proc/1/cmdline; echo 

 لما يلي: التنفيذ مشابهوينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ cat /proc/1/cmdline; echo                                

/sbin/init 

  cat /proc/1/cmdline; echo ألمراتنفيذ 

 معطيات دووج ولعدم .cat األمرعلى الفور بعد  echo األمرتم تنفيذ السابق؛ المثال مالحظة: في 

argument في سطر جديد.  رامووضع موجه األ؛ فتم 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ أن يكون  ي. وينبغفقط cat األمرنفذ ؛ echoولمعرفة لماذا تم استخدام  

sysadmin@localhost:~$ cat /proc/1/cmdline                           
             

/sbin/initsysadmin@localhost:~$                     

 سيجعله يظهر في سطر جديد. echoالحظ أن التنفيذ ظهر في نفس سطر موجه األوامر؛ بينما استخدام االمر 

 

 :لتحديد رقم العملية التي نريدها p–رض العمليات قيد التشغيل؛ والخيار لع واآلن؛ نفذ االمر التالي

ps -p 1 

 وينبغي أن يكون التنفيذ مشابه للتالي:

sysadmin@localhost:~$ ps -p 1                                                  

  PID TTY          TIME CMD                                                    

    1 ?        00:00:00 init 

 ps -p 1األمرتنفيذ 

. وفي operating system يلتحتوي على معلومات حول نظام التشغ /procالملفات األخرى في الدليل 

 مهام التالية سنتعلم عرض وتعديل هذه الملفات.ال
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 3الخطوة  11.2.3

 لنواة ل passed تم تمريرهاالتي  arguments تالمعطيارى ما هي لت /inelproc/cmdملف العرض ا

 lkerne  اإلقالع وقتboot time: 

cat /proc/cmdline 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ cat /proc/cmdline                                       

BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.2.0-34-generic root=/dev/mapper/vlabs--vg-root  
ro cgroup_enable= 

memory swapaccount=1                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 cat /proc/cmdline األمرتنفيذ 

 عملياتال إدارة 11.3

 .وإيقافها بدأ العملياتنقوم بفي هذه المهمة سوف 

 1الخطوة  11.3.1

 التالي: األمر، اكتب ltermina ة الطرفية النافذفي 

ping localhost > /dev/null 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null 

 

  

 ping localhost > /dev/null األمرتنفيذ 

)والمعروف  /lldev/nuملف ال إلى pingدة توجيه إعا االتصال، وفي المثال السابق تم باختباريقوم   ping األمر

وعلى الرغم من انه كسلة للمحذوفات؛ إال انه وبعد إرسال األشياء التي ال نريدها  (.bit bucketالبت  سلةباسم 

 اليه؛ فإنه يزودنا برقم الوظيفة ومعرف العملية. 

سبب ال. السابقتنفيذ العند  hang up تجابةعن االس متوقفةعالقة أو بدو ت ltermina  نافذة الطرفيةالالحظ أن 

حتى يتم إنهاء  ping األمربتنفيذ  النظام؛ وبالتالي سيستمر foreground المقدمة ل فييعم األمران هذا في ذلك 

 terminated  العملية process تعطيلها أو  suspended من قبل المستخدم user. 

 2الخطوة  11.3.2

 اضغط على، بشكل نهائي وليس لإليقاف  foregroundالتي بالمقدمة process عمليةال Terminate إلنهاء

 :c مفتاح التحكم مع

Ctrl-c 

 لما يلي:التنفيذ مشابه وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null 

^C 

sysadmin@localhost:~$ 

 Ctrl-cالضغط على تنفيذ 

 3الخطوة  11.3.3

 :كما يلي &عند طريق وضع عالمة  background فس االمر السابق وقم بجعله يعمل في الخلفكتابة ناعد 
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ping localhost > /dev/null & 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null &                               

[1] 158 

 & ping localhost > /dev/null األمرتنفيذ 

، وبالتالي background العملية في الخلف تلك ذينفت؛ فسيتم السابق األمرنهاية  في &عن طريق إضافة عالمة 

 .ltermina النافذة الطرفية على في التحكم والسيطرةلمستخدم يستمر ا

 .PIDالعملية السابقة  معرفهو  158الحظ أن الرقم 

. وذلك بالضغط على مفتاح historyامر واأل سجلاالستفادة من  يهاالمر السابق و إلعادة كتابةوهناك طريقة 

>Enter <ادخال  واخيرا الضغط على مفتاح & عالمةعلى لوحة المفاتيح، ثم إضافة مسافة و↑ ألعلى سهم 

 .(مشابهامر أوالطريقة موفرة للوقت عند ادخال  وهذه)

 
 ومات التالية:بإرجاع المعليقوم السابق  األمرالحظ أن 

[1] 158 

 معرف. أما الرقم الذي يليه فهو processالعملية لهذه   job ةفيالوظ رقمهو  [ ]العدد بين األقواس المربعة 

العملية معرف أما رقم  ،1في المثال السابق هو  job numberإذاً رقم الوظيفة . Process ID (PID)العملية 

PID  158هو . 

 DIP عملية لكل، كما ان فريد ةفيوظ رقملها سوف يكون  llshe/ltermina قشرة /ةنافذة طرفيكل : )معلومة

 .)بالكامل على نطاق النظام فريد D numberI هويةرقم 

عملية من على  ationslmanipu إجراء تعديالتعند  important مهمة  information هذه المعلومات 

 .uelpriority va لها األولويةقيمة  ngchangi تغيير أو ةالعملي stop ، مثل وقفالعمليات
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 .هنااألرقام الموجودة  نمختلف ع في نظامكمعرف العملية مالحظة: من المرجح أن يكون 

 4الخطوة  11.3.4

 :lcurrent termina النافذة الطرفيةامر تعمل حاليا في واأللمعرفة األمر التالي يستخدم 

jobs 

 لي:لما ي مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]+  Running                 ping localhost > /dev/null & 

 jobs األمرتنفيذ 

ي والذي يؤد echoما زال قيد التشغيل، لذلك تم استخدامه في هذه الفقرة، عكس امر مثل  pingالحظ أن االمر 

 .jobs، ثم اكتب األمر %echo Hi > /dev/null، جرب استخدام األمر Doneعمله ثم ينتهي وتصبح حالته 

 5الخطوة  11.3.5

 آخر في الخلفية عن طريق كتابة ما يلي: pingأمر  شغل

ping localhost > /dev/null & 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null & 

[2] 100 

 & ping localhost > /dev/null األمرتنفيذ 

 الجديد. األمرلهذا مختلف  process IDومعرف العملية  job number ظيفةالو أن رقمالحظ 
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 6الخطوة  11.3.6

 أخرى:مرة  jobs من ذلك، اكتب، للتحقق تعمل في الخلفية ping مرأو، يجب أن يكون هناك اثنين من نآلا

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]-  Running                 ping localhost > /dev/null &                     

[2]+  Running                 ping localhost > /dev/null & 

 jobs األمرتنفيذ 

 7الخطوة  11.3.7

المقدمة  الىل واأل األمر bring احضرقيد التشغيل،  ping امر أومن التحقق من أن اثنين من  االنتهاءوبمجرد 

 foreground :عن طريق كتابة ما يلي 

fg %1 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ fg %1                                                    

ping localhost > /dev/null  

 fg %1 األمرتنفيذ 

 8الخطوة  11.3.8

 العملية toppeds يقافإل، ltermina النافذة الطرفيةالسيطرة مرة أخرى على  يأخذ ping األمرالحظ أن 

 :Ctrl-zتب على ، اكالنافذة الطرفيةواستعادة السيطرة على  (إنهائها)وليس 
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Ctrl-z 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ fg %1                                                   

ping localhost > /dev/null                                                     

^Z                                                                             

[1]+  Stopped                 ping localhost > /dev/null  

 Ctrl-z األمرتنفيذ 

 9الخطوة  11.3.9

 في الخلفية ، وجعلها تعملprevious processالسابقة  العملية continue executingعادة استكمال إل

backgroundنفذ ، execute تالي:ال األمر 

bg %1 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ bg %1                                                      

[1]+ ping localhost > /dev/null &   

 bg %1 األمرتنفيذ 

 10الخطوة  11.3.10

 :running processesغيل العمليات قيد التشمرة أخرى للتحقق من  jobs األمر أًكتب

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]-  Running                 ping localhost > /dev/null & 

[2]+  Running                 ping localhost > /dev/null & 

 jobs األمرتنفيذ 

 11الخطوة  11.3.11

 عن طريق كتابة ما يلي:جديد  ping مر؛ أكتب أبعد ذلك

ping localhost > /dev/null & 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null &                             

[3] 101  

 & ping localhost > /dev/null مراألتنفيذ 

 12الخطوة  11.3.12

 :running processes عمليات قيد التشغيل  threeمرة أخرى للتحقق من ان هناك ثالث  jobs األمر أكتب

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]   Running                 ping localhost > /dev/null & 

[2]-  Running                 ping localhost > /dev/null & 

[3]+  Running                 ping localhost > /dev/null & 

 jobs األمرتنفيذ 
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 13الخطوة  11.3.13

 إلنهاءاتحقق من ، ثم بعد ذلك llki األمر ستخدامبا ping األمر هاءنإل،  job number وظيفةالرقم استعمل 

 :jobs األمرتنفيذ ب

kill %3 

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ kill %3  

sysadmin@localhost:~$ jobs 

[1]   Running                 ping localhost > /dev/null &               

[2]-  Running                 ping localhost > /dev/null &                     

[3]+  Terminated              ping localhost > /dev/null  

 kill %3، jobsين األمرتنفيذ 

 14الخطوة  11.3.14

، pingفمثالً قم بإنهاء جميع أوامر . llallki األمر باستخدامالتي من نوع واحد امر واألكافة  إنهاء، يمكنك وأخيراً 

 :أنهيتللتحقق من أن جميع العمليات قد  jobs األمرثم قم بتشغيل  ظر بضع لحظاتانتبعد تنفيذ االمر السابق؛ 

killall ping 

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ killall ping                                             

[1]-  Terminated              ping localhost > /dev/null                       

[2]+  Terminated              ping localhost > /dev/null                       

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 killall ping، jobsين األمرتنفيذ 

 لعرض العمليات top مرأاستخدام  11.4

ً   topمر األستخدم نفي هذه المهمة، سوف  لعمليات ا sorts بفرز top برنامجيقوم ؛ للعمل مع العمليات. افتراضيا

، وبالتالي فإن البرامج usage CPU جالمعالاالستخدام بنسبة حسب ب وذلك descending orderتنازليا 

 .القائمةتكون في أعلى س programs busiest والمشغولة النشطة

 1الخطوة  11.4.1

 امر التالية:و، اكتب األltermina  الطرفية نافذةالفي 

ping localhost > /dev/null & 

ping localhost > /dev/null & 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null & 

[1] 112                                                                        

sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null & 

[2] 113 

 & ping localhost > /dev/null &، ping localhost > /dev/nullين األمرتنفيذ 
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حيث  .subsequent steps في الخطوات الالحقة الستخدامهاوذلك ! PIDS ألرقام العملياتاعمل مذكرة 

 أن ارقام العمليات في نظامك ستكون مختلفة عن األرقام الموجودة في المنهج.

 

 2الخطوة  11.4.2

 :ltermina النافذة الطرفيةفي  top األمر اكتب

top 

 لما يلي: شابهمالتنفيذ وينبغي أن يكون 

top - 00:56:34 up  8:18,  1 user,  load average: 0.09, 0.14, 0.20                     

Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie           

Cpu(s):  2.1%us,  1.8%sy,  0.0%ni, 96.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si

,  0.0%st  

Mem:  65969788k total,  7629004k used, 58340784k free,   266340k     
buffers       

Swap:  2097148k total,  0k used,  2097148k free,   939076k     cached 

                                                                          

  PID USER      PR  NIVIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND             

    1 root      20   0 17868 2872 2624 S    0  0.0   0:00.14 init               

   19 syslog    20   0  171m 2796 2420 S    0  0.0   0:00.05 rsyslogd           

   23 root      20   0 19120 2020 1824 S    0  0.0   0:00.00 cron               

   25 root      20   0 50048 3416 2812 S    0  0.0   0:00.00 sshd              

   41 bind      20   0  376m  19m 5988 S    0  0.0   0:00.04 named             

   50 root      20   0 54460 2584 2176 S    0  0.0   0:00.00 login              

   62 sysadmin  20   0 18084 3200 2700 S    0  0.0   0:00.01 bash               

  112 sysadmin  20   0  6504 1824 1688 S    0  0.0   0:00.46 ping               

  113 sysadmin  20   0  6504 1788 1656 S    0  0.0   0:00.40 ping              

  114 sysadmin  20   0 17212 2240 2008 R    0  0.0   0:00.01 top   

 top األمرتنفيذ 
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 . seconds 2every كل ثانيتين changes يتغير top األمرمالحظة: إخراج 

 3الخطوة  11.4.3

فمثالً . هاخلامر دواألمما يعني أنه يمكنك إصدار  ،interactive programهو برنامج تفاعلي  top األمر

 :kحرف عن طريق كتابة ال sping هاء عملياتنإل top األمرم استخد سيتم

k 

 يلي:كما  Swap كلمة أسفلظهر سيالحظ ان الموجه 

top - 01:52:14 up  9:13,  1 user,  load average: 0.04, 0.11, 0.19               

Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie            

Cpu(s):  4.2%us,  2.6%sy,  0.0%ni, 93.0%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.1%si

,  0.0%st  

Mem:  65969788k total,  8137188k used, 57832600k free,   286512k     
buffers        

Swap:  2097148k total,  0k used,  2097148k free,  1110844    cached         

PID to kill:                                                                    

 PID USER       PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           

   1 root      20   0 17868 2872 2624 S    0  0.0   0:00.14 init               

   19 syslog    20   0  171m 2796 2420 S    0  0.0   0:00.07 rsyslogd           

   23 root      20   0 19120 2020 1824 S    0  0.0   0:00.00 cron               

   25 root      20   0 50048 3416 2812 S    0  0.0   0:00.00 sshd              

   41 bind      20   0  376m  19m 5988 S    0  0.0   0:00.07 named             

   50 root      20   0 54460 2584 2176 S    0  0.0   0:00.00 login            

   62 sysadmin  20   0 18084 3200 2700 S    0  0.0   0:00.01 bash               

  103 sysadmin  20   0  6504 1824 1688 S    0  0.0   0:00.96 ping              

  104 sysadmin  20   0  6504 1788 1656 S    0  0.0   0:00.85 ping              

  108 sysadmin  20   0 17212 2240 2008 R    0  0.0   0:01.03 top  

 kالحرف تنفيذ 
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 4الخطوة  11.4.4

وهي التي تريد انهائها،  (DIP) رقم العملية اكتب ،llD to kiIP القضاء على العمليةالموجه والخاصة بخانة  في

 . Enter على مفتاح  اضغطبعد ذلك ، ثم 99ذات الرقم  ping االتصال األولى اختبارعملية 

99 

< Enter > 

 :terminalالتي ستحدث في النافذة الطرفية الحظ التغييرات السريعة 

                

top - 07:25:53 up 101 days, 10:52,  1 user,  load average: 1.22, 0.75   
, 0.69      

Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie  
           

Cpu(s):  1.7%us,  1.8%sy,  0.0%ni, 96.1%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.1%si

,  0.0%st   

Mem:  65940536k total, 42156404k used, 23784132k free,   774280k   
buffers         

Swap: 999420k total,123248k used, 876172k free,2039748k cached        
PID to kill: 99                                                       
           

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND 

            

    1 root      20   0 17864 2888 2636 S    0  0.0   0:00.16 init    

            

   17 syslog    20   0  171m 2732 2352 S    0  0.0   0:00.06 rsyslogd 
           

   21 root      20   0 19116 2032 1840 S    0  0.0   0:00.00 cron    

            

   23 root      20   0 50048 3468 2860 S    0  0.0   0:00.00 sshd    

            

   39 bind      20   0 1128m  37m 6044 S    0  0.1   0:01.74 named   

            

   68 root      20   0 54456 2572 2156 S    0  0.0   0:00.00 login   
            

   80 sysadmin  20   0 18080 3268 2772 S    0  0.0   0:00.01 bash    

            

   99 sysadmin  20   0  6500 1856 1720 S    0  0.0   0:00.02 ping    

            

  101 sysadmin  20   0  6500 1780 1644 S    0  0.0   0:00.00 ping    

            

  102 sysadmin  20   0  6500 1788 1652 S    0  0.0   0:00.00 ping    

            

  103 sysadmin  20   0 17208 2300 2068 R    0  0.0   0:00.01 top      

                                                                   

 PID األمرتنفيذ 
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 5الخطوة  11.4.5

إذا كنت تريد ،  (lD with signaIP llKi ]15[: القضاء على العملية مع إشارةاصة بالموجه والخخانة في 

آخر إشارة ، أما إذا كنت تريد رقم Enterضغط على مفتاح لافقم ب [15]االفتراضي وهو  شارةرقم اإل استخدام

 ping أمرويبقى  إزالتهتم ست لواأل ping األمرالحظ أن . التي تريد إنهائها فقم بكتابته ليتم ارساله الى العملية

 .واحد فقط في القائمة

 :(تحديثبال top أمر يقومحتى ثوان  بضعاالنتظار  إلى)قد تحتاج 

 

top - 07:28:01 up 101 days, 10:55,  1 user,  load average: 0.87, 0.76
, 0.70      

Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie  
           

Cpu(s):  0.5%us,  1.3%sy,  0.0%ni, 98.1%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si

,  0.0%st   

Mem:  65940536k total, 42373968k used, 23566568k free,   774780k  
buffers         

Swap: 999420k total,123248k used, 876172k free, 2042156k  cashed 
           

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND 

            

    1 root      20   0 17864 2888 2636 S    0  0.0   0:00.16 init    

            

   17 syslog    20   0  171m 2732 2352 S    0  0.0   0:00.06 rsyslogd 
           

   21 root      20   0 19116 2032 1840 S    0  0.0   0:00.00 cron    

            

   23 root      20   0 50048 3468 2860 S    0  0.0   0:00.00 sshd    

            

   39 bind      20   0 1128m  37m 6044 S    0  0.1   0:01.74 named   

            

   68 root      20   0 54456 2572 2156 S    0  0.0   0:00.00 login   
            

   80 sysadmin  20   0 18080 3268 2772 S    0  0.0   0:00.01 bash    

            

  101 sysadmin  20   0  6500 1780 1644 S    0  0.0   0:00.04 ping    

            

  102 sysadmin  20   0  6500 1788 1652 S    0  0.0   0:00.04 ping    

            

  103 sysadmin  20   0 17208 2300 2068 R    0  0.0   0:00.01 top     

            

                                                         

 الضغط على مفتاح ادخالتنفيذ 
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عملية. وهذه هي القيم محددة  إلىة التي يمكن إرسالها هناك العديد من القيم الرقمية المختلف التالي:تمعن في 

في  llman ki األمرمسبقا ولكل منها معنى مختلف. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه القيم، اكتب 

 .ltermina النافذة الطرفيةإطار 

 .15العدد  أو SIGTERMبواسطة  هي هاء نإللان االشارة االفتراضية  إلىالموجه يشير 

 6الخطوة  11.4.6

D with IP llKiخانة الموجه والخاصة بالقضاء على العمليةالمتبقية كما بالسابق، ولكن في  ping انهي عملية 

 ]15[ lsigna ، اضغط 15االفتراضي العدد بدال من  9 القيمةاستخدم .Enter ثم دخول. للموافقة 

 

top - 07:29:59 up 101 days, 10:57,  1 user,  load average: 1.84, 1.07
, 0.82      

Tasks:   9 total,   1 running,   8 sleeping,   0 stopped,   0 zombie  
           

Cpu(s):  0.7%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 98.5%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si

,  0.0%st   

Mem:  65940536k total, 42466120k used, 23474416k free,   775024k   

buffers         

Swap: 999420k total, 123248k used, 876172k free,2043532k cached 
                                                                

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND 

            

  102 sysadmin  20   0  6500 1788 1652 S    0  0.0   0:00.08 ping    

            

    1 root      20   0 17864 2888 2636 S    0  0.0   0:00.16 init    

            

   17 syslog    20   0  171m 2732 2352 S    0  0.0   0:00.06 rsyslogd 
           

   21 root      20   0 19116 2032 1840 S    0  0.0   0:00.00 cron    

            

   23 root      20   0 50048 3468 2860 S    0  0.0   0:00.00 sshd    

            

   39 bind      20   0 1128m  37m 6044 S    0  0.1   0:01.74 named   

            

   68 root      20   0 54456 2572 2156 S    0  0.0   0:00.00 login   
            

   80 sysadmin  20   0 18080 3268 2772 S    0  0.0   0:00.01 bash    

            

  103 sysadmin  20   0 17208 2300 2068 R    0  0.0   0:00.06 top     

                                                                     

 15بدال من  9العدد  إلىر التغييتنفيذ 
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ال يمكن تجاهلها، على  "" forcefull  هي إشارة قوية SIGKILL أو 9هاء نإل: إشارة ا في التالي تمعن

 .top قائمة األمر من ping األمر إلىإزالة كل ما يشير  تمتأنه . الحظ  15عكس القيمة االفتراضية 

 7الخطوة  11.4.7

 :انهيأُ قد  ping  يمرأالتالية أن كال  ةوتظهر الشاش. top  األمرللخروج من  qاكتب 

[1]-  Terminated              ping localhost > /dev/null                       

[2]+  Killed                  ping localhost > /dev/null   

 q األمرتنفيذ 

 هاء العملياتنإل llkiو llpki استخدام 11.5

  terminateهاء نإل killو pkill يناألمرلعمل مع العمليات. وسوف نستخدم باستمر نسوف  ،في هذه المهمة

 .processes العمليات

 1الخطوة  11.5.1

 :lterminaامر التالية في نافذة وللبدء، اكتب األ

sleep 888888 & 

sleep 888888 & 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ sleep 888888 &                                           

[1] 85                                                                         

sysadmin@localhost:~$ sleep 888888 &                                           

[2] 86                                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 & sleep 888888 &، sleep 888888 األمرتنفيذ 

فترة محددة وذلك ل (shell script)برنامج القشرة ألحد   pauseوقفلعمل نقطة ت  sleepاألمرعادة يستخدم 

 .run غرق وقت طويل للتشغيلالذي سوف يست األمرمع  استخدامهمن الزمن. في هذه الحالة يتم 

 DSIPأرقام العمليات  كونت! سوف eepls األمرعلى النظام الخاص بك مع  DSIPتأكد من مالحظة 

 في المعمل. ظهرتعن التي  ةالخاص بك مختلف

 2الخطوة  11.5.2

 :األمر بكتابة currently runningل حاليا عمالتي ت  jobsالوظائف determine حدد

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ ن يكون وينبغي أ

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]-  Running                 sleep 888888 &                                   

[2]+  Running                 sleep 888888 &                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 jobs األمرتنفيذ 
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 3الخطوة  11.5.3

 eepls ألمرل رقم العملية) DIPطريق كتابة  عن eepls ألمرلل واأل التنفيذلوقف  llki األمراستخدم  آلن،ا

 للتحقق من إيقاف العملية: jobs األمرنفذ ثم بعد ذلك، (. والذي يظهر في جهازك لواأل

ps 

kill PID 

jobs 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ps                                     PID TTY          
TIME CMD                                                  

   62 ?        00:00:00 bash                                                  

   89 ?        00:00:00 sleep                                                  

   90 ?        00:00:00 sleep                                                  

   91 ?        00:00:00 ps                                                     

sysadmin@localhost:~$ kill 89                                                  

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]-  Terminated              sleep 888888                                     

[2]+  Running                 sleep 888888 &                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 kill PID، jobsين األمرتنفيذ 

(، كما هو process)عملية  ps األمرلى فقط اكتب ومن العملية األ DIPتلميح مفيد: إذا لم تتمكن من تذكر 

 موضح أعاله.

 4الخطوة  11.5.4

 :DIPالبرنامج بدال من  سما باستخدامالمتبقي، وذلك  eepls مراألهاء نإل llpki األمر ستخدمابعد ذلك، 
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pkill -15 sleep 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ pkill -15 sleep                                          

[2]+  Terminated              sleep 888888                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 pkill -15 sleep األمرتنفيذ 

 لتحديد وفرز العمليات ps استخدام 11.6

عرض بفقط  يقوم  psاألمرفإن  افتراضيا. processes العمليات  viewلعرض استخدامهيمكن   psاألمر

 .current shell الحالية القشرةفي  processes  runningالتشغيل قيد العمليات 

 1الخطوة  11.6.1

عرض العمليات الحالية . ثم قم ب pingمرالرمز " & " لأل  باستخدام  backgroundالخلفية في عملية  ابدأ

current processes األمر باستخدامps : 

ping localhost > /dev/null &                             

ps 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ping localhost > /dev/null &                             

[1] 98                                                                         

sysadmin@localhost:~$ ps    

  PID TTY          TIME CMD   

   62 ?        00:00:00 bash  

   98 ?        00:00:00 ping   

   99 ?        00:00:00 ps  

 ping localhost > /dev/null &، psين األمرتنفيذ 

 الحقة. ات، والتي سوف تستخدمها في خطوping لألمر DIP أرقام العملياتاعمل مالحظة ب

 2الخطوة  11.6.2

 :العمليات التي قمت بإنشائها وليس فقط لعرض كافة العمليات -eمع  الخيار    psاألمر  executeنفذ 

ps -e  

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ps -e                                                    

  PID TTY          TIME CMD                                                    

    1 ?        00:00:00 init                                                   

   19 ?        00:00:00 rsyslogd                                               

   23 ?        00:00:00 cron                                                   

   25 ?        00:00:00 sshd                                                   

   41 ?        00:00:00 named                                                  

   50 ?        00:00:00 login                                                

   62 ?        00:00:00 bash                                                  

   98 ?        00:00:00 ping                                                  

  100 ?        00:00:00 ps  

 ps -e األمرتنفيذ 
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أقل بكثير التي تظهر هي عمليات الف ؛virtualized operating system هذه البيئة افتراضيةألن ونظرا 

 .hardware على األجهزة  directlyلينكس مباشرة نظام ل عادة عند تشغي الموجودةمن 

 3الخطوة  11.6.3

 .هالتحديد األعمدة التي تريد إخراج  -oخيار المع  ps األمراستخدم 

ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd                               

 PID TT           TIME %CPU CMD                                               

   62 ?        00:00:00  0.0 -bash                                           

   98 ?        00:00:00  0.0 ping localhost                                  

  102 ?        00:00:00  0.0 ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd  

 ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd األمرتنفيذ 

 4الخطوة  11.6.4

 تصاعديالفرز اافتراضيا، سيكون  فرزه.تريد مود اأي ع specifyلتحديد   sort--الخيار  مااستخدقم ب

ascending order والعكس مود. اأمام اسم الع" +  " زائد الرمز وضعب اختيارهكما يمكن  المحدد،مود العل

 .ةتنازليالفرز  فيل بجعل عمليةك موداأمام اسم الع " – " ناقص رمزال فاستخدامصحيح؛ 

 :mem% بواسطة العامود ps األمرتنفيذ فرز 

ps -o pid,tty,time,%mem,cmd --sort %mem 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 



 

294 
 

sysadmin@localhost:~$ ps -o pid,tty,time,%mem,cmd --sort %mem                  

  PID TT           TIME %MEM CMD                                               

  103 ?        00:00:00  0.0 ps -o pid,tty,time,%mem,cmd --sort %mem           

   98 ?        00:00:00  0.0 ping localhost                                    

   62 ?        00:00:00  0.0 -bash  

  ps -o pid,tty,time,%mem,cmd --sort %mem األمرتنفيذ 

 5الخطوة  11.6.5

ظهر يُ  free األمرفإن ، ماعملية  هاستخدمالتي تلذاكرة من اظهر النسبة المئوية ييمكن أن  ps األمرفي حين أن 

 لذاكرة النظام: الكلي ستخداماال

free 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ free                                                       

             total       used       free     shared    buffers       
cached      

Mem:      65969788    6242744   59727044          0     300852    106

2284      

-/+ buffers/cache:    4879608   61090180                                        

Swap:      2097148          0    2097148   

 free األمرتنفيذ 

 6الخطوة  11.6.6

 :jobs األمرمع ق من التنفيذ ، ثم تحقllki األمر بواسطة ping األمر أنهي

kill PID 

jobs 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ kill 98                                                  

sysadmin@localhost:~$ jobs                                                     

[1]+  Terminated              ping localhost > /dev/null 

 kill PID، jobs يناألمرتنفيذ 

 سجالت النظام عرض 11.7

 fixingبما في ذلك تحديد مشاكل نظام التشغيل  tasksلكثير من المهام  مهمة System logsسجالت النظام 

operating system  والتأكدensure  من أن النظام الخاص بك آمن secure .تخزين  رفة مكانمع

stored   ملفات سجل النظامsystem log files  وكيفية المحافظةmaintain  أمر مهم لمسؤول هو  عليها

 .system administrator النظام

 الثانيو syslogd : األولlog messages ل الرسائلسجتعامل مع لل  daemons برنامجين خفيههناك 

klogdبرنامجال . عادة ال تحتاج للقلق حول klogd  أنه يعالج حيثhandles   فقط رسائل سجل النواةkernel 

log messages  ويرسلsends  البرنامجبه الى  الموجودة معلومات السجل  syslogd. 

 boot timeفي وقت التمهيد  kernel النواة من قبل  generatedالتي تم إنشاؤها   Messagesالرسائل 

رسائل النواة  vieweعرض ب dmesg األمر. يسمح var/log/dmesg/لف المفي   storedها يتم تخزين

تلك الرسائل  ما تم عرضإذا   control، فضال عن توفير السيطرة  current kernel messages الحالية

 .terminal console window طرفيةال النافذةفي 

 ي والذي يتعامل مع سجل الرسائلبواسطة البرنامج الخفمكتوب وال main log fileملف السجل الرئيسي 

syslogd هو /var/log/messages. 

 العديد من العمليات فهناك؛ syslogd يتم من خالل البرنامج السابق logging تسجيلأن ال إلىباإلضافة 

processes   لتسجيالالتي لديها األخرى logging تسجيل باألمثلة على العمليات التي تقوم  من. بها الخاص
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في دليل  موجود log fileسجل ال)ملف   Apache web serverأباتشي ها خادم الويب بخاص 

/var/log/httpd ،) طباعةللنظام يونيكس مثال آخر هو Common Unix Printing System 

(/var/log/cups )البرنامج الخفيو daemon  auditd (/var/log/audit.) 

 .rsyslogd باسم syslogd برنامجيسمى ال ،CentOS systemsأنظمة  فيمالحظة: 

 1الخطوة  11.7.1

 لتبديل  su األمر، استخدم  superuserمستخدم رئيسي  rights صالحياتامر القليلة المقبلة سوف تتطلب واأل

 : root accountالجذرالمستخدم حساب  إلى  switch userالمستخدم 

su - root 

{Enter the password: netlab123} 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ يكون وينبغي أن 

sysadmin@localhost:~$ su – root 

Password:                                                                      

root@localhost:~# 

 su –root األمرتنفيذ 

 2الخطوة  11.7.2

 :تلك الملفاتسرد قائمة بقم ب .//oglvarدليل الفي   ogslsystemسجالت النظام  stored يتم تخزين 

ls /var/log 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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root@localhost:~# ls /var/log                                                 

alternatives.log  boot            cron.log  faillog    lastlog   news      
wtmp    

apt              bootstrap.log   dmesg     fsck      mail.err  syslog          

auth.log          btmp           dpkg.log   kern.log  mail.log   

upstart         

root@localhost:~# 

 ls /var/log األمرتنفيذ 

 3الخطوة  11.7.3

ملف اليعرض ؛ . على سبيل المثالservice or feature ميزة أوخدمة يمثل  log fileكل ملف سجل 

auth.log  صالحيات المعلومات بشأنauthorization  اتالمصادق أو authentication ، التاومحمثل 

في الجزء السفلي   stored هايتم تخزينالبيانات الجديدة . user login attempts تسجيل دخول المستخدم

bottom  على ذلك هدة مثالامر التالية لمشاومن الملف. نفذ األ: 

ssh localhost 

{At the first prompt, type yes} 

{At the second prompt, type abc} 

{At the third prompt, type abc} 

{At the fourth prompt, type abc} 

tail -5 /var/log/auth.log 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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root@localhost:~# ssh localhost                                                

The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.               

ECDSA key fingerprint is  

5f:e2:43:0f:f9:26:e5:d5:77:ba:9e:95:72:9e:ee:64.      

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes                     

Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known  

hosts.     

root@localhost's password:                                                     

Permission denied, please try again.                                           

root@localhost's password:                                                    

Permission denied, please try again.                                          

root@localhost's password:                                                     

Permission denied (publickey,password).                                        

root@localhost:~# tail -5 /var/log/auth.log                                    

Apr  8 20:25:13 localhost sshd[117]: pam_unix(sshd:auth):             
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser=          
rhost=localhost       user=root            

Apr  8 20:25:16 localhost sshd[117]: Failed password for root from ::1 
port 58940 ssh2                                                                        

Apr  8 20:25:28  sshd[117]: last message repeated 2 times                      

Apr  8 20:25:28 localhost sshd[117]: Connection closed by ::1[preauth]        

Apr  8 20:25:28 localhost sshd[117]: PAM 2 more authentication        
failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=localhost         
user=root  

root@localhost:~# 

 ملف السجلتنفيذ 

الدخول  محاوالتحتى . يتم تسجيل //oglog/auth.lvarملف ال في البيانات لتوليد ssh استخدام األمرتم 

 .var/log/auth.logملف /الالفاشلة في 

 4الخطوة  11.7.4

 امر التالية:ونفذ األ ،ntriesog el لرؤية مثال آخر على إدخاالت السجل
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crontab -e 

 وينبغي أن يكون التنفيذ كالتالي:

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.               
            

#                                                                    

            

# Each task to run has to be defined through a single line            
           

# indicating with different fields when the task will be run          
           

# and what command to run for the task                               

            

#                                                                    

            

# To define the time you can provide concrete values for             
            

# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),             

            

# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#     
            

# Notice that tasks will be started based on the cron's system        
           

# daemon's notion of time and timezones.                             

            

#                                                                    

            

# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through      
            

# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).   
          

#                                                                    

            

# For example, you can run a backup of all your user accounts         
           

# at 5 a.m every week with:                                          

            

# 0 5 * * 1 tar zcf /var/backups/home.tgz /home/                     

           

#                                                                    

            

# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
            

#                                                                    

            

# m h  dom mon dow   command                                         

            

~                                                                    

            

 crontab -eتنفيذ األمر 
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لخروج وضع إدراج( ثم حفظ وا إلىسوف يسمح لك بالدخول  iالوثيقة )تذكر حرف  إلىقم بإضافة السطر التالي 

 : Enter وأخيرا مفتاح أدخال wq:، ثم ESCمع 

i 

0 2 * * 0 who >> /tmp/whothere 

< ESC > 

:wq 

< Enter > 

 :عن طريق األمرين التاليين crontab من التعديالت، اعرض ملف السجل لخدمة  االنتهاءبعد 

crontab -l | tail -2 

tail /var/log/cron.log 

 لما يلي: بهمشاالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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root@localhost:~# crontab -l | tail -2                                         

# m h  dom mon dow   command                                                    

  0 2   *   *   0    who >> /tmp/whothere                                      

root@localhost:~#   tail /var/log/cron.log                                     

Apr  8 17:33:32 localhost /usr/sbin/cron[22]: (CRON) INFO (pidfile     
fd = 3)     

Apr  8 17:33:32 localhost /usr/sbin/cron[23]: (CRON) STARTUP (fork ok)         

Apr  8 17:33:32 localhost /usr/sbin/cron[23]: (CRON) INFO (Running    
@reboot jobs) 

Apr  8 18:17:01 localhost /USR/SBIN/CRON[79]: (root) CMD (   cd / &&  
run-parts - 

-report /etc/cron.hourly)                                                      

Apr  8 19:17:02 localhost /USR/SBIN/CRON[82]: (root) CMD (   cd / &&  
run-parts - 

-report /etc/cron.hourly)                                                     

Apr  8 20:17:01 localhost /USR/SBIN/CRON[99]: (root) CMD (   cd / &&  
run-parts - 

-report /etc/cron.hourly)                                                      

Apr  8 20:31:18 localhost crontab[121]: (root) BEGIN EDIT (root)               

Apr  8 20:32:42 localhost crontab[121]: (root) REPLACE (root)                  

Apr  8 20:32:42 localhost crontab[121]: (root) END EDIT (root)                 

Apr  8 20:33:19 localhost crontab[132]: (root) LIST (root)                     

root@localhost:~# 

 دخالت السجلممثال على تنفيذ 

 5الخطوة  11.7.5

  kernel messagesلرؤية رسائل النواة  var/log/dmesg/ملف الاعرض األسطر الخمسة األخيرة من 

 الماضية:الخمسة نواة اللعرض رسائل  tail األمر مع dmesg األمرثم نفذ ، boot timeلتمهيد من وقت ا

tail -5 /var/log/dmesg 

dmesg | tail -5 
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 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

root@localhost:~# tail -5 /var/log/dmesg                                       

[    2.922003] type=1400 audit(1386098331.347:10): apparmor="STATUS" 

operation="profile_load" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=848             
comm="apparmor_parser"          

[    2.989112] Bridge firewalling registered                                   

[    3.007035] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team                    

[    3.010733] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)          

[    3.020096] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse a
s                   /devices/platform/i8042/serio1/input/input2                                                              

root@localhost:~# dmesg | tail -5                                              

[279447.718341] device veth0pl17180 left promiscuous mode                      

[279447.718408] br998ad950-b830: port 1(veth0pl17180) entered        
disabled state   

[279448.519497] bre2e72298-4b5e: port 1(veth0pl17664) entered        
disabled state   

[279448.525087] device veth0pl17664 left promiscuous mode                      

[279448.525091] bre2e72298-4b5e: port 1(veth0pl17664) entered        
disabled state   

root@localhost:~# 

 tail -5 /var/log/dmesg، dmesg | tail -5ين األمرتنفيذ 

 الدرس هذا ولكن ،بسيط ليس السؤال هذا على الجواب الرسائل؟ هذه كلتعني  ماذا نآلا تتساءلان  المحتمل من

 where جدوت أين لمعرفة وإنما ،og messagesl السجل رسائل جميع معنى ainlexp  شرح إلىال يهدف 

to find  رسائلتلك ال. 

 المشاكل استكشاف في تبدأ سوفف ،Linux لينكسالتعامل مع نظام التشغيل  في الخبرة من المزيد تباكتس مالكو

 أن تريد الذي لواأل المكان المشاكل التي قد تواجهها، فان معظم فيو. troubleshoot problemsوحلها 

 .log files السجل ملفات هو منه تتحقق

 .المهام من التالية المجموعة قم بتنفيذ وإصالحها، األخطاء الستكشاف واقعي مثال توفير أجل من
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 6الخطوة  11.7.6

المستخدم  itylabi قدرة eldisab التالي لتعطيل  األمرأدخل ؛ root userالمستخدم الجذر  بما أنك في حساب

sysadmin user في إنشاء إدخاالت من  crontabواالنتقالمن حساب المستخدم الجذر الخروج ، ثم قم ب 

 :sysadminالمستخدم حساب  إلى

echo "sysadmin" > /etc/cron.deny 

exit 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

root@localhost:~# echo "sysadmin" > /etc/cron.deny                            

root@localhost:~# exit                                                         

logout                                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 echo "sysadmin" > /etc/cron.deny، exitين األمرتنفيذ  

 7الخطوة  11.7.7

 التالي: crontab األمرتنفيذ  لاوح

crontab -e 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 

sysadmin@localhost:~$ crontab -e                                               

You (sysadmin) are not allowed to use this program (crontab)                   

See crontab(1) for more information                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 crontab -e األمرتنفيذ  محاولة 
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. في حالة وجود اسم المستخدم etc/cron.deny/ وجود اسم المستخدم في الملفبسبب  األمرمالحظة: يفشل هذا 

 .ontabcr  األمر استخدام هال يمكن إنهف السابق؛ في الملف

 8الخطوة  11.7.8

لتنفيذ  sudo األمراستخدم ؛ su األمرمع  root  جذرمستخدم  إلى switching user من تبديل المستخدم بدالً 

 :كما في المثال التالي egeslroot privi الجذر بامتيازات مروااأل

sudo tail -5 /var/log/cron.log 

{Enter the password: netlab123} 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ يكون  وينبغي أن

sysadmin@localhost:~$ sudo tail -5 /var/log/cron.log                           

[sudo] password for sysadmin:                                                  

Apr  8 20:31:18 localhost crontab[121]: (root) BEGIN EDIT (root)               

Apr  8 20:32:42 localhost crontab[121]: (root) REPLACE (root)                  

Apr  8 20:32:42 localhost crontab[121]: (root) END EDIT (root)                 

Apr  8 20:33:19 localhost crontab[132]: (root) LIST (root)                    

Apr  8 20:47:06 localhost crontab[139]: (sysadmin) AUTH (crontab      
command not allowed)                                                                         

sysadmin@localhost:~$ 

 sudo tail -5 /var/log/cron.log األمرتنفيذ  

 األمر استخداممن   sysadminسمح للمستخدميُ  الفإنه ، tail األمرتنفيذ السطر األخير من  في هو مالحظوكما 

crontab. 
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 المكتبات المشتركة 11.8

يمكن لملفات (، حيث تعليمات برمجية) اكوادهي ملفات تحتوي على  Shared librariesالمكتبات المشتركة 

من أجل المكتبات  تلكب linkاط االرتب executable programالقابل للتنفيذ  program filesالبرنامج 

 multiple programsأن العديد من البرامج  وبسبب. مرة أخرىبدالً من كتابتها الموجودة بها  االكواداستخدام 

مقدار المساحة   reduceفإن ذلك يساعد على تقليل  ؛single library البًا ما ترتبط بملف مكتبة واحدغ

space   المكتبات متى ما أراد ذلك  أحدالبرنامج يستطيع استدعاء . وبعبارة أخرى لتنفيذ هذا الكودالمطلوبة

 بداخله. المكتبةكواد تلك بانسخة خاصة  وجودالى  وبالتالي ال يحتاج

 دالئل إدراجيمكن و. usr/lib/و  lib/ يندليلال فيlibrary files  اتمكتبالملفات   storedوغالبا ما تخزن 

، configuration file عن طريق تحرير ملف التكوين additional directoriesإضافية 

/etc/ld.so.conf .يمكنك أيضا إنشاء  أوcreate   ملفاتfiles   التالي باالمتدادتنتهي .conf  ووضعها في

  environment variable متغير البيئة  set. وأخيرا، يمكنك أيضا تعيين etc/ld.so.conf.d/ دليلال

 كذلك. LD_LIBRARY_PATHالتالي 

 1الخطوة  11.8.1

  updateلتحديث  استخدامهيمكن  ldconfig األمرفان  ؛ rootالجذر مستخدم البحساب   execute التنفيذعند 

في  shared librariesللمكتبات المشتركة   symbolic linksوالروابط الرمزية   cacheذاكرة التخزين

قائمة المكتبات   printلطباعة  ldconfig األمرف تقوم بتنفيذ سو an ordinary userالنظام. كمستخدم عادي 

 :كالتالي list of shared libraries المشتركة

ldconfig -p | less 

 وينبغي أن يكون التنفيذ الجزئي كالتالي:
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148 libs found in cache `/etc/ld.so.cache'                            
           

        libz.so.1 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-
gnu/libz.so.1              
        libxml2.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libxml2.so.2    
        libxcb.so.1 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libxcb.so.1      
        libwrap.so.0 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-
gnu/libwrap.so.0        
        libwind.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libwind.so.0    
        libuuid.so.1 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-
gnu/libuuid.so.1        
        libutil.so.1 (libc6,x86-
64, OS ABI: Linux 2.6.24) => /lib/x86_64-linux-g 
nu/libutil.so.1                                                       
           

        libusb-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-
1.0.so.0  

        libusb-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libusb-1.0.s 
o.0                                                                  

            

        libusb-0.1.so.4 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-
0.1.so.4  

        libunistring.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libunistri 
ng.so.0                                                              

            

        libudev.so.0 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-
gnu/libudev.so.0        
        libtinfo.so.5 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-
gnu/libtinfo.so.5      
        libtic.so.5 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libtic.so.5      
        libthread_db.so.1 (libc6,x86-
64, OS ABI: Linux 2.6.24) => /lib/x86_64-li 
nux-

gnu/libthread_db.so.1                                                
        

        libtasn1.so.3 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libtasn1.so.3  
        libstdc++.so.6 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libstdc++.so. 
6    

:                                                                    

         

 ldconfig -p | lessئي لألمر تنفيذ جز
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 .less pager صفحات االمر اقل هاءألن q الحرف تذكر الضغط على

 2الخطوة  11.8.2

 linked to an executable  القابلة للتنفيذبملفات المرتبطة و  librariesالمكتبات   viewمن أجل عرض 

 :ldd األمرنفذ  ،bin/bash/مثل 

ldd /bin/bash 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ  وينبغي أن يكون

sysadmin@localhost:~$ ldd /bin/bash                                            

        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffce6fbd000)                             

        libtinfo.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0x00007fb
32ae94000)                                                                           

        libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fb32ac900
00)  

        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fb32a8d100
0)     

        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000563ddfa4e000)                      

sysadmin@localhost:~$ 

 ldd /bin/bash األمرتنفيذ 
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Network Configuration 

 

 

 

 

 

 

 



 

309 
 

 مقدمة 12.1

 الحاسبسوف تتعلم حول تكوين جهاز هذا هو المعمل الثاني عشر: تكوين الشبكة. عن طريق أداء هذا التمرين، 

 بك على الشبكة.الخاص 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 .دراسة معلومات حول تكوين الشبكة •

 استكشاف الشبكة 12.2

 configuration عرض تكوين  بهدفامر ودراسة بعض الملفات وفي هذه المهمة، سوف تقوم بتنفيذ بعض األ

 شبكة االتصال.

 1الخطوة  12.2.1

 التالي: األمر(، نفذ IPجهازك )الخاص ب نترنتاإلمن أجل تحديد عنوان بروتوكول 

ifconfig 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ ifconfig                                             

eth0      Link 

 encap:Ethernet  HWaddr 3a:3b:65:10:f6:43                    

          inet addr:192.168.1.2  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0      

          inet6 addr: fe80::383b:65ff:fe10:f643/64 Scope:Link             

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1            

          RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0        

          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0           

          collisions:0 txqueuelen:1000                       

          RX bytes:1206 (1.2 KB)  TX bytes:690 (690.0 B)                         

                                                                 

lo        Link encap:Local Loopback                              

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0                        

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host                         

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1               

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

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

          collisions:0 txqueuelen:0                                    

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

sysadmin@localhost:~$ 

 fconfigi األمرتنفيذ 

 ETH0لى تبدأ من والمجموعة األ ؛information من المعلومات two blocks مجموعتين التنفيذفي يظهر 

 الثانية المجموعةأما . Ethernet network cardمن نوع إيثرنت  ل بطاقة شبكةأومعلومات عن  وتعطي

 internal network واجهة الشبكة الداخلية أو  loopback سترجاعاالمعلومات حول وتعكس  loمن  تبدأف

interface. 

من  version 4 الرابعاإلصدار ب  pertinentذات صلةمعلومات مجموعة يحتوي على السطر الثاني في كل 

من  السادسمعلومات عن اإلصدار الثالث لديه  سطر( في حين أن الIPv4 يناوعن)وتسمى  االنترنت بروتوكول

 identifyingتحديد األجهزة لوسيلة قديمة  يه IPv4 عناوين ن. إIPv6) )اإلصدار االنترنتبروتوكول 
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machines عن طريق سلسلة من األرقام series of numbers،  ال يزال يستخدم على نطاق واسع وهو

 سنوات.منذ  متاح  improved IPv6 السادس المحسن اليوم على الرغم من أن اإلصدار

 255 إلى 0من  حاوتتر four decimal numbersأربعة أرقام عشرية  على شكل IPv4 يناوعنيتم عرض 

 .periods بنقاطمفصولة 

 حاوتتر  hexadecimal digitsست عشرية  خاناتعرضها ك رقم يتم 128 نة منمكو هيف IPv6 يناوعن اما

 groups of four digitsمجموعات من أربعة أرقام  إلىمقسمة ست عشرية عموما الرقام األ. f إلى 0من 

يتم ؛ فسقيمة صفربست عشرية   consecutiveأرقام متتالية  مكون منعدد ال. إذا كان colonsنقاط بمفصولة 

 .two colonsالنقاط ثنين من بإستبدالها ا

 2الخطوة  12.2.2

النظمة مع ا  communicateمن التواصل  your system يسمح للنظام الخاص بك IPوجود عنوان 

اما للتواصل مع أنظمة أخرى على شبكات  .same network على نفس الشبكة other systemsخرى األ

معلومات . لعرض جدول routing devices أجهزة التوجيهريق عن طيم ذلك ف other networks مختلفة

 :route األمر ستخدما ؛table of  routing information التوجيه

route 

route -n 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ وينبغي أن يكون 
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sysadmin@localhost:~$ route                                                

Kernel IP routing table                                                    

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    U
se Iface   

192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        

0 eth0   

sysadmin@localhost:~$ route -n                                             

Kernel IP routing table                                                    

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    U
se Iface  

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        

0 eth0   

sysadmin@localhost:~$ 

 route، route -nين األمرتنفيذ 

 ألمرل الثانيتنفيذ الفي ما أ. " * الرمز " مثلالرموز بعض أرقام مع وجود  هواألول  route األمرتنفيذ الحظ أن 

 route  الخيارستخدام النتيجة  وذلكالسابقة الرموز أرقام بدال من فنجد n-  األمرمع  utero. 

 اسم المضيف أو PIعنوان  إما استخداماألخرى فيتم بأجهزة الحاسب  connecting toعند االتصال 

 hostname.  ينالمضيف استخدام أسماءيمكن  Hostnames ملف إذا تم إدخالها في etc/hosts/  إلىجنبا 

 يعطي   Server Domain Name-(DNS)المجال  سماخادم إذا كان  بها، أوالمرتبطة  PI عناوينجنب مع 

 .ationlhost name transإلى برنامج ترجمة أسماء المضيفين  PIعنوان 

 hostlocalهما  /etc/hosts الملف في موجودة عادة تكونالتي  e of nameslcoupزوجان من األسماء 

 .hinecurrent mac الجهاز الحالي إلى refer ، وكالهما يستخدم لإلشارة domainlocalhost.local و

 3الخطوة  12.2.3

 :/etc/hostsملف الفي  entry  إدخالله  127.0.0.1التالي  PI تحقق من أن عنوان

grep 127.0.0.1 /etc/hosts 
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 :localhostعلى النحو التالي، تحديد أسماء التنفيذ يجب أن يظهر 

sysadmin@localhost:~$ grep 127.0.0.1 /etc/hosts                            

127.0.0.1       localhost                                                  

sysadmin@localhost:~$ 

 grep 127.0.0.1 /etc/hosts األمرتنفيذ 

 في الوقت الراهن  connectedمتصال لمعرفة ما إذا كان النظام  ping command األمراستخدام يمكن 

 ylpresent ال أو الشبكةب. 

. ولذلك فإن عدم وجود ping األمرنظام لعدم االستجابة لطلبات ال  configuredبعض األحيان، يتم تكوين في 

 ان النظام غير متصل بالشبكة.ال يعني  ping لألمر lack of a responseاستجابة 

 4الخطوة  12.2.4

عن األربعة  ping التصالا اختبار requests طلباتل جيبستسي hostlocalإذا كان الجهاز ما معرفة حاول 

 :التاليطريق األمر 

ping -c4 localhost 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ ping -c4 localhost                                       

PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.                             

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=1 ttl=64 time=0.045 ms         

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=2 ttl=64 time=0.028 ms           

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=3 ttl=64 time=0.032 ms           

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_req=4 ttl=64 time=0.040 ms           

                                                                               

--- localhost ping statistics ---                                              

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms                 

rtt min/avg/max/mdev = 0.028/0.036/0.045/0.007 ms                              

sysadmin@localhost:~$ 

 ping -c4 localhost األمرتنفيذ 

 Microsoft Windows المتوفر في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز  pingاألمرعلى عكس 

operating system ، ألمرل االفتراضيةفإن الحالة ping في لينكس Linux  عدم التوقف عن إرسال  هي

عن طريق   manuallyيدويا  األمريجب عليك وقف ف ؛c–إذا كنت قد نسيت تحديد الخيارف. االختبارطلبات 

 . c (CTRL + c)المفتاح تاح التحكم وفالضغط على م

ً ويمكن  المجال  سما خادم في  registeredإذا كانت مسجلة  Hostnamesفين مضيمن أسماء ال االستفادة أيضا

(DNS .)متصالً الخاص بك إذا كان النظام ف connected  ع خوادم مDNSسيقوم ُمدخل أسم الخادم فعندها  ؛

nameserver   ملف /الفيetc/resolv.conf تكوينبconfigures   هذهستخدام الالنظام الخاص بك 

 .IP يناوعن إلى  hostnamesأسماء المضيفين   resolveلحل  الخوادم

 5الخطوة  12.2.5

 الخادم السم entries exists إدخاالت هل توجدلمعرفة  v.confletc/resoملف /ال رضعا

nameserver: 

cat /etc/resolv.conf 
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 :واحد nameserver خادم السم entryإدخال التنفيذ في يجب أن يظهر 

sysadmin@localhost:~$ cat /etc/resolv.conf                                 

nameserver 127.0.0.1                                                      

sysadmin@localhost:~$ 

 cat /etc/resolv.confاألمرتنفيذ 

 6الخطوة  12.2.6

عنوان  إلى domainlocalhost.local سماال velreso  إلعادة تحويلوالخاص بالبحث  dig األمراستخدم 

IP: 

dig localhost.localdomain 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ dig localhost.localdomain            

                                                                

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> localhost.localdomain                            

;; global options: +cmd                                                    

;; Got answer:                                                            

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35943                 

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 
0          

                                                                          

;; QUESTION SECTION:                                                      

;localhost.localdomain.         IN      A                                       

                                                                          

;; ANSWER SECTION:                                                         

localhost.localdomain.  86400   IN      A       127.0.0.1                        

                                                                          

;; AUTHORITY SECTION:                                                      

localdomain.            86400   IN      NS      localhost.localdomain.           

                                                                          

;; Query time: 803 msec                                                  

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)                                        

;; WHEN: Mon Apr 11 13:33:03 2016                                          

;; MSG SIZE  rcvd: 69                                                          

                                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 dig localhost.localdomain األمرتنفيذ 

 الملف في  listedاألولى التي تم عرضهاnameserver  أسماء الخوادم أنالسابق التنفيذ في الحظ 

/etc/resolv.conf  استجابتهي التي responded   االجوبة قسم كما هو واضح فيANSWER 

SECTION الشكل السابق في. 
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 7الخطوة  12.2.7

 fully  ةالكاملالالئقة  تالمجاال أسماء  resolve إلعادة تحويلوالخاص بالبحث   digاستخدام األمريمكنك 

qualified domain names استخدم األمر. األخرىdig   اسم المضيف  إلعادة تحويل

cserver.example.com عنوان  إلىIP: 

dig cserver.example.com 

 ويكون التنفيذ مشابهه لما يلي:

sysadmin@localhost:~$ dig cserver.example.com                                   

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> cserver.example.com                               

;; global options: +cmd                                                   

;; Got answer:                                                             

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57203                  

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 
1        

;; QUESTION SECTION:                                                       

;cserver.example.com.           IN      A                                        

;; ANSWER SECTION:                                                         

cserver.example.com.    86400   IN      A       192.168.1.2                      

;; AUTHORITY SECTION:                                                      

example.com.            86400   IN      NS      example.com.                     

;; ADDITIONAL SECTION:                                                    

example.com.            86400   IN      A       192.168.1.2                      

;; Query time: 990 msec          

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)                                        

;; WHEN: Mon Apr 11 13:45:38 2016                                         

;; MSG SIZE  rcvd: 83                                                      

sysadmin@localhost:~$ 

 dig cserver.example.com األمرتنفيذ 
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  domain؛ وإنما أيضاً المجال hostname اسم المضيففقط يشمل ال ( FQDNبالكامل ) الئقالمجال ال سما

 ؛cserver.example.com لالسم (FQDN) المجال الالئق اسم .هفي hostnameالمضيف يكون الذي 

 هو المجال. example.comو   hostname هو اسم المضيف cserverفإن 

 8الخطوة  12.2.8

 IP يعكس العملية وتحويل عنوان  x-، ولكن الخيار IPاالسم إلى عنوان  إلعادة تحويلخاص بالبحث  digأمر 

 كما يظهر في التنفيذ التالي: 192.168.1.2للعنوان  إلى اسم

dig -x 192.168.1.2 

 ويكون التنفيذ مشابهه لما يلي:
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sysadmin@localhost:~$ dig -x 192.168.1.2                                        

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> -x 192.168.1.2                                    

;; global options: +cmd                                                    

;; Got answer:                                                             

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26791                 

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 
1         

;; QUESTION SECTION:                                                       

;2.1.168.192.in-addr.arpa.      IN      PTR                                     

;; ANSWER SECTION:                                                     

2.1.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR     cserver.example.com.       

2.1.168.192.in-addr.arpa. 86400 IN      PTR     example.com.                     

;; AUTHORITY SECTION:                                                      

1.168.192.in-addr.arpa. 86400   IN      NS      example.com.                    

;; ADDITIONAL SECTION:                                                     

example.com.            86400   IN      A       192.168.1.2                     

;; Query time: 0 msec 

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)                                         

;; WHEN: Mon Apr 11 13:57:50 2016                                          

;; MSG SIZE  rcvd: 119                                                                                                                              

sysadmin@localhost:~$ 

 dig -x 192.168.1.2 األمرتنفيذ 

 9الخطوة  12.2.9

الشبكات. للحصول على فكرة عن بعض من بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المهام المتعلقة  netstat األمرينفذ 

 :help--""مع خيار  األمرقدراته، نفذ 

netstat --help 

 :وفيما يلي تنفيذ جزئي لألمر السابق
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sysadmin@localhost:~$ netstat --help                                      

usage:netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r       

      netstat {-V|--version|-h|--help 

      netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]  

      netstat { [-vWeenNac] -i | [-cWnNe] -M | -s }                                                                                       

        -r، --route           display routing table                     

        -i، --interfaces      display interface table                   

        -g، --groups          display multicast group memberships        

        -s، --statistics      display networking statistics (lik SNMP 

        -M، --masquerade      display masqueraded connections                                                                         

        -v، --verbose         be verbose                                

        -W، --wide            don't truncate IP addresses                

        -n، --numeric         don't resolve names                       

        --numeric-hosts       don't resolve host names                   

        --numeric-ports       don't resolve port names                   

        --numeric-users       don't resolve user names                   

        -N، --symbolic        resolve hardware names                    

        -e، --extend          display other/more information            

        -p، --programs        display PID/Program name for sockets 

 netstat --help ألمرجزئي لتنفيذ 

  listeningاالستماع ب تقومالتي   servicesهو تحديد الخدمات  netstat لألمرات الشائعة ستخداماال أحد

 Secureخدمة يتم استدعاء  المثال،. على سبيل incoming connectionقادم اتصال  نتظاراأو اتصال إلى 

SHell or SSH ح للمستخدمين سموالتي تusers  إجراء عمليات تسجيل الدخول بlogins عن بعد  

remote شبكةمن  أو  network . تقوم خدمة عادةSSH   االستماع بlisten  في طبقة  22 رقم منفذال إلى

TCP . 
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د من الخيارات والتي ظهرت في التنفيذ السابق لألمر مع عد netstatالجدول التالي يظهر استخدامات االمر 

netstat --help: 

 المعنى األمر

netstat -t  االتصاللعرض قنوات sockets  لطبقةtcp. 

netstat -u  االتصاللعرض قنوات sockets  لطبقةudp. 

netstat -w  االتصاللعرض قنوات sockets  لطبقةraw. 

netstat -x  الاالتصلعرض قنوات sockets  لطبقةunix. 

netstat -a  االتصاللعرض جميع قنوات sockets أو ال في حالة استماع سوآءا. 

netstat -l الى احد المنافذ. لالستماع 

netstat -n .لعرض النتائج على شكل ارقام 

netstat --numeric-hosts أو ذالمنف اسم على ريثعلى شكل ارقام، دون التأ المضيف عناوين عرض 

 .المستخدم

netstat --numeric-ports أسماء أو المضيفاسم  ر علىيثعلى شكل ارقام، دون التأ المنافذ عرض 

 .المستخدمين

netstat --numeric-users المضيف اسم ر علىيثعلى شكل ارقام، دون التأ المستخدم معرفات عرض 

 .المنفذ أسماء أو

netstat -N .عرض أسماء العتاد 

netstat -e  .عرض معلومات إضافية 

netstat -o المعلومات عرض information   بالمؤقت الشبكي والمتعلقة 

 networking timers. 

netstat -p عرض (PID)process id -  كل إليه ينتمي الذي البرنامج اسموأيضا 

 .socket توصيل مأخذ

netstat -v .اعرض الحدث 
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netstat –c متواصل بشكل ثانية كل محددةال المعلومات طباعة. 

netstat –r .لعرض معلومات جدول التوجيه 

netstat – i ( لعرض الواجهاتinterfaces) 

netstat -g عددالمت البث مجموعة عضوية معلومات عرض multicast لـ IPv4 

 IPv6 و

netstat -M باالتصاالت قائمة عرض masqueraded.  برنامج اتصال خاص(

 (many:1به لنظام بلينكس مشا

netstat -s بروتوكول كل إحصائياتب تلخيص عرض. 

netstat -W  عناوين اقتطاععدم IP الحاجة حسب واسع تقنية إخراج باستخدام. 

(output as wide as needed) 

netstat -F  من وذلك طباعة جدول معلومات التوجيه(Forwarding 

Information Base : FIB) 

netstat -C ذاكرة الطرق الموجودة في ذاكرة من التوجيه معلومات باعةط cache 

 .FIBبدالً من 

netstat -V االصدار 

 netstatمر ارات األجدول يوضح خي

تستخدم عادة من قبل عمليات و، 1023-0في نطاق  الموجودةهي   Well-known portsالمنافذ المعروفة 

. network services خدمات الشبكة  provide لتوفيروذلك بغرض  system processesالنظام 

 associated portأسماء وأرقام المنافذ المرتبطة و service namesويمكن االطالع على قائمة الخدمات 

numbers  ملفالفي /etc/services. 

 : portsوارقام المنافذ استخدم االمر التالي لعرض قائمة بأسماء

cat /etc/services 
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 : portsوأرقام المنافذ ألسماءلي هو تنفيذ جزئي التنفيذ التا

 

sysadmin@localhost:~$ cat /etc/services                               
           

# Network services, Internet style                                   
            

#                                                                    

            

# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single     
well-known     
# port number for both TCP and UDP; hence, officially ports have two  
entries     

# even if the protocol doesn't support UDP operations.               
            

#                                                                    

            

# Updated from http://www.iana.org/assignments/port-

numbers and other            

# sources like http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/etc/services
 .          

# New ports will be added on request if they have been officially      
assigned       

# by IANA and used in the real-
world or are needed by a debian package.          
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap      
package.                                                             

tcpmux     1/tcp                # TCP port service multiplexer   
echo       7/tcp                                        

echo       7/udp                                           

discard    9/tcp   sink null                            
discard    9/udp   sink null                             
systat     11/tcp  users                              

daytime    13/tcp 

daytime    13/udp                                                

netstat    15/tcp                                                

qotd       17/tcp  quote                                 

msp        18/tcp               # message send protocol          
msp        18/udp                                             

chargen    19/tcp  ttytst source                            

chargen    19/udp  ttytst source                             

ftp-data   20/tcp                                                 

ftp        21/tcp                                                  

fsp        21/udp  fspd  

ssh        22/tcp                # SSH Remote Login Protocol      
ssh        22/udp                                                     

telnet     23/tcp                                                    
smtp       25/tcp   mail                                            
time       37/tcp   timserver                                       

time       37/udp   timserver                                      

 cat /etc/servicesتنفيذ جزئي لألمر 
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 10الخطوة  12.2.10

 استماع:عملية لديه  (22 )منفذ ssh خدمةل TCPلمعرفة ما إذا كان منفذ  netstat األمر استخدم

netstat –tl 

netstat -tln 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ netstat -tl                                          

Active Internet connections (only servers)                                 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address    State  

tcp        0      0 example.com:domain       *:*               LISTEN 

tcp        0      0 localhost:domain         *:*               LISTEN  

tcp        0      0 *:ssh                   *:*               LISTEN 

tcp        0      0 localhost:953           *:*               LISTEN 

tcp6       0      0 [::]:domain            [::]:*             LISTEN  

tcp6       0      0 [::]:ssh               [::]:*             LISTEN 

tcp6       0      0 localhost:953           [::]:*             LISTEN  

sysadmin@localhost:~$ 

 netstat –tl، netstat -tlnين األمرتنفيذ 

 11الخطوة  12.2.11

المنافذ ذات خدمة  إلىالتنفيذ يحد  -lاما الخيار  . فقط TCPمنافذ لعرض  netstat األمر إلىيضاف  -tالخيار 

 :ياً شبكة عدد يناوعن فهو يظهر -n واخيراً االستماع. 
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sysadmin@localhost:~$ netstat -ltn                                         

Active Internet connections (only servers)                                 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address    State  

tcp        0      0 192.168.1.2:53          0.0.0.0:*          LISTEN 

tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*          LISTEN 

tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*          LISTEN 

tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*          LISTEN 

tcp6       0      0 :::53                   :::*               LISTEN 

tcp6       0      0 :::22                   :::*               LISTEN 

tcp6       0      0 ::1:953                 :::*               LISTEN

sysadmin@localhost:~$ 

 netstat -ltn األمرتنفيذ 
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 النظام وحماية المستخدم – المعمل الثالث عشر

System and User Security 
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 مقدمة 13.1

ن على يالمتواجدالمستخدمين  معرفةيهتم هذا المعمل ب المعمل الثالث عشر: النظام وحماية المستخدم.هذا هو 

 إلىلتسجيل الدخول  لةاومحاي لى رصد ع قادرعن طريق أداء هذا التمرين سوف تكون ، فالنظام الخاص بك

 .بأولئك المستخدمينمن عمليات التشغيل الخاصة عملية عرض أي أيضاً النظام، و

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 حسابات المستخدمين العادية.حساب أو و لالمسؤومعرفة الفرق بين حساب المستخدم  •

 .المستخدممعلومات حساب  عرض •

 المجموعةوالمستخدم سابات ح 13.2

امر وواأل  filesوالملفات  ، user accountsحسابات المستخدمين عنتعلم نفي هذه المهمة، سوف 

commands  عرضعن طريقها يتم التيdisplay  معلومات حساب المستخدم user account 

information. 

 1الخطوة  13.2.1

 .etc/shadow/و   etc/passwd/ ينملفال في  systemوالنظام   userيتم تعريف حسابات المستخدم 

 :etc/passwd/ من الملفلى والعشرة األاالسطر عرض ب قم

head /etc/passwd 

 مشابهه لما يلي: التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ head /etc/passwd                                     

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash                                            

daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh                                      

bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh                                                

sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh                                                 

sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync                                         

games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh                                      

man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh                                     

lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh                                       

mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh                                         

news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 head /etc/passwd األمرتنفيذ 

كافة حسابات المستخدمين  databaseقاعدة بيانات لتدل على   colon نقاط ن هذا الملف يحتوي علىالحظ أ

 .الحالينظام التشغيل على   availableمتوفرة والتي هي  ،والنظام

 هناك ثالثة أنواع من الحسابات سيتم التطرق إليها في هذه المذكرة وهي:

وذلك  user accounts حسابات المستخدمين إسناديتم  حيث :User accountsحساب المستخدم  -األول 

حساب ويعتبر . operating system نظام التشغيل إلى  accessوصول للللسماح لهم العاديين  للمستخدمين

sysadmin   حساب المستخدم العادي. خير مثال على النظام هو إلىلتسجيل الدخول  يُستخدمالذي 

 special user هو حساب مستخدم خاصو :The root accountجذر ال أوالرئيسي حساب ال - الثاني

account ، لديه وصول  افتراضياaccess  تحكم وcontrol  أحيانا باسم  يشار إليهوعلى النظام.  كامل

 . superuser account رئيسيالالمستخدم حساب 

 operatingل نظام التشغيل وتستخدم حسابات النظام من قب :System accountsحسابات النظام  - الثالث

system الخدمات  أوservices   تدير العملياتالتي running processes نال يمك. هذه الخدمات يهعل 

من   more secureيتم الحفاظ على النظام أكثر أمنا وذلك بهدف أن  ؛جذرالمستخدم لا تشغيلها حتى بواسطة

 comprised التضمينخدمة  اتحسابكن ان تسببه يمالذي   damageمن الضرر   limitingخالل الحد 
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service account  .ن حسابات النظام ولنفس السياق السابق فإSystem accounts بشكل  أبدا ال تستخدم

 .regular users من قبل المستخدمين العاديين  directly مباشر

 2الخطوة  13.2.2

 :sysadmin خدمالمست حسابل record ل يسجتلعرض  grep األمراستخدم 

grep sysadmin /etc/passwd 

 مشابهه لما يلي: التنفيذويكون 

sysadmin@localhost:~$ grep sysadmin /etc/passwd                            

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator ،،، :/home/sysadmin:/bin/bash   

sysadmin@localhost:~$ 

 grep األمرتنفيذ 

 account informationحساب فقط معلومات  يتضمن  outputالتنفيذ فان   grep استخدام األمرسبب ب

 .one usernameواحد  مستخدم السم

هي عن طريق تشغيل  account informationمعلومات حساب مستخدم  retrieve طريقة أخرى السترداد 

الوصول  ألنه يستطيع grep األمرعلى  etentg األمر . يتفوقusername getent passwd التالي األمر

 getent األمر. وبعبارة أخرى، yllocal محليا not defined هاحسابات المستخدمين التي لم يتم تعريف إلى

المحتمل أنهم  users للمستخدمين وذلك   user informationعلى الحصول على معلومات المستخدم  قادر

 مجال أو  SINأو DAPLمثل  network directory serversالشبكة  لدلي خدمة في defined المعرفين 

 .Active Directory Domain servers الدليل الفعال مجال خدمة أو Windows Domainويندوز 
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 3الخطوة  13.2.3

 :sysadmin الحساب معلومات حول السترجاع getent األمر استخدم

getent passwd sysadmin 

 نفيذ كما يلي:وينبغي أن يكون الت

sysadmin@localhost:~$ getent passwd sysadmin                               

sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/   

bash     

sysadmin@localhost:~$ 

 getent passwd sysadmin األمرتنفيذ 

التنفيذ وبالتالي فإن  ؛network accounts شبكةللأي حسابات  م العثور علىلم يت النتيجة السابقةمالحظة: في 

 output هو تماما مثل النظر في الملف  المعروضetc/passwd/. 

 4الخطوة  13.2.4

 التالي: األمرمع  /etc/passwdملف لفي ا dslfie للحقول documentation يمكنك االطالع على الوثائق 

man 5 passwd 

 مشابهه لما يلي:تنفيذ الويكون 
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PASSWD(5)                File Formats and Conversions                
PASSWD(5)   

NAME                                                                           

       passwd - the password file                                              

                                                                               

DESCRIPTION                                                                   

       /etc/passwd contains one line for each user account، with     
seven fields  

       delimited by colons (":"). These fields are:  

                                    

       o   login name                                                          

                                                                               

       o   optional encrypted password       

                                                                               

       o   numerical user ID                                                   

                                                                               

       o   numerical group ID                                                

                                                                               

       o   user name or comment field                                         

                                                                              

       o   user home directory                                                 

                                                                               

       o   optional user command interpreter                                 

                                                                                

 Manual page passwd(5) line 1 (press h for help or q to quit) 

 man 5 passwd األمرتنفيذ 

ذي لالى السطر ا لالنتقال Enterدخال على مفتاح اإل، اضغط man page مستخدمال دليلتذكر أثناء عرض 

بالضغط على . وأخيراً قم Spacepage صفحة بعد أخرى فقم بالضغط على مفتاح مسافة لالنتقالأما ، يليه

 اء.هألنل qحرف 
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 المجاالت التالية:ب  /etc/passwdملف  تحدد الفاصلة

account:password:UID:GID:GECOS:directory:shell 

 :/etc/passwdالملف  حقولهذه اللبتحليل فيما يلي و

1. account :هو اسم المستخدم حقل الحساب username. 

2. password:  هذا الحقل ً  اتكلم تخزين ايضا يستعملآلن والتخزين كلمة المرور، يستعمل  أساسا

مرور  للداللة على أن الخانة محجوزة لكلمة xحرف يستعمل و. etc/shadowفي ملف ولكن المرور 

 .وذلك بغرض إخفائها

3. UID: .هو رقم هوية المستخدم 

4. GID: .هو رقم هوية المجموعة 

5. GECOS: ستخدم لتخزين االسم الكاملي full name للمستخدم user. 

6. :directory  هو الدليل الرئيسي home directory  تسجيل العند  وضعهللمستخدم، حيث يتم

 في النظام. first loggingل واأل

7. shell field :يحدد  حقل القشرةdefines shell مثالً ف ، للمستخدم القشرة /bin/bash  تكون

ستخدم من قبل النظام مُ الحساب للفتكون  sbin/nologin/ أما، normal user للمستخدم العادي

system  خدمة أو service. 

 5الخطوة  13.2.5 

 :id األمر باستخداممحدد، وذلك حساب مستخدم  أومعلومات حسابك  عرضا

id 

id root 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ id                                                   

uid=1001(sysadmin) gid=1001(sysadmin) groups=1001(sysadmin),4(adm),27

(sudo 

sysadmin@localhost:~$ id root                                              

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)                                     

sysadmin@localhost:~$ 

 id، id rootين األمرتنفيذ 

. =1001uid(sysadmin): كما يلي سمباأيضا رقم وبظهر هوية المستخدم الخاص بك يُ  التنفيذ السابق 

 نتمي إليهايوجميع المجموعات التي  ،=1001gid(sysadmin) الرئيسية: ةالمجموع هويةيعرض أيضا و

حساب المستخدم إذن فإن . 27(sudo)و  4(adm)و   =1001groups(sysadmin)المستخدم وهي 

 .فقط groups ثالث مجموعات إلىالخاص بك ينتمي 

  groupعضوية مجموعتك determines  انيحدد /etc/passwd الملف مع /etc/groupملف 

memberships .افتراضي ً عن طريق مطابقة  primary group yourاألساسية  تكيتم تحديد مجموع ا

 matching  رقم مجوعتكyour GID في  دوجالمووetc/passwd/ رقم المجموعة مع DIG في الموجود 

 hipssecondary group membersمجموعة ثانوية لعضوية أي  حديديتم تأيضا . /etc/group الملف

 ./etc/groupفي الملف 

 هي: /etc/groupملف الفي  المدخالتشكل 

group_name:password:GID:user_list 

 6الخطوة  13.2.6

  entries ُمدخالتحول   informationمعلومات   retrieve استرجاعمن خالله يمكن   getent األمر

مجموعتي   المعلومات حول السترجاع getent األمر ستخدما. etc/group/ مثل الملف قاعدة بيانات

sysadmin وADM: 
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getent group sysadmin 

getent group adm 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ getent group sysadmin                                

sysadmin:x:1001:                                                          

sysadmin@localhost:~$ getent group adm                                     

adm:x:4:sysadmin                                                           

sysadmin@localhost:~$ 

 getent group sysadmin، getent group admين األمرتنفيذ 

 .files الملفات إلى  controlling accessمن أجل التحكم في الوصول خدم تست  Groupsمجموعات ال

 ً  your ةاألساسي تكمجموعمن قبل  owned by كون مملوكي  createأي ملف جديد تقوم بإنشائه  افتراضيا

primary group .بكالمجموعات الثانوية الخاصة  حدألبإنشائها  قمتأي ملفات جديدة كية إلسناد مل your 

secondary groups  األمر ماستخدباقم newgrp الشكل األساسي .basic format  هو  األمرلهذا

newgrp group_name األمر استخداممن أجل . يجب أن تكون عضوا في مجموعة newgrp . في حين

 .your primary group ةاألساسي كمجموعتك GROUP_NAME المجموعة اسم عرضسي  id األمرأن 

التي يملكها  existing filesالموجودة الملفات  وذلك لمجموعة من group ownerمجموعة  لتغيير مالك

 basicالشكل األساسي . chgrp األمر باستخدامذلك ، يمكنك your user owns المستخدم الخاص بك

format  هو األمرلهذا .chgrp group_name file_name 

 file groupمجموعة الملف للتغيير ملكية     group memberيجب أن تكون عضوا في مجموعة

ownership ملفالى ملكيتك لل ةباإلضافتلك المجموعة ل own the file. 
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 7الخطوة  13.2.7

أن أيضا يمكن  groups األمر. groupsو whoami هماو الهوية الخاصة بك التاليان يوضحان نامراأل

وليس بالضرورة أن يكون المستخدم  لمستخدم آخر  list of groups لحصول على قائمة المجموعاتلستخدم يُ 

(، ثم بعد sysadmin) حسابكلعرض معلومات ب groups األمرو whoami األمران . استخدمالحالي للنظام

وذلك من دون عملية تبديل  (rootالرئيسي )لمستخدم فقط لعرض مجموعات ا groups األمر  استخدمذلك 

 :للمستخدم الحالي

whoami 

groups 

groups root 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ whoami                                               

sysadmin                                                                   

sysadmin@localhost:~$ groups                                               

sysadmin adm sudo                                                          

sysadmin@localhost:~$ groups root                                          

root : root                                                                

sysadmin@localhost:~$ 

 whoami، groups، groups rootامر واألتنفيذ 
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 النظام في هذامن  13.3

ل يسجالذي قام بعملية ت  userالمستخدم امر لمعرفة من وبعض األ  executeقوم بتنفيذ نفي هذه المهمة، سوف 

 .logged into the system النظام هذا إلىدخول ال

 1الخطوة  13.3.1

على المتواجدين   usersمن المستخدمين  current listى القائمة الحالية للحصول عل who األمر استخدم

 :on the system النظام

who 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ who                                                  

sysadmin tty      Apr 11 14:32                                            

sysadmin@localhost:~$ 

 who األمرتنفيذ 

 أربعة أعمدة:هو  whoمر األتنفيذ 

ي المثال ف sysadmin، وهو ل اسم المستخدمومود األاالعفي : يظهر Username المستخدماسم  •

 .أعاله

، وهي laTermin النافذة الطرفيةمود الثاني معرف لنوع االعفي : يظهر lTermina طرفيةالنافذة ال •

 tty  كل محطة حيث أن ل. السابقفي المثالlTermina  اسم منفصلseparate name  ُستخدم ي

 .control processes للسيطرة على العمليات  superuser رئيسيالالمستخدم من قبل 

 11وهو  ،تاريخ ووقت تسجيل الدخول إلظهار مود الثالث هوا: العDate/Time الوقت التاريخ/ •

 .أعالهالتنفيذ ل من وفي السطر األكما يظهر  14:32أبريل 
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في  fourth columnالرابع مود االعب  outputعدم وجود ناتج من رغم على ال: Host استضافة •

  localمحلي  hostلمضيف  IPعنوان  أواسم في ذلك العامود يمكن أن يكون ال انه إ ،الوقت الحالي

. (#.#:) أو #:)): local logins محليدخول  إلىير التالية تش  forms. األشكال remote بعيد أو

 أو resolvable يدعم ذلكباالسم إذا كان   remote hostظهر مضيف بعيد يقد فخالف ذلك، أما 

 .IPمن خالل عنوان 

 2الخطوة  13.3.2

حاليا على  المتواجدينللمستخدمين  more detailedللحصول على عرض أكثر تفصيال  w األمر استخدم

 :on your system ظامالن

w 

 يكون مشابهه لما يلي: w األمر تنفيذ

sysadmin@localhost:~$ w                                                   

 15:17:08 up 6 days, 15 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.34, 0.37      

USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT       

sysadmin console                   14:32    4.00s  0.16s  0.00s w         

sysadmin@localhost:~$ 

 w األمرتنفيذ 

بتسجيل الدخول الذين قاموا عدد المستخدمين و النظامل لمدة عم  summaryملخص التنفيذ السابق هو 

logged in  ومعدالت تحميل النظام system load averages  الماضية دقيقة 15و  5و  1 للفترات. 

 tty name النافذة واسم، login nameالدخول لكل مستخدم مع اسم تسجيل  ونرى في المثال أعاله إدخال

)وقت وحدة  JCPU و idle time ووقت الخمول login time الدخول ووقت تسجيل host والمضيف

)وقت وحدة المعالجة المركزية المستخدمة  PCPUو وظائف الخلفية( الة من قبل المعالجة المركزية المستخدم

 الحالي.امر والمنفذة على سطر األ امرواأل من قبل العملية الحالية( وما
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 الجذر أوالرئيسي لمستخدم ا 13.4

 طرق مختلفة. د منعدبحساب المستخدم الجذر  إلىسوف تتعلم كيفية الوصول المهمة في هذه 

 غير له صالحيات أن ؛ حيثلينكس نظام التشغيلفي   special حساب مميزهو   rootالمستخدم الجذرحساب 

 رقم هوية المستخدمقيمة الجدير بالذكر أن النظام. على كامل   accessوالوصول   controlسيطرة للدة محد

DIU السلطةي التي تمنح هذه ه؛ صفروالتي تكون بقيمة ال authority  مستخدماسم الوليس. 

بشكل و. تدريب جيد root user جذرمستخدم بصفة النظام  إلى  loginلدخول اتسجيل بشكل عام، ال يعتبر 

 .graphical environment رسوميةالبيئة العلى هذا بالكامل ينطبق خاص 

 .sudo أو suأحد األمرين  ماستخدبا root userالى حساب الجذر  access  الوصول عتستطي

كمستخدم  new shellجديدة  قشرةلبدء وذلك  switch usersادة ما يستخدم لتبديل المستخدمين ع su األمر

إلى تبديل  ةباإلضاف. root userالمستخدم الجذرالتحويل إلى يكون  فتراضيابشكل . another user آخر

 series ofامر وسلسلة من األ executeتنفيذ  إلىحتاج نعندما  su األمر ايضاالمستخدمين؛ يستخدم 

commands .باسم المستخدم الجذر 

 ،الجذرباسم المستخدم  single commandأمر واحد   executeلتنفيذ  sudo األمرستخدم ي في المقابل

من قبل المستخدم الجذر قبل  sudo ألمرا configureيجب أن يتم تكوين كما . sudoمع  األمر بكتابة وذلك

 .استخدامه من ordinary user لمستخدم العاديامكن تيان 

 1الخطوة  13.4.1

يتطلب  والذي. visudo األمر ستخدما ؛regular users العاديينللمستخدمين  sudo األمر set upإلعداد 

requires  وصول الجذر root access ، العاديين.المستخدمين بواسطة تنفيذه عند السابق  األمرفشل يس حيث 

 :sudo األمر إلى configure accessتكوين الوصول   attemptل اوح
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visudo 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ visudo                                               

visudo: /etc/sudoers: Permission denied                                    

visudo: /etc/sudoers: Permission denied                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 visudo األمرتنفيذ 

وهو  ،etc/sudoers/ملف ال  modifyتعديل  حاوله ألنفشل  visudo األمر أن  outputالتنفيذ في يظهر 

يتحكم حيث . permissions بسبب األذونات هتعديل regular usersالعاديين  المستخدمين عال يستطيملف 

controls   الوصول بهذا الملفaccess  األمر إلى sudo  باستخدامولكن  مباشرة هيتم تعديل أالوينبغي 

 .visudo األمر

 2الخطوة  13.4.2

كلمة سر الجذر  واعطي، root userالجذر مستخدم حساب ال إلى switch usersبدل المستخدمين 

netlab123  الطلبعند: 

su – 

{Enter the password: netlab123} 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ su -                                                 

Password:                                                                 

root@localhost:~# 

 sudo األمرتنفيذ 
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وهو  ، -lالخيار  إلى  abbreviationاختصار  وه su األمربعد الذي يُكتب  " -رمز الشرطة أو الواصلة " 

 complete كاملتسجيل دخول هو  su والذي يتم بواسطة األمر  login يجعل من تسجيل الدخول الذي األمر

login، تنفيذ ب وذلكexecute  دخول سجيل تبرامجlogin scripts ينتمي belong المستخدم الجذر إلى 

root user. 

 your هوية المستخدم الخاص بك switchبدل سي su األمرفإن   -l الخيار أو"  – " dashرمز الشرطة  دونب

user identityنفذ ي لن ه، ولكنexecute  البرامج النصية لتسجيل الدخولlogin scripts لمستخدم جديد 

new user .و المشاكلسبب بعض يمكن أن يُ  والذي ً . root account حساب الجذر إلى عند التبديل خصوصا

عملية  performedبإتمام ترغب  نتأف switch usersتبديل المستخدمين ب والخاصةفي معظم الحاالت 

 environment variablesمتغيرات ال بيئة تهيئة يتم بحيث complete loginكامل دخول  تسجيل

 .initializeومن ثم إطالقه  جديد تخدممس إلنشاء aliasesواألسماء المستعارة  functionsوالوظائف 

 3الخطوة  13.4.3

على  قادريجب أن تكون ، root user باسم المستخدم الجذر logged inأن قمت بتسجيل الدخول  بعدآلن وا

 :sudo إلى األمر access وصولوالخاصة بال configureلتكوين اامر أو executeتنفيذ 

visudo 

 ي:مشابهه لما يلالتنفيذ ويكون 

root@localhost:~# visudo                                        

 visudo األمرتنفيذ 
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 4الخطوة  13.4.4

السطر  addيجب إضافة  ؛sudo األمر الستخدام basic accessالوصول األساسي عملية  enableلتمكين 

في  أنكبما . نآلبتحريره ا تقومالذي و etc/sudoers/ملف ال في (sysadmin ALL=(ALL) ALL)التالي 

ً  viمحرر ال  ، اكتب ما يلي:افتراضيا

 المعنى ماذا اكتب 

G .وضع األوامر: الذهاب إلى السطر األخير 

o .وضع االدراج: إلدراج سطر جديد تحت السطر الحالي 

LL) ALL=(ALLsysadmin A  نظام  إلىالدخول مسموح للوصولsudo  

ESC  امروألوضع ا إلىللخروج والعودة. 

:wq من الملف بالكامل. لحفظ التغييرات والخروج 

 sudoلتعديل جدول 

#includedir /etc/sudoers.d                                                 

sysadmin ALL=(ALL) ALL                                                     

-- INSERT --   

 sudo أمرتنفيذ 

موجه إلى مرة أخرى  تعودفس ؛correctlyالملف بشكل صحيح  في data من بيانات قما سبقمت بكتابة إذا 

 .shell في قشرة promptاألوامر 

عندها اضغط على مفتاح االدخال  آلن؟اماذا تظهر رسالة تحرير ال هاءالنتاعند ولكن وفي بعض األحيان 

Enter حرف ستحسن أن تكتبلالطالع على الخيارات الخاصة بك. ومن الم x  للخروج دون حفظ التغييرات

 .مرة أخرىر هذه الخطوة اكرثم قم بت ، sudoersملف ال على
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 5الخطوة  13.4.5

، وذلك root accessجذر للوصول اليوفر  sudo األمر للتحقق من أن  sysadminحساب إلىقم بالعودة 

 :ليعن طريق كتابة األمر التا rootبالخروج من حساب الجذر 

exit 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

root@localhost:~# exit                                                    

logout                                                                    

sysadmin@localhost:~$ 

 exit األمرتنفيذ 

 6الخطوة  13.4.6

كلمات السر وهو الملف الذي يحتوي على ، /etc/shadow من الملفلى واأل الثالثةر عرض األسط حاول

متى تكون  إلى) password agingعمر كلمة السر ومعلومات حول  encrypted passwordsالمشفرة 

 :(صالحةكلمة مرور 

head -3 /etc/shadow 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ head -3 /etc/shadow                     

head: cannot open `/etc/shadow' for reading:Permission denied         

sysadmin@localhost:~$                            

 head -3 /etc/shadow األمرتنفيذ 
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 المستخدمساب حألن وذلك  لسابق؛لألمر ا استخدامناعند  error messageخطأ رسالة ظهور الحظ 

 sysadmin  لعرض  صالحيةالليس لديه view حيث يمكن عرض هذا الملف من قبل المستخدم ، هذا الملف

 .root user الجذر

 7الخطوة  13.4.7

 shadowأن أعضاء مجموعة  إلىتشير  /etc/shadowملف  في permissions الحظ أن األذونات 

group ذن اإل فقط يكون لديهم permission رؤية الملفل elview the fi: 

ls -l /etc/shadow 

حساب الجذر أن  إلىعرض أي ملف. ويرجع ذلك  user rootيمكن للمستخدم الجذر  هأن ضع في اعتبارك 

e lar filregu أذونات الملفات العادية transcend  تتجاوز egeslprivi lspeciaخاصة لديه امتيازات 

permissions. 

sysadmin@localhost:~$ ls –l /etc/shadow 

-rw-r----- 1 root shadow 838 Mar 14 2016 /etc/shadow  

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -l /etc/shadow األمرتنفيذ 

 8الخطوة  13.4.8

 :/etc/shadowلى من ملف واأل الثالثةلعرض األسطر  sudo األمر ستخدما

sudo head -3 /etc/shadow 

{Enter the password: netlab123} 

 ويكون التنفيذ مشابهه لما يلي:
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sysadmin@localhost:~$ sudo head -3 /etc/shadow                             

[sudo] password for sysadmin:                                              

root:$6$T3W2rbrt$N/2Jrt1EzQ8TqOvxWkYjEpIf3tCbPOyFwU7ZYkToosXB4AGmtb0.

W6f8Gb7Vmihnj76yZezNPwMbTGoQFs5Kx1:16874:0:99999:7:::                            

daemon:*:16863:0:99999:7:::                                                

bin:*:16863:0:99999:7:::                                                   

sysadmin@localhost:~$ 

 sudo head -3 /etc/shadow، {Enter the password: netlab123} األمرتنفيذ 

الخاص بك وليست لحساب  sysadmin  المستخدم هي لحساب بكتابتهامالحظة هامة: كلمة السر التي قمت 

للحساب الخاص بك فإنك ال  sudoلألمر  configured تكوينعمل ال. عندما يتم account root الجذر

 .user root لمستخدم الجذركا sudoمر األلتشغيل  password rootى معرفة كلمة سر الجذر تحتاج إل
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 إنشاء مستخدم – المعمل الرابع عشر

Creating a User 
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 مقدمة 14.1

م مستخدلتعلم كيفية إنشاء حساب ن، سوف المعملهذا هو المعمل الرابع عشر: إنشاء مستخدم. عن طريق أداء هذا 

عضوا في  جعلهمثل على المستخدم لية لهذا الحساب، وإجراء تعديالت أخرى أوجديد، وإنشاء كلمة مرور 

 ثانوية.مجموعة 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 .useradd األمرإنشاء مستخدم جديد مع  •

 .passwd  األمرتعيين وإعادة تعيين كلمة مرور المستخدم مع  •

 .usermod األمرعلى حساب المستخدم مع  إجراء تغييرات •

 إنشاء المستخدمين والمجموعات 14.2

 .user لمستخدمو  groupلمجموعة  create an accountsقوم بإنشاء حسابات نفي هذه المهمة، س

على الملفات  assign permissionsاألذونات  وذلك لتعيينمفيدة  group accountsحسابات المجموعة 

 .group of users من قبل مجموعة من المستخدمين files  sharedالمشتركة 

 Red Hatريد هات  based uponعلى  مبنيةفي توزيعات لينكس  user accountsحسابات المستخدمين 

 User ID ، رمز المستخدم 500 بالرقم( DIUل معرف للمستخدم )أوتبدأ مع حيث  ،CentOS مثل توزيع 

 firstل ورمز المستخدم األ الحديثة تميل إلى أن يكونديد من التوزيعات األخرى وهلم جرا. الع 501 هو التالي

UID  وهلم جرا. 1001، والثاني 1000 الرقمهو 

كون تفمن المستحسن أن  ؛e systemsltiplmu متعددةنظمة أل managing accountsأدارة حسابات عند 

، حيث يمكن إنشاء ntication serverbased authe-network  الشبكة إلىالخادم مستندة مصادقة 

. many machinesمتعددة  أجهزة علىتستخدم ولكن  واحدة دفعة accounts an created حسابات ال

e ltipln muoعلى آالت متعددة  e accountsltiplmanaging muمتعددة الحسابات الإدارة  فستكونوإال 
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machines يكون من الصعب التأكد ؛ حيث ستحديا eensur المستخدم ان من user  وجميع المجموعات

the groups lla  لديها نفس قيمةكل ال إلىالتي تنتمي DsIU وDsIG على جميع اآلالت  llon a

machines. 

 صعبوهي انه من ال e machine accountsltiplmuوثمة مسألة أخرى مع حسابات الجهاز المتعددة 

 tldifficu ر لحفاظ على كلمات السا محاولة passwords  لكل حساب متزامنaccount synchronized 

 .machines llacross a عبر كافة األجهزة

 من قبل اآلالتال تزال مفيدة   users localلمستخدمين المحليين ل managing accountsحسابات الإدارة 

مصادقة الخادم المستندة  إلى access ، حتى إذا كان لديهم إمكانية الوصول machines lindividua الفردية

المجموعة  نقوم بإدارة. في هذا التمرين، سوف based authentication server-network الشبكة إلى

 .user accountsالمستخدمين حسابات و  group localالمحلية 

 1الخطوة  14.2.1

، سوف untsuser and group acco حسابات المستخدمين والمجموعات administer من أجل إدارة 

 التالي: األمر باستخدام account rootحساب الجذر  إلى switch usersتبديل المستخدمين  إلىتحتاج 

su – 

{Enter the password: netlab123} 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:~$ su -                                                 

Password:                                                                  

root@localhost:~# 

 - su األمرتنفيذ 



 

348 
 

 2الخطوة  14.2.2

 :researchتسمى  create a group مجموعةإلنشاء  groupadd األمر استخدم

groupadd -r research 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

root@localhost:~#  groupadd -r research                                    

root@localhost:~# 

 groupadd -r research األمرتنفيذ 

يجعل معرف المجموعة   researchوهي  التي تم إضافتها مجموعةمع األمر السابق لل r- إن استخدام الخيار

GID محجوزالنطاق ال في reserved range   يتم تعيين مع999-1بين .( رفات مجموعةGIDs تلقائيا )

automatically   المعرفمع قيمة أقل من اقل قيمة UID  .نقطة أخرى وهي للمستخدم العادي مع هذا الخيار

المعلومات حساب المجموعة  storeتم تخزين والذي ي etc/group/ملف البتعديل  يقوم groupadd األمر أن

group account information .فيه 

من  -gالخيار  أو group nameلتغيير اسم هذه المجموعة  n-مع خيار  groupmod األمرام استخديمكن 

لم يتم أنه طالما  groupdel األمر فاستخدمأما لحذف المجموعة لهذه المجموعة.   GIDالمعرف أجل تغيير

 .user لمستخدم primary groupالمجموعة األساسية  جعلها

 3الخطوة  14.2.3

 حول المجموعة الجديدة:من قاعدة بيانات أو ملف معلومات   retrieve جاعالستر getentمر األ ستخدما

getent group research 
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قد   assignedالذي تم تعيينه  GID معرف المجموعة لما يلي، على الرغم من أن مشابهالتنفيذ يجب أن يظهر 

 :في الجهاز الذي تستخدمه يكون مختلف

root@localhost:~#  getent group research                                   

research:x:999:                                                            

root@localhost:~# 

 getent group research األمرتنفيذ 

 أو جدد existing or usersمستخدمين حاليين إضافة  كيمكنف،  researchبعد أن تم إنشاء مجموعة نآلوا

new   كأعضاءmember   .التعديل  أمر استخداميجب ثانوية خدم إلى مجموعة إلضافة مستفي هذه المجموعة

ه الحظ أن الثانوية.والخاص بالمجموعات  G-لخيار الإلضافة وأخيراً   aالخيارثم    usermod على مستخدم

" وذلك للفصل  ,دم لها فيجب إضافة فاصلة " في حالة وجود أكثر من مجموعة ثانوية نريد إضافة المستخ

separated  .الخيار  استخدامأما عند  بين تلك المجموعات-G  بدون الخيارa  فسيتم حذف جميع المجموعات

 الثانوية السابقة وإضافة الجديدة.

التي على قائمة مفصولة بفواصل لجميع المجموعات الثانوية  usermodمع األمر  G-يجب أن يحتوي خيار 

عندها فقط المجموعة الجديدة سوف  -Gو -aمع الخيارات  usermod  استخدامعند وينتمي إليها المستخدم. 

 group membershipsعضوية مجموعة  إلىوسوف تضاف   specifiedأن تكون محددة  إلىتحتاج 

 .existing secondaryموجودة ثانوية 

 4الخطوة  14.2.4

للمستخدم  secondary groupكمجموعة ثانوية   researchمجموعة ال إلضافة usermod األمر استخدم

sysadmin: 

usermod -aG research sysadmin 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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root@localhost:~# usermod -aG research sysadmin                           

root@localhost:~# 

 usermod -aG research sysadmin األمرتنفيذ 

لن يكونوا  systemفي النظام  ylactive  تفاعلي ogged intolدخول المستخدمين الذين قاموا بتسجيل 

في المرة القادمة ؛ إال new groupأي مجموعة جديدة  memberships  عضوية استخدامقادرين على 

 التي يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى النظام.

 

 5الخطوة  14.2.5

 المجموعة الجديدة membershipمن عضوية  verifyها للتحقق استخدامامر التي يمكن ود من األهناك العدي

new group .التالية امرواأل ماستخد groups، id، getent ات المستخدمللتحقق من عضوي 

sysadmin's : 

groups sysadmin 

id sysadmin 

getent group research 

 بقة بالشكل التالي:امر الساويجب أن يظهر إخراج األ
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root@localhost:~# groups sysadmin                                         

sysadmin : sysadmin adm sudo research                                      

root@localhost:~# id sysadmin                                             

uid=1001(sysadmin) gid=1001(sysadmin) groups=1001(sysadmin),4(adm),27

(sudo),999(research)                                                             

root@localhost:~# getent group research                                   

research:x:999:sysadmin                                                   

root@localhost:~# 

 groups sysadmin، id sysadmin، getent group researchامر واألتنفيذ 

وفي التوزيعات المبنية ، new user accountحساب مستخدم جديد  createإنشاء بيقوم  useradd األمر

سيتم تسمية هذه و. user لهذا المستخدم roupnew gجديدة المجموعة يُستخدم لل Red Hatريد هات على 

 .لذلك المستخدم  primary groupستكون المجموعة األساسية والمستخدم  باسمالمجموعة الجديدة 

 ً عضو  ما يعرف باسم based distributions-Red Hatالتوزيعات المبنية على ريد هات تستخدم أيضا

كل مستخدم هو عضو أساسي ن والتي تعني أ،  G UP –User Private Groups المجموعات الخاصة

primary member بهخاصة المجموعة ال في. 

new  llaكل المستخدمين الجدد فإن ، UPG التقنية السابقة  التي ال تستخدم distributionsالتوزيعات أما 

users إلى ينتمون ong tolbe  مجموعة المستخدمينgroup users الرئيسية  تهمكمجموعary prim

group. 

 6الخطوة  14.2.6

 يف econdary memberعضو ثانوي ، بحيث يكون studentسمى ي new userجديد مستخدم  انشئ

inux Lم التعليق استخد. بهمجموعة خاصة  يف primary member وعضو أساسي  research مجموعة 

Student االسم الكامل  وكأنهبدو ليname llfu   رسوميةال الواجهةفي  سجيل الدخولتبللمستخدم عند القيام 

oginl lgraphica تأكد من أن الدليل . home  خيار ه بواسطةسيتم إنشاءالخاص به m-: 
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useradd  -G research -c 'Linux Student' -m student 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

root@localhost:~# useradd -G research -c 'Linux Student' -m student        

root@localhost:~# 

 useradd  -G research -c 'Linux Student' -m student األمرتنفيذ 

 الملفين في user's account informationمعلومات حساب المستخدم  storedيتم تخزين 

etc/passwd/  وetc/shadow/مستخدم االطالع على معلومات المجموعة ل . ويمكنuser's group 

mationinfor الملفين في etc/passwd/   وetc/group/. 

 7الخطوة  14.2.7

مرة   research باسم والمسماة group members مجموعة، اعرض أعضاء getent األمر ستخدامبا

، وأخيراً قم بعرض  studentمجموعة أعضاء لعرض ولكن  getentنفس األمر السابق  استخدمثم ، أخرى

 : studentللمستخدم   shadow و passwdيانات الب تيعدقا

getent group research 

getent group student 

getent passwd student 

getent shadow student 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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root@localhost:~# getent group research                                    

research:x:999:sysadmin,student                                            

root@localhost:~# getent group student                                     

student:x:1002:                                                            

root@localhost:~# getent passwd student                                    

student:x:1002:1002:Linux Student:/home/student:/bin/sh                    

root@localhost:~# getent shadow student                                    

student:!:16902:0:99999:7:::                                               

root@localhost:~# 

 ،getent group research، getent group student، getent passwd studenامر واأليذ تنف

getent shadow student 

 secondary ثانويان هما عضوان  student و sysadmin  المستخدمينكال  هر في التنفيذ السابق أنظي

members مجموعة  فيresearch. 

 من المعلومات dlfourth fieالرابع الحقل  matchesابق يط student لمجموعة  DIG معرف المجموعة 

information الموجودة في الملف passwd .هذا هو ما يجعل و student عضو رئيسي primary 

member  لمجموعة student. 

وتحديداً  getent shadow studentعند تنفيذ األمر  appeareتظهر التي و" ! "  عالمة التعجب، وأخيراً 

أنه لم يتم  فهي للتوضيح ؛shadow ملف الالحقل الثاني من وهو  dlpassword fie ل كلمة المرورحقفي 

 .student لمستخدم ل password كلمة المرور set upتعيين 

 8الخطوة  14.2.8

وهي   student للمستخدم password كلمة المرور setتعيين من أجل   passwd األمر ستخدما

{netlab123} ملف أدخلت في القد تلك الكلمة والتي من المفترض أن تكون رض قم بعذلك  بعد، ثمshadow  

 : studentللمستخدم 
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passwd student 

Enter new UNIX password: netlab123                                              

Retype new UNIX password: netlab123                                             

getent shadow student 

والموجودة في قاعدة  studentللمستخدم مرور الظهر كلمة يُ  getent shadow studentاألمر تنفيذ 

 :المستخدم اسموتحديداً بعد  في الحقل الثاني ، كما هو واضحمشفرولكن بشكل  /etc/shadowالبيانات 

root@localhost:~# passwd student                                           

Enter new UNIX password:                                                   

Retype new UNIX password:                                                  

passwd: password updated successfully                                      

root@localhost:~# getent shadow student                                    

student:$6$pIEEdvAX$GBo0beYhojL3/vDrOP2UAQR6uVCWMZXxMPqImREJWw/5oR2WT

tM6dH3H83VjrmG6hGd9ux2I9FQFWQLtg3/:16902:0:99999:7:::                           

root@localhost:~# 

 passwd student، Enter new UNIX password: netlab123،  Enter newمر اواألتنفيذ 

UNIX password: netlab123، getent shadow student 

 9الخطوة  14.2.9

ogged lتسجيل الدخول بأي  أنه قامبالضرورة ال يعني  user للمستخدم passwordكلمة مرور  وجود

 into  األمرللنظام. استخدم astl  المستخدم ما إذا كانلمعرفة  student  في النظام ل دخوليسجقام بأي تقد: 

Last 

last student 
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للنظام،   logged in قام بتسجيل الدخول فقط هو الذي  sysadmin المستخدم  التنفيذ أن يظهر فييجب أن 

 يظهر له أي تسجيل دخول للنظام: أالفيجب   studentمستخدم ال أما

root@localhost:~# last                                                    

sysadmin console                   Mon Apr 11 19:08   still logged in  

sysadmin console                   Mon Apr 11 19:08 - 19:08  (00:00)         

        

wtmp begins Mon Apr 11 18:25:26 2016                                       

root@localhost:~# last student                                                   

wtmp begins Mon Apr 11 18:25:26 2016                                       

root@localhost:~# 

 last، last studentين األمرتنفيذ 

تسجيل  attempts محاوالتظهر إال أنه يُ  ؛astl بشكل مشابه لألمر، والذي يعمل astblوهناك أيضا أمر 

 .edlbad or faiالفاشلة أو الغير صحيحة  og inlالدخول 

 األمر ستخدما ؛system على النظام هدخولو studentالمستخدم  access لم تعد ترغب في وصولإذا 

usermod خيار ثم ال مينوالخاص بالتعديل على المستخد-L   حسابالقفل  أو يستعمل لحجبوالذي lock 

the account  ًالمستخدم  اسموأخيراstudent ويمكن فك الحجب .unlocked السابق ولكن  األمرنفس ب

 . usermod -U student كما يلي  U-مع الخيار 

جديد ال سابحللنظام من قبل ال preventing accessلمنع الوصول  permanent solutionالدائم حل ال

 ؛ األولىالتاليتين الطرقتينأحد عن طريق لحساب ا ذلك deleteحذف هو  studentوالذي قمنا بإنشائه وهو 

السابق نفس األمر  باستخداموهي الثانية  أووالذي يقوم بحذف المستخدم فقط،  userdel student مع األمر

يقوم  userdel األمرمع  r-الخيار  أن إضافة حيث. userdel -r student  كما يلي r-بإضافة الخيار  ولكن

الدليل الرئيسي للمستخدم  removes إزالة جانبب deleting the user's account حذف حساب المستخدمب

user's home directory البريدأيضاً و mail. 
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 10الخطوة  14.2.10

 :ريدوايضاً الب الدليل الرئيسي للمستخدم مع إزالة studentحساب الاحذف 

userdel -r student 

 :كما يليبدو يينبغي أن  األمرتنفيذ 

root@localhost:~# userdel -r student                                      

root@localhost:~# 

 userdel -r student األمرتنفيذ 
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 الملكيات واالذونات – المعمل الخامس عشر

Ownership and Permissions 
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 مقدمة 15.1

تعلم كيفية إعداد وعرض نعن طريق أداء هذا التمرين سوف هذا هو المعمل الخامس عشر: الملكيات واالذونات. 

 الملفات والدالئل.  permissionsوأذونات  ownershipsالملكيات 

 قوم بالمهام التالية:نفي هذا التمرين، سوف 

 راجع.للملفات والم وفهم األذوناتعرض  •

 لتغيير األذونات. chmod األمراستخدام  •

 .chgrpو chownامر وتغيير الملكيات مع األ •

 أذونات الملفات والملكيات 15.2

  viewعرض ثم ، files and directories الملفات والدالئل  createفي هذه المهمة، سوف تقوم بإنشاء 

 .permissions and ownerships األذونات والملكيات  set وتعيين

 1الخطوة  15.2.1

 :كما هو موضح /tmpفي الدليل  دليلين وملفيناثنين  ئنشا

cd /tmp 

mkdir priv-dir pub-dir 

touch priv-dir/priv-file 

touch pub-dir/pub-file 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:~$ cd /tmp                                              

sysadmin@localhost:/tmp$ mkdir priv-dir pub-dir                            

sysadmin@localhost:/tmp$ touch priv-dir/priv-file                         

sysadmin@localhost:/tmp$ touch pub-dir/pub-file                           

sysadmin@localhost:/tmp$ 

cd /tmp، mkdir priv-dir pub-dir، touch priv-dir/priv-file، touch pub-dir/pامر واألفيذ تن

ub-file 

 2الخطوة  15.2.2

 : directories contents محتويات الدالئل viewاعرض 

ls -l priv-dir 

ls -l pub-dir 

 لما يلي: مشابههالتنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l priv-dir                                    

total 0                                                                   

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:26 priv-file                    

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l pub-dir                                     

total 0                                                                    

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:27 pub-file                     

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 ls -l priv-dir، ls -l pub-dirين األمرتنفيذ 
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 كما يلي:  -elfi-pub 21:27 11Apr  0sysadmin sysadmin  1 --r-rw-rw النتيجةشرح سناآلن 

 الشرطة أو كائن. ولنبدأ بعالمةالهذا  type نوع شير إلى ت السطرمن  first characterالخانة األولى ان  

 ملف عادي وتعني أن هذا الكائن هوالسابق ملف ال في بداية تفاصيلوهي موجودة  hyphen ( -الواصلة ) 

elar filregu . هي الحرف إذا كانت الخانة األولىاما d  هو من نوع دليل كائنالأن يشير إلى فهذا directory ،

ock lb الجهازكتلة ملف لهو ف bوحرف ، inklic lsymbo ارتباط رمزيللداللة على هو ف l الحرف ماأ

eldevice fi،  الحرفونجد ان c جهازال خانةملف  هو elcharacter device fi، وحرف p  هو ملف

 .elsocket fi ستماعاالبرنامج هو ملف  sو   elpipe fi نابيباأل

 نوع الكائن العالمة

 .ملف عادي .hyphen ( -الواصلة )  عالمة الشرطة أو

 .directory دليل .dالحرف 

 .inklic lsymbo ارتباط رمزي .l لحرفا

 .elock device filbالجهاز لملف كتلة  .bحرف ال

 .elcharacter device fi جهازخانة الملف  .cالحرف 

 . elpipe fi نابيبملف األ .pحرف ال

 .elsocket fi ستماعاالبرنامج ملف  .sالحرف 

 جدول يوضح نوع الكائن

 الخاناتتلك  صنفت ، r-rw-rw--وهي  التالية nine charactersالتسعة  بعد الخانة األولى لننتقل إلى الخانات

ل أو، three charactersخانات من ثالثة تتكون كل مجموعة  ،  three groups ثالث مجموعات إلى

 user owner's permissions مالكالمستخدم الأذونات  وتعني( rw-) في المثال السابق هيمجموعة 

 group owner'sين مالكمجموعة الأذونات  فتعني( rw-) أما المجموعة التي تليها وهي ،للكائن

permissions الثالثة وهيالمجموعة  ، وأخيراً كائن )المجموعة التي ينتمي إليها المستخدم المالك للملف(لل (-
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-r )اآلخرينتمثل أذونات و others permissions   أي شخص آخر) أذونات everyone else's 

permissions.) 

والذي  w عد ذلك الحرفثم ب ،read permission على إذن القراءة r يدل الحرف ن ما معنى تلك الرموز؟كول

 execute تنفيذإذن اليشير والذي  x، واخيراً الحرف write permission على إذن الكتابةيدل 

permission موجودة في أحد تلك الخانات التسعة السابقة وهي  -، أما إذا وجدنا عالمة شرطة--r-rw-rw  

أو لآلخرين  gورمزها أو للمجموعة  uورمزه لمالك فهذا يشير الى سحب تلك األذونات السابقة منه )سوءاً كان ل

 .(oورمزهم 

وكما نالحظ في ، ink count numberl رقم حساب االرتباطاآلن نتطرق في الحديث عن الحقل الثاني وهو 

 .elfi بهذا الملف inkedl المرتبطة  numbers eslfiعدد الملفات  إلى شير( وهو ي1المثال السابق أنه رقم )

 .  sysadminمثال السابق وهو في ال elfiللملف   user owner المالكالمستخدم نرى ات االرتباط ملفبعد  

؛ elfiللملف   group ownerالمالكين  جموعةذلك نجد المجموعة التي ينتمي اليها المستخدم المالك وهي مبعد 

 .sysadminهي  مثال السابقوالموجودة في ال

 (.0وهو في المثال السابق ) elsize of the fiلملف أما النقطة التالية فهي حجم ا 

  .الملفتم على  ast modifiedl خر تعديلآل date/time الوقتوالتاريخ بعد الحجم نشاهد 

 .e namelfi اسم الملفنجد واخيراً 

 3الخطوة  15.2.3

 الة األذونات إلز  chmodاألمر استعمال ؛more privateما أكثر خصوصية  دليلإذا كنت تريد أن تجعل 

remove permissions األمر. استخدم عن ذلك الدليلchmod   قراءة وتنفيذ:من  االخرينإلزالة أذونات 

 



 

362 
 

ls -ld priv-dir/ 

chmod o-rx priv-dir/ 

ls -ld priv-dir/ 

  :dir-priv الدليل إلى access الوصول  أو permission أن اآلخرين ليس لديهم إذن مر األخير األظهر يُ 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld priv-dir/                                  

drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 21:26 priv-dir/                 

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod o-rx priv-dir/                              

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld priv-dir/                                  

drwxrwx--- 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 21:26 priv-dir/                 

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 /ls -ld priv-dir/، chmod o-rx priv-dir/، ls -ld priv-dirامر واألتنفيذ 

؛ oحرف الرمز الذي يمثلهم وهو ال باستخدام  othersآلخرين ا لتعديل أذونات  chmodاألمراستخدام يمكنك 

 وأخيراً ، ذوناتاأل إلزالة – عالمة ناقص أو ،إلضافة األذونات+  عالمة زائد بأحد العالمات الثالث وهي متبوع

حيث تقوم بإعطاء الصالحيات  aلها طريقتين في العمل، األولى مع التحديد للجميع والتي =  يساوي عالمة

ووضع عالمة الشرطة  ي لم تُذكراألذونات السابقة التجميع لة اإزمذكورة مع األمر من قراءة وكتابة وتنفيذ وال

حيث تقوم بإعطاء  o أو gأو  u. أما االستخدام الثاني فهو مع أحد التحديدات التالية مكان األذن للداللة على إزالته

وبالتالي وضع فيذ وإزالة جميع األذونات السابقة التي لم تُذكر الصالحيات المذكورة مع األمر من قراءة وكتابة وتن

 ولكن فقط للفئة المحددة )المالك أو المجموعة أو اآلخرين(.عالمة الشرطة مكان األذن للداللة على إزالته 

  chmodاألمروالمستخدم مع  uالحرف  للملف فهو user ownerاما الرمز الذي يمثل المستخدم المالك 

 groupوالذي يمثل مجموعة المالكين  g حرفوأخيراً ال. permissions ذوناتاأل  modifyتعديل ب الخاص

owner. 

 .o ، u ، g الحروف التالية بدال من a  حرفال استخدملتعديل أذونات الجميع 
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 (:خدم )المالك، المجموعة، اآلخرينتعديل األذونات )قراءة، كتابة، تنفيذ( وذلك للمستاألمثلة على بعض 

 المعنى مع حرف chmod األمر

chmod a+x file name  تنفيذ.إذن اليعطي الجميع 

chmod g-w file name إذن الكتابة يزيل من المجموعة. 

chmod go+r file name  قراءةالاذن مجموعة واالخرين للاضافة. 

chmod o=rwx file name غيير األذونات للفئتين وعدم ت .تنفيذكتابة وقراءة واذونات خرين آلل إعطاء

 .وهي المالك والمجموعة الباقية

 chmod األمر باستخدامتعديل األذونات أمثلة على جدول 

 4الخطوة  15.2.4

إلضافة إذن الكتابة  chmod األمر ستخدما؛ more publicعمومية أكثر ما  دليلإذا كنت تريد أن تجعل 

 :others لآلخرين

ls -ld pub-dir/ 

chmod o+w pub-dir/ 

ls -ld pub-dir/ 

 دليلعلى ال write permissionلديهم إذن للكتابة  othersأن اآلخرين  نآلا  outputالتنفيذ في يظهر 

directory  ( القدرة ونقصد بالكتابةability   على إضافةadd  حذف  أوdelete  دليلالملفات داخل ال:) 
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sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld pub-dir/                                   

drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 21:27 pub-dir/                  

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod o+w pub-dir/                                

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld pub-dir/                                  

drwxrwxrwx 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 21:27 pub-dir/                

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 /ls -ld pub-dir/،  chmod o+w pub-dir/، ls -ld pub-dirامر واألتنفيذ 

 5الخطوة  15.2.5

 :priv-fileلملف خرين على امن اآل أومجموعة الأي إذن من   removeإلزالة  chmod األمراستخدم 

ls -l priv-dir/priv-file 

chmod g-rw,o-r priv-dir/priv-file 

ls -l priv-dir/priv-file 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ يجب أن تظهر 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l priv-dir/priv-file                          

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:26 priv-dir/priv-file           

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod g-rw,o-r priv-dir/priv-file                 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l priv-dir/priv-file                          

-rw------- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:26 priv-dir/priv-file          

sysadmin@localhost:/tmp$ 

ls -l priv-dir/priv-file، chmod g-rw،o-r priv-dir/priv-file، ls -l priv-dir/privامر واألتنفيذ 

-file 
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 6الخطوة  15.2.6

)وسيم إزالة األذن الذي  pub-fileملف للالقراءة والكتابة  وناتذأ all usersكافة المستخدمين   grantاعطي

 :ذ من الجميع(لم يُذكر وهو التنفي

ls -l pub-dir/pub-file 

chmod a=rw pub-dir/pub-file 

ls -l pub-dir/pub-file 

 لما يلي: مشابهالتنفيذ يجب أن تظهر 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l pub-dir/pub-file                            

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:27 pub-dir/pub-file             

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod a=rw pub-dir/pub-file                       

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l pub-dir/pub-file                            

-rw-rw-rw- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 21:27 pub-dir/pub-file            

sysadmin@localhost:/tmp$ 

ls -l pub-dir/pub-file، chmod a=rw pub-dir/pub-file، ls -l pub-dir/p الثالثة امرواألتنفيذ 

ub-file 

 7الخطوة  15.2.7

 ": date" التاريخ أمرحتوي على والذي ي /tmpفي  test.shملف ال نشأأ

echo "date" > test.sh 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 
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sysadmin@localhost:/tmp$ echo "date" > test.sh                             

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 echo "date" > test.sh األمرتنفيذ 

منح إذن التنفيذ تم إذا  run هاامر يمكن تشغيلوتلك األن إف ؛commands امرأويحتوي على ما إذا كان ملف 

execute permission  وبالتالي يستطيع المستخدم التشغيل . مجموعة، آخرين()مالك،  لمستخدماعليها

تتم ملف ال يمكن أن فان ال ؛هذا اإلذنأما في حالة عدم وجود .  executable file ملف قابل للتنفيذويصبح ال

 .program كبرنامجمعاملته 

 8الخطوة  15.2.8

على   permissionsألذونات اعرض اثم بالفشل(.  لةاوالمحأن تبوء  يجبو) test.shتنفيذ الملف  لاوح

 :سبب الفشلالملف لترى 

./test.sh 

ls -l test.sh 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/tmp$ ./test.sh                                        

-bash: ./test.sh: Permission denied                                       

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l test.sh                                     

-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 11 22:27 test.sh                      

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 test.sh ، ls -l test.sh/.ين األمرتنفيذ 
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 9الخطوة  15.2.9

. ى الملفعلتغيير األذونات ب( root المستخدم الجذر أوملف )لل user ownerمالك الفقط للمستخدم  يُسمح

 :test.sh الملف نفذ، ثم execute permissionالتنفيذ  إذن مالكالمستخدم ال اعطي

chmod u+x test.sh 

ls -l test.sh 

./test.sh 

 األمرتنفيذ لريخ والوقت الحالي التاللملف وأيضاً  user ownerللمستخدم المالك  التنفيذضافة إذن إظهر يُ التنفيذ 

date داخل الملف النصي script file السابق test.sh: 

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod u+x test.sh                                 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l test.sh                                     

-rwxrw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 11 22:27 test.sh                      

sysadmin@localhost:/tmp$ ./test.sh                                         

Mon Apr 11 22:35:23 UTC 2016                                               

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 chmod u+x test.sh، ls -l test.sh، ./test.shامر واألتنفيذ 

، حيث يتم symbolic notation رمزيالتدوين المع   chmodاألمرإستخدام كيفية تعلمت  في الفقرة السابقة

عملية المنح أو اإلزالة تم وللتعبير عن ، u ،g ،o ،(aوهي )الفئة  للتعبير عن  symbols رموزإستخدام 

ولكن؛ وبجانب إستخدام (. r  ،w ،x) عن األذن تم استخدام الرموز ييرعتللو أخيراً و=(،  ، - ،)+  إستخدام الرموز

 المستخدم أذوناتأيضاً تمثل )ليست رمزية( مع قيمة رقمية  إستخدامهيمكن   chmodألمرالتدوين الرمزي، فإن ا

 .octal notation ثمانيال تدويناآلخرين وتعرف باسم الالمجموعة ووالمالك 

 من األذونات: ةثمانيالفهم قيمة  الً أوثماني، يجب عليك التدوين المع   chmodاألمر ستخدامإل
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 القيمة اإلذن

 rRead (  4 (قراءة 

 wWrite ( 2(كتابة 

 xExecute ( 1(تنفيذ 

 لقيمة الثمانيةاجدول 

 و ،المالك مستخدملل rwx ، حيث أن --rwxrw-rتاليلكااألذونات  نرى، test.sh السابق ملفتفاصيل المن 

rw لمجموعة، و لr  .تدوين ثمانيبالللتعبير عن هذه األذونات ولآلخرين octal notationجمع القيمة يتم س ؛

 .العددية لكل إذن

تكون قيمتها  rwx؛ حيث أن األذونات التي لديه user's permissionولنبدأ أوالً بأذونات المستخدم المالك 

، 7=1+  2+  4 (، نقوم اآلن بعملية جمع لتلك القيم كما يليلتنفيذل 1للكتابة و  2للقراءة،  4على التوالي ) 4،2،1

 .7فتصبح قيمة األذونات بالتدوين الثماني للمالك هي 

وتكون  rwة األذونات التالية مجموعللأن ، حيث group's permissionثانياً، لننتقل إلى أذونات المجموعة 

القيمة إذن . 6= 2+  4 نقوم اآلن بعملية جمع لتلك القيم كما يلي (،للكتابة 2للقراءة،  4على التوالي ) 4،2قيمتها 

 .6 هيالمجموعة الثمانية ألذونات 

 rلديهم إذن القراءة اآلخرين ، ببساطة others' ownership permissionاآلخرين وأخيراً، أذونات ملكية 

 .4 يهاآلخرين ألذونات  فإن القيمة الثمانية، وبالتالي 4وقيمته 

ً تلك النتائج وضع األخيرة هي  الخطوة تصبح القيمة ؛ ف(خرينآلا، مجموع المجموعةمجموع المالك، مجموع  ) معا

 .764 الملف هيلألذونات  octal valueالثمانية 

 10الخطوة  15.2.10

، وبالتالي test.sh لملفا  permissionsذونات ألل octal value ةثمانيالقيمة ال لرؤية  statاألمر استخدم

 :من حسابات الخطوة السابقة  verifyتحققال
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stat test.sh 

 ويكون التنفيذ مشابهه لما يلي:

sysadmin@localhost:/tmp$ stat test.sh                                    

  File: `test.sh'                                                        

  Size: 5               Blocks: 8         IO Block: 4096   regular file   

Device: fc00h/64512d    Inode: 3540004    Links: 1                        

Access:(0764/-rwxrw-r--) Uid: ( 1001/sysadmin)  Gid: ( 1001/sysadmin)   

Access: 2016-04-11 22:27:24.987740243 +0000                                

Modify: 2016-04-11 22:27:24.987740243 +0000                                

Change: 2016-04-11 22:35:08.335757863 +0000                               

 Birth: -                                                                  

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 stat test.sh األمرتنفيذ 

إلعطاء وذلك  octal notationالثماني التدوين  باستخدام  permissionsإذا كنت تريد تغيير هذه األذونات 

 فإنك سوف تستخدم األرقام الثالثة التالية: التنفيذ،إذن   othersواالخرين   groupالمجموعة 

 .لمالكل)قراءة، كتابة وتنفيذ(  7

 .لمجموعةلابة وتنفيذ( )قراءة، كت 7

 .)قراءة وتنفيذ( لآلخرين 5

 .775هي  test.shالملف القيمة الثمانية لألذونات  أو، new mode الوضع الجديد إذن يصبح

 11الخطوة  15.2.11

جميع ، ليكون test.shأذونات الملف   modifyل يعدقم بت octal notationالتدوين الثماني  باستخدام

 على تنفيذ الملف: ينقادر المستخدمين
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chmod 775 test.sh 

ls -l test.sh 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

sysadmin@localhost:/tmp$ chmod 775 test.sh                                 

sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l test.sh                                     

-rwxrwxr-x 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 11 22:27 test.sh                      

sysadmin@localhost:/tmp$ 

 chmod 775 test.sh، ls -l test.sh األمرتنفيذ 

 األول هو األمر ، files ownership على ملكية الملفات  affectامر التي يمكن أن تؤثروهناك نوعان من األ

chown  يمكن  ولكن ال ملف.ال انملكي اللذان ةمجموعالوو تغيير المالك مالك الملف أيمكن تغيير ومن خالله

 .rootمن قبل المستخدم الجذر  ذلك األمر إال تنفيذ

من قبل المستخدم الذي يملك  استخدامهيمكن والذي  chgrp الثاني والذي يؤثر على ملكية الملف هو األمر األمر

 .root من قبل المستخدم الجذر أوالملف 

 وليس مالك الملف. فقط غير المجموعة التي تملك الملفبت chgrp مراألحيث يقوم 

فقط تغيير ملكية المجموعة  يمكنه non-root user رئيسيمستخدم غير من قبل  chgrp األمرستعمل يُ عندما 

  األمر استخدام root user الرئيسيلمستخدم بينما يستطيع اها. ب اً عضو يكون ذلك المستخدممجموعة  إلى

chgrp  أخرى أي مجموعة إلىمجموعة اللتغيير ملكية وذلك. 

 12الخطوة  15.2.12

 األمرين على تنفيذ كل من اً لتكون قادر root userالمستخدم الرئيسي المستخدم والدخول الى حساب ل يبدقم بت

chown وchgrp  أي مجموعة: إلىمجموعة اللتغيير ملكية 
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su - 

{Enter the password: netlab123} 

 كون التنفيذ مشابهه لما يلي:وي

sysadmin@localhost:/tmp$ su -                                              

Password:                                                                  

root@localhost:~# 

 - su األمرتنفيذ 

 13الخطوة  15.2.13

 :تفاصيل ما بداخله قم بسردثم  ،dir-pub الدليل سرد تفاصيلقم ب ، ثم/tmp دليلال إلى انتقل

cd /tmp 

ls -ld pub-dir 

ls -l pub-dir/pub-file 

، sysadmin لمستخدم ل انمملوك elfi-pubالذي بداخله ملف الو dir-pub دليلالأن التنفيذ في الحظ يظهر 

 :sysadmin مجموعةلو

root@localhost:~# cd /tmp                                                  

root@localhost:/tmp# ls -ld pub-dir/                                       

drwxrwxrwx 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 22:48 pub-dir/                  

root@localhost:/tmp# ls -l pub-dir/pub-file                                

-rw-rw-rw- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 22:48 pub-dir/pub-file             

root@localhost:/tmp# 

 cd /tmp، ls -ld pub-dir، ls -l pub-dir/pub-fileامر واألتنفيذ 
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 14الخطوة  15.2.14

 root user الرئيسيلمستخدم ا إلى pub-dir للدليلمجموعة الو المالكلتغيير  chown األمرم استخد

 :دليلعرض تفاصيل القم بثم  ،root group ئيسيةرالمجموعة الو

chown root:root pub-dir 

ls -ld pub-dir 

 :ةموعلمجتغيير المالك واالتنفيذ في أن يظهر ينبغي  و

root@localhost:/tmp# chown root:root pub-dir                               

root@localhost:/tmp# ls -ld pub-dir/                                       

drwxrwxrwx 2 root root 4096 Apr 11 22:48 pub-dir/                          

root@localhost:/tmp# 

 chown root:root pub-dir، ls -ld pub-dir يناألمرتنفيذ 

 15الخطوة  15.2.15

 :bin لمستخدما إلى elfi-pubملف الك ماللتغيير  chown األمراستخدم 

chown bin pub-dir/pub-file 

ls -l pub-dir/pub-file 

 :bin للملف هو المستخدمأن المالك  نآلاالتنفيذ يظهر 
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root@localhost:/tmp# chown bin pub-dir/pub-file                            

root@localhost:/tmp# ls -l pub-dir/pub-file                                

-rw-rw-rw- 1 bin sysadmin 0 Apr 11 22:48 pub-dir/pub-file                  

root@localhost:/tmp# 

 chown bin pub-dir/pub-file، ls -l pub-dir/pub-fileين األمرتنفيذ 

 16الخطوة  15.2.16

 محتوياته:ل ، ثم قم بعرض تفاصيdir-priv الدليل عرض تفاصيلا

ls -ld priv-dir 

ls -l priv-dir/priv-file 

 إلىو sysadmin userالمستخدم  إلىتعود ملكيته  priv-dir الدليل ظهر أنينبغي أن يُ   output التنفيذ

 : sysadminمجموعة

root@localhost:/tmp# ls -ld priv-dir                                       

drwxrwx--- 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 22:48 priv-dir                  

root@localhost:/tmp# ls -l priv-dir/priv-file                              

-rw------- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 22:48 priv-dir/priv-file           

root@localhost:/tmp# 

 ls -ld priv-dir، ls -l priv-dir/priv-fileين األمرتنفيذ 

 17الخطوة  15.2.17

 للدليلمجموعة الغير لتغيير المجموعة للدليل ولكل الملفات التي بداخله،  chgrpمع االمر  -Rيستخدم الخيار 

dir-priv لملف ما بداخله )اوelfi-priv( مجموعة إلى users األمر باستخدام chgrp  بشكل متكرر

 ylrecursive الخيار  باستخدامR- للدليل السابقثم قم بعرض التفاصيل  ؛: 
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ls -ld priv-dir 

ls -l priv-dir/priv-file 

chgrp -R users priv-dir 

ls -ld priv-dir 

ls -l priv-dir/priv-file 

 مشابهه لما يلي:التنفيذ ويكون 

root@localhost:/tmp# ls -ld priv-dir                                       

drwxrwx--- 2 sysadmin sysadmin 4096 Apr 11 22:48 priv-dir                  

root@localhost:/tmp# ls -l priv-dir/priv-file                             

-rw------- 1 sysadmin sysadmin 0 Apr 11 22:48 priv-dir/priv-file          

root@localhost:/tmp# chgrp -R users priv-dir                               

root@localhost:/tmp# ls -ld priv-dir                                      

drwxrwx--- 2 sysadmin users 4096 Apr 11 22:48 priv-dir                     

root@localhost:/tmp# ls -l priv-dir/priv-file                              

-rw------- 1 sysadmin users 0 Apr 11 22:48 priv-dir/priv-file              

root@localhost:/tmp# 

-ls -ld priv-dir، ls -l priv-dir/priv-file، chgrp -R users priv-dir، ls -ld priv امرواألتنفيذ 

dir، ls -l priv-dir/priv-file 

طبق تن التغييرات إف،  recursivelyبشكل متكرر دليل علىتغييرات  تنفيذعند  أنه في النتيجة السابقة يظهر

-priv الدليل تحتالتي   subdirectoriesالفرعية الملفات واألدلةأن كل  بمعنى. اتهحتويم وكل دليلعلى ال

dir  هذا التغيير اعليه طبقسي فرعية أدلةمن ملفات ووكل محتوياتها. 
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 روابط، أذونات خاصة – س عشرالمعمل الساد

 الملفات ومواقع
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 مقدمة 16.1

تعلم نعن طريق أداء هذا التمرين، سوف  .الملفات ومواقع وروابط هذا هو المعمل السادس عشر: أذونات خاصة

 .eslink fil االرتباطن ملفات وأنواع مختلفة م permissions lspeciaاألذونات الخاصة  عن

 في هذا التمرين، سوف تقوم بالمهام التالية:

 .أذونات خاصة ذاتملفات عرض  •

 . softاللينة و hard صلبةإنشاء الروابط ال •

 على األذونات الخاصة طالعاال 16.2

ة والكتابة غير القراء permissions lspeciaالغرض من األذونات الخاصة ما هو في هذه المهمة سوف تفهم 

 والتنفيذ.

 1الخطوة  16.2.1

 :/var/tmp الدليلو /tmp دليلالاسرد تفاصيل 

ls -ld /tmp 

ls -ld /var/tmp 

 :كما هو واضح السابقين متماثلةين دليلالعلى  permissions ن األذوناتأ output التنفيذفي يظهر 
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sysadmin@localhost:~$ ls -ld /tmp                                          

drwxrwxrwt 2 root root 4096 Mar 14 17:34 /tmp                              

sysadmin@localhost:~$ ls -ld /var/tmp                                      

drwxrwxrwt 2 root root 4096 Apr 19  2012 /var/tmp                          

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -ld /tmp، ls -ld /var/tmpين األمرتنفيذ 

 دالئل بجانب. المستخدمين لجميع معطاهتنفيذ ووكتابة من قراءة  /var/tmp الدليلو /tmp لدلياالذونات في ال

 temporary مؤقتانالن دليالال هذانيوجد ؛ users' home directoriesالرئيسية  المستخدمين

 directories الملفات نظام في esystemlfi ، حيث يمكن للمستخدمين العاديينordinary users 

 دالئل. أوملفات جديدة  create إنشاء

سيكون نشاء ملفات جديدة، أذونات إل  all usersلكافة المستخدمين ؛ فإذا كان problem هذا يشكل مشكلةو

يمنح  ما دليلالكتابة على  إذنألن . وذلك existing filesالملفات الموجودة   deleteحذفإمكانية أيضا لديهم 

 .دليلال ذلك المستخدمين القدرة على إضافة وحذف الملفات في

 others permissionsاالخرين ذونات أل execute column في مكان خانة التنفيذ   tحرفالحظ وجود 

 من نوع البت الالصق وناتأذلديه مجموعة  دليلأن هذا ال إلى يشير ، حيث(drwxrwxrwtفي المثال السابق )

sticky bit . إلى دليل ما؛ إال أن ملفات  ضافةإعلى  قادرخاص يعني أنه على الرغم من أن الجميع الذن اإلهذا

 .هحذف هيمكنهو الذي ذلك الملف ملف ال أنشأالمستخدم الذي 

 جميعحذف  يث يستطيعح ؛هذا اإلذنبال يتأثر  root user الجذرالرئيسي المستخدم أن إلى وتجدر اإلشارة 

 .ownership ملكيتهابغض النظر عن  دليلأي الملفات في 

 2الخطوة  16.2.2

 :/etc/shadowعلى الملف  permissions اعرض األذونات
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ls -l /etc/shadow 

ولديه  root userالمستخدم الجذر هو  المالك ( ونجد أنrw-r----- 1 root shadowالتالي ) التنفيذفي نرى 

وأخيراً نجد ، r القراءةإذن وألعضائها   shadow وهي مجموعةالتنفيذ الفي كما يظهر ، w كتابةو r اءةرقإذن 

 على الملف: أذوناتاي  بدون  othersاآلخرين

sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc/shadow                                    

-rw-r----- 1 root shadow 838 Mar 14 17:34 /etc/shadow                      

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -l /etc/shadow األمرتنفيذ 

لتكوين  معينةيحتوي على معلومات  etc/shadow/ملف ال، etc/ دليلفي مثل الملفات األخرى الموجودة 

 على etc/shadow/، يحتوي ملف وتحديداً . host-specific configuration information المضيف

المستخدمين المحليين   all accountsلجميع حسابات  encrypted passwordsكلمات السر المشفرة 

local user  عمر كلمة السر  عنمعلومات وpassword aging (صالحة كلمة مرورتكون متى  إلى) .ما وب

 محدد إليها  accessالوصول ن إف؛ very sensitive informationجدا  حساسةالمعلومات  ن هذهأ

limited  المستخدم الجذر بroot userالتي تُنفذ بصالحياته امر واألوب ؛as root؛  ً أعضاء وأيضا

members  مجموعةshadow . 

الذي لديه  passwd األمرعن طريق  ينالمستخدمبالخاصة   passwordكلمة المرور  updatesتحديثيتم 

 shadow المستخدم الذي يملك الملف كأنكتنفيذ يعطي الصالحية لل setuid. إذن setuidإذن خاص يسمى 

 .األمر أصدرالذي الفعلي لمستخدم ل وذلك، (root)وهو المستخدم 

 اإلذن اعتباريمكنك ف ؛Microsoft Windowsمايكروسوفت ويندوزفي نظام التشغيل  خبرة لديكنت اإذا ك

setuid النظام ل كمسؤوليشغت "ألمر كأنه مماثل ل "Run as administrator. 
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 3الخطوة  16.2.3

 :/usr/bin/passwd لألمر permissions عرض أذونات ا

ls -l /usr/bin/passwd 

 :وينبغي أن يظهر التنفيذ كما يلي

sysadmin@localhost:~$ ls -l /usr/bin/passwd                                 

-rwsr-xr-x 5 root root 42824 Sep 12  2012 /usr/bin/passwd                 

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -l /usr/bin/passwd األمرتنفيذ 

يحتوي  األمرعلى أن هذا  الحرفهذا يدل و ،rwsالمالك  لمستخدملتنفيذ في مكان خانة ال  sحرف وجود الحظ 

شغل المُ علي الفمستخدم من قبل ال passwdاألمر وبالتالي سيتم تنفيذ ، setuid من نوع أذوناتعلى مجموعة 

 .الجذر( دمالمستخ)وهو  المستخدم الذي يملكه لألمر وكأنه

 .rootه ينفذ باسم المستخدم ألن etc/shadow/ملف ال  updateقادر على تحديث  passwd فان األمرولهذا 

  permissionsأي ملف، بغض النظر عن األذونات   editيمكنه تحرير root user)تذكر أن المستخدم الجذر 

 (.يهعلموجودة ال

 4الخطوة  16.2.4

 :/llusr/bin/wa لألمر  permissions اعرض األذونات 

ls -l /usr/bin/wall 
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 :كما يلي s-r المجموعةفي مكان خانة التنفيذ ألذونات وتحديداً  ؛s حرف التنفيذفي ظهر ي

sysadmin@localhost:~$ ls -l /usr/bin/wall                                  

-rwxr-sr-x 5 root tty 18976 Jun 18  2014 /usr/bin/wall                     

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -l /usr/bin/wall األمرتنفيذ 

 من نوع أذوناتيحتوي على مجموعة  األمرأن هذا  إلىمجموعة يشير للذ يتنفالمود اعفي الموجود   sحرف

setgid المالكينمجموعة من وكأنهم  لألمرمجموعة الُمشغلين أعضاء ال من قبلنفذ يُ سنه إف، لذلك (tty). وهكذا 

حيث  terminals (ttys) النوافذ الطرفيةجميع  إلى  writeعلى الكتابة   able قادراً يكون  wall األمرن إف

 . ttyنفذ كمجموعة يُ أنه 

لبرنامج، امالك المستخدم  بصفة األمر ولكن بدال من تشغيل ؛setuidذن إلل جداً  مشابه setgidاإلذن مالحظة: 

 لبرنامج.ل المالكةالمجموعة  بصفة األمريُشغل 

 على ملف قابل للتنفيذ setuid، دليلعلى sticky bit شاهدنا ثالثة أنواع من األذونات الخاصة:  آلن،احتى 

executable file  اإلذن وsetgid على ملف قابل للتنفيذ executable file   ً ما شاهدنا؛ فإن وك. أيضا

 .typical system على أي نظام نموذجي  exist جميع تلك األذونات موجودة

والذي  setgidوهو إذن  استخدامهخر يمكن آ special permissionإذن خاص بجانب ما سبق فإنه يوجد 

 .directory دليلعلى   applied يمكن تطبيقه

لديه إذن  دليلان ال إلىفهذا يشير المالكة للدليل؛ لمجموعة ت األذوناالتنفيذ  مكان خانةفي   s رأيت حرفإذا ف

setgid .تلقائيا مملوكاً من قبل المجموعة  سيكون دليلجديد يتم إنشاؤه في هذا ال دليل أون أي ملف وبالتالي فإ

 ا الملف.أومجموعة الذين أنشأعضاء ال، وليس من قبل دليلالتي تملك ال
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 لينةوال الصلبةالروابط  16.3

 .hard and soft لينةالو الصلبة inksl الروابط  واستخدامقوم بإنشاء نفي هذه المهمة، س

 1الخطوة  16.3.1

 :home directoryالرئيسي  دليلال الى انتقل

cd 

 2الخطوة  16.3.2

 توجيه:الإعادة أمر  باستخداموذلك " data" التالي نصاليحتوي على  source قم بإنشاء ملف يسمى 

echo "data" > source 

 3الخطوة  16.3.3

 :source لملف ل inodeمعلومات أيضاً اعرض تفاصيل و

ls -li source 

لملف ل inodeمؤشر الفهرسة يشير إلى وفي بداية التنفيذ  ، األولباللون األصفر مظللين نجزئيينرى في التنفيذ 

 linkوهو يشير الى عدد الروابط الملف ات أذوناني نراه بعد ، والثآخر إلىيختلف من نظام والذي  2076 هوو

count 1 لهذا الملف وهو كما نرى الرقم: 
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sysadmin@localhost:~$ ls -li source                                        

2076 -rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source              

sysadmin@localhost:~$ 

 ls -li source مراألتنفيذ 

المعلومات حول الملف.  keep trackتتبع مواصلة ل inodes مؤشر الفهرسة يستخدم نظام التشغيل لينكس

 مع اسم الملف. inode مؤشر الفهرسة  associates يربط directory entry دليلال تُمدخالنظام 

يقوم  directory entry دليلال تخالُمدنظام  بين كائنين أو أكثر يجعل hard link صلبإنشاء ارتباط أن 

يُصبحان  )وبالتاليللكائن القديم  inode صلب له مع مؤشر الفهرسة ارتباطالكائن الجديد الذي نريد عمل  بربط

 .link count number رقم عداد االرتباطات يزدادسوف وأيضاً ، (inodeبنفس رقم 

 نفس الملف إلى  referلإلشارة   multiple namesأسماء متعددة  بوجود hard link الصلبةروابط التسمح 

same file . إذا تمت إزالة حتىremoved ها لإلشارة استخداممكن خرى ياألسماء األ نإف ؛األسماء تلك أحد

 ملف.الذلك  إلى

 additional  إضافية ارتباطاتإلنشاء  other names األسماء األخرى تلك استخدامحتى في الواقع، يمكن 

links.  كافئةتماألسماء  تلكوتعتبر كل equivalent  ًموجودمؤشر فهرسي  إلىتشير بما أنها جميعا existing 

inode. 

 رتباطاال أيضا. بأي من الدالئل ولكن فقط بالملفات hard linksة صلب رتباطاتامالحظة: ال يمكنك إنشاء 

 .يهلابط ترم بأنه( partition مالتقسي)داخل نفس نظام الملفات  لف يجب أن يكون موجوداً بم صلبال

 4الخطوة  16.3.4

 inodeومعلومات   detailsعرض تفاصيل ثم ا. hard link صلب ارتباط  createإلنشاء  ln األمرم استخد

 :الجديد صلبالرتباط الملف او  source للملف
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ln source hardlink 

ls -li source hardlink 

 :inodeنفس  يتشاركان  sourceاألصلي  ملفوال hardlink الجديد الحظ أن الملف

sysadmin@localhost:~$ ln source hardlink                                  

sysadmin@localhost:~$ ls -li source hardlink                               

2076 -rw-rw-r-- 2 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 hardlink            

2076 -rw-rw-r-- 2 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source              

sysadmin@localhost:~$ 

 ln source hardlink، ls -li source hardlinkين األمرتنفيذ 

 5الخطوة  16.3.5

شر مؤ معلوماتأيضاً عرض تفاصيل وثم ا ،source ملفال معآخر  صلبارتباط  إلنشاء nl األمرستخدم إ

 :لتي تم عمل إرتباط لهاا ملفاتلل inode األرشفة

ln hardlink hardtoo 

ls -li hardlink hardtoo source 

يزداد  link countرتباطات وعداد اإل، inodeتتشارك نفس  hardlinks الصلبةن الروابط في التنفيذ أالحظ 

 جديد:الرتباط إلعند إضافة ا لجميع الملفات المرتبطة
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sysadmin@localhost:~$ ln source hardtoo                                    

sysadmin@localhost:~$ ls -li hardlink hardtoo source                       

2076 -rw-rw-r-- 3 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 hardlink            

2076 -rw-rw-r-- 3 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 hardtoo            

2076 -rw-rw-r-- 3 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source              

sysadmin@localhost:~$ 

 ln hardlink hardtoo، ls -li hardlink hardtoo sourceين األمرتنفيذ 

 6الخطوة  16.3.6

 : inklhard و source  الملفين تفاصيل ثم قم بسرد ،األخير التي تم إنشاؤه االرتباط remove زل أ

rm hardtoo 

ls -li source hardlink 

الملفات المرتبطة  أحد removedعند إزالة   decreases تناقص  link count االرتباطاتعداد الحظ أن 

 :hard linked file الصلبة

sysadmin@localhost:~$ rm hardtoo                                           

sysadmin@localhost:~$ ls -li source hardlink                              

2076 -rw-rw-r-- 2 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 hardlink            

2076 -rw-rw-r-- 2 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source              

sysadmin@localhost:~$ 

 rm hardtoo، ls -li source hardlinkين األمرتنفيذ 

 7الخطوة  16.3.7

 : sourceسرد تفاصيل الملف، ثم قم ب hardlinkالصلبزل ملف االرتباط أ
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rm hardlink 

ls -li source 

 وينبغي ان يكون التنفيذ كالتالي:

sysadmin@localhost:~$ rm hardlink                                          

sysadmin@localhost:~$ ls -li source                                        

2076 -rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source             

sysadmin@localhost:~$ 

 rm hardlink، ls -li sourceين األمرتنفيذ 

 symbolicرمزي ال رتباطالا باسميعرف وهو ما نشاؤها خر من االرتباطات التي يمكن إاآلنوع اآلن ننتقل الى ال

link لينال أو soft link . رتباطاتاالعداد  يزيد الالروابط وفي هذا النوع من link count  ة رتبطالمللملفات

linked files . 

مستقل  file typeونوع ملف  inode مؤشر أرشفة لها symbolic link files ملفات االرتباط الرمزية

 تاالرتباطاعلى عكس ف. file name اسم الملف مع ترتبطفإنها  inode ومشاركةمن ربط  بدالً ف. خاص بهاو

 أن تعبر هاويمكن  directoriesالدالئل ببط ترن تأ soft linksيمكن للروابط اللينة ؛ hard links الصلبة

cross   األجهزة واألقسامdevices and partitions لتصل إلى وجهتها. 

 8الخطوة  16.3.8

 :نيالمرتبط نيالملف كاللتفاصيل الرض ، ثم قم بع sourceالملف مع symbolic linkارتباط رمزي  نشئا

ln -s source softlink 

ls -li source softlink 
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. الحظ انه يتم مختلف inodesلديهما   sourceملفالو softlink الملف أنباللون األصفر المظلل  التنفيذبين يُ 

  link رتباطاالأذونات أما . symbolic link عند عمل ارتباط رمزيملف لل link type رتباطاء نوع إنشا

permissions   ليست ذات صلةفهي irrelevant أذونات الملف الهدف ؛ حيث أنtarget file   التي هي

 :access الوصولإمكانية تحدد 

sysadmin@localhost:~$ ln -s source softlink                                

sysadmin@localhost:~$ ls -li source softlink                               

2086 lrwxrwxrwx 1 sysadmin sysadmin 6 Apr 12 13:56 softlink -> source  

2076 -rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 13:27 source              

sysadmin@localhost:~$ 

 ln -s source softlink، ls -li source softlinkين األمرتنفيذ 

 9الخطوة  16.3.9

 الرابط:، ثم قم بعرض تفاصيل  /proc دليلالمع  inklic lsymboرمزي  ارتباطنشئ ا

ln -s /proc crossdir 

ls -l crossdir 

، وأنها directoriesالدالئل  إلىأن تشير يمكن   inkslsoftأن الروابط اللينة على  دليلامر ونجاح هذه األ

التي ال تستطيع الروابط الصلبة  المهمتانآخر، وهما  إلى esystemlfi من ملف نظام  cross يمكن تعبر

 inkslhard  قوم بهاأن ت: 

sysadmin@localhost:~$ ln -s /proc crossdir                                 

sysadmin@localhost:~$ ls -l crossdir                                      

lrwxrwxrwx 1 sysadmin sysadmin 5 Apr 12 14:00 crossdir -> /proc            

sysadmin@localhost:~$ 

 ln -s /proc crossdir، ls -l crossdirتنفيذ 
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 (1)رقم  حقالمل

 امر المعمل الرابع:وأل ملخص

Command -option string المعنى 

whoami عرض اسم المستخدم الحالي للنظام.ي 

uname نظام التشغيل عرض اسم نواة. 

uname -n uname الخيار نظام التشغيل، أما مع  عرض اسم نواة-n   مع

 مضيف الشبكة. سمافسيتم عرض 

name --nodename uname ظام التشغيل، أما مع الخيار ن عرض اسم نواة--

nodename  فهو يشبه-n  مضيف الشبكة. سماوذلك لعرض 

pwd  لموقع الحالي.لمسار العرض 

echo Hello Student echo لجملة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب Hello Student. 

echo $PATH echo تدل على أنه  $وعالمة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

 .( PATHالمتغير )  اسماً متغير، أخير

which date which د موقع ملف البرنامج في مسار المستخدم، وهنا حدي

 .date تاريخ األمرمع  استخدامهمثال على 

echo * echo لعرض * النجمة عالمة  و على الشاشة،خراج اإليقوم ب

 الحالي. دليلفي ال دالئلكافة أسماء الملفات وال

echo D* echo و  على الشاشة،خراج إلايقوم بD كافة الملفات يعني ل

وتقوم عالمة *  ،Dالتي تبدأ بحرف الحالي  دليلفي ال والدالئل

 .* صفر أو أكثر النجمة ، حيث يمكن أن تكون قيمةاالسمبإكمال 
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echo P* echo و  على الشاشة،خراج اإليقوم بP كافة الملفات يعني ل

وتقوم عالمة *  ،Pبحرف  التي تبدأالحالي  دليلفي ال والدالئل

 ، حيث يمكن أن تكون قيمة النجمة * صفر أو أكثر.االسمبإكمال 

echo *s echo و  ،االسمكمال وعالمة * إل على الشاشة،خراج اإليقوم ب

s  التي تنتهي الحالي  دليلفي ال والدالئلكافة الملفات تعني عرض

 ، حيث يمكن أن تكون قيمة  * صفر أو أكثر.sبحرف 

echo D*n*s echo و  على الشاشة،خراج اإليقوم بD كافة الملفات يعني ل

 حرف ويتوسطها D التي تبدأ بحرف الحالي دليلفي ال والدالئل

n  وتنتهي بحرفs الملف. اسم، وتقوم عالمة النجمة * بإكمال 

echo ?????? echo عرض تعني  ??????و  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

من ستة أحرف، التي تتألف الحالي  دليلال في دالئلوالالملفات 

 بعدد االستفهامات.  االسمعبارة أخرى يكون طول وب

echo D???????? echo و  على الشاشة،خراج اإليقوم بD????????  يعني

 D حرفتتألف من التي  الحالي دليلفي ال والدالئلكافة الملفات ل

 االسمطول عبارة أخرى يكون ثمانية خانات، وبفي البداية ثم 

 .وبالتالي تسعة أحرف Dحرف و بعدد االستفهامات

echo ?????*s echo و  على الشاشة،خراج اإليقوم ب?????*s  عرض تعني

 أحرفستة الحالي المكونة من  دليلفي ال والدالئلأسماء الملفات 

 .sوتنتهي بحرف *(  و sو حرف  ستفهاماتا)خمسة  أو أكثر

أو أكثر وبالتالي فإن طول الكلمة الحظ أن النجمة * تعني صفر 

 ستة أو أكثر. فهو، أحرفعن ستة  يقليمكن أن ال 

echo [DP]* echo فهي  [ ]و األقواس المربعة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

 دليلفي ال والدالئلرض الملفات وعة؛ وبالتالي يتم عملتحديد مج
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نجمة * ، وتقوم عالمة الPو  Dالتي تبدأ بأحد الحرفين الحالي 

 .االسمبإكمال 

echo [!DP]* echo فهي  [ ]و األقواس المربعة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

فهي للنفي؛ وبالتالي سيتم  التعجب!وعة؛ أما عالمة ملتحديد مج

تبدأ بأحد ال التي الحالي  دليلفي ال والدالئلرض الملفات ع

دا ما ع حيث ستظهر جميع الملفات والدالئل، Pو  Dالحرفين 

 .االسموتقوم عالمة النجمة * بإكمال التي تبدأ بالحرفين السابقين، 

echo [D-P]* echo فهي  [ ]و األقواس المربعة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

؛ تحديد مدى معينفهي ل -لتحديد مجموعة؛ أما عالمة الشرطة 

الحالي بدايةً من  دليلفي ال والدالئلرض الملفات وبالتالي سيتم ع

، وتقوم عالمة P ثم ..... إال أن نصل للحرف Eثم  D حرفال

 .االسمالنجمة * بإكمال 

echo [!D-P]* echo فهي  [ ]و األقواس المربعة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

؛ أما تحديد مدى معينفهي ل -عالمة الشرطة ولتحديد مجموعة؛ 

 فاتإظهار جميع الملوبالتالي سيتم فهي للنفي؛  التعجب!عالمة 

 المدى التي ال تكون احرفها واقعة بين الحالي دليلفي ال الدالئلو

D وP ًاالسمتقوم عالمة النجمة * بإكمال ، وأخيرا. 

echo Today is `date` echo جملة لل على الشاشة،خراج اإليقوم بToday is أما ،

على ان ما بداخلها هو امر وليس تدل فالخلفية  االقتباسعالمة 

 .لتاريخام ثالجملة بالتالي عند التنفيذ يتم اظهار نص عادي، و

echo Today is $(date) echo جملة لل على الشاشة،خراج اإليقوم بToday is أما ،

أمر هو بين القوسين تدل على ان ما يليها فعالمة الدوالر $ 

 .ثم التاريخالجملة يتم اظهار سس نص عادي، وبالتالي ولي
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echo This is the command 

'`date`' 

echo جملة لل على الشاشة،خراج اإليقوم بThis is the 

command منع تنفيذ فتقوم ب المفردةاالقتباس  ةعالم، أما

 األمروبالتالي يتم اخراج الجملة كما هي، فيظهر عند تنفيذ ، األمر

 . '`This is the command '`date:  وهي الجملةنفس 

echo This is the command 

\`date\` 

echo جملة لل على الشاشة،خراج اإليقوم بThis is the 

command فيقومان الخط المائل مع عالمات االقتباس ، أما

، وبالتالي يتم اخراج الجملة كما هي، فيظهر عند األمرمنع تنفيذ ب

 . `\This is the command \`dateالجملة: نفس تنفيذ ال

echo This is the command 

"`date`" 

echo جملة لل على الشاشة،خراج اإليقوم بThis is the 

command ليس لها تأثير فعالمة االقتباس المزدوجة ، أما

وبالتالي عند التنفيذ يتم اظهار على عالمة االقتباس الخلفية. 

 التاريخ.ثم   جملةال

echo "D*" echo عالمة االقتباس أما  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

، حيث انها تعطل المعنى glob رموز على أثيرفلها تالمزدوجة 

 . *D التالي:  عند التنفيذظهر يوبالتالي  ،مخاص به

echo Hello; echo Linux; 

echo Student 

echo للكلمة  على الشاشة،خراج اإليقوم بHello أما عالمة ،

يتم تنفيذ سامر، حيث وبالفصل بين األتقوم فالفاصلة المنقوطة 

وبالمثل ألمر في سطر جديد،  Linuxاني لكلمة خراج الثاإل أمر

في سطر  Studentاإلخراج األخير حيث سيتم عرض كلمة 

 .منفصل أمر في سطرتنفيذ كل ثالث، وبالتالي 

false; echo Not; echo 

Conditional 

، ثم تأتي الفاصلة المنقوطة للفصل يُعطي نتيجة خطأ falseامر 

للكلمة  خراج على الشاشةاإليقوم بف echo أما ،امروبين األ

Not ونفس الحال في األمر ،echo خراج اإليقوم باألخير ف

 .في سطر جديد Conditionalللكلمة  على الشاشة
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echo Start && echo Going 

&& echo Gone 

echo للكلمة  على الشاشة،خراج اإليقوم بStart   أما عالمة

يتم لكي  ةصحيح الجملتانون تكان تحتاج الشرط واو && ف

، Goingوبما أنها صحيحة فسيتم إخراج الكلمة الثانية  .تنفيذها

ونتيجة المثال هي ، Goneوأخيراً سيتم إخراج الكلمة الثالثة 

 في سطور مستقلة. Goneو  Goingو  Start الكلمات اخراج

echo Success && false 

&& echo Bye 

echo للكلمة  على الشاشة،خراج اإليقوم بSuccess  ثم ،

يُعطي نتيجة  والذي falseامر ثم عالمة واو الشرطية && 

 فقط. Success كلمة سيتم اخراج وبالتالي ،خطأ

false || echo Fail Or false ن أ تحتاجثم عالمة جملة أو || والتي ، يُعطي نتيجة خطأ

ً  الجملتينيكون احد  لكي تتحقق، وبالتالي سيتم اخراج  صحيحا

Fail Or مر عن طريق االecho صحيح ألنه. 

true || echo Nothing to see 

here 

true  ُوتستخدم لعدم عمل أي شيء في ، عطي نتيجة صحيحةت

 .للجملة سبب عدم التنفيذفإنها تُ الجملة ؛ فقط التوقف، وبالتالي 

date الوقت والتاريخ. إلظهار 

clear في السجل تبقىالطرفية، لكنها  امر من الشاشةويزيل األ. 

history  مع الترقيم. المدخلةامر وباأل سجللعرض 

history 5 history  5 ، والرقممع الترقيم باألوامر المدخلة سجللعرض 

 .قمت بكتابتها امرأويعني عرض آخر حمسة 

هو  94 مرة أخرى بمعلومية رقم ذلك األمر، ورقم  أمرلتنفيذ  ! 94!

ألوامر عن طريق ويتم معرفة أرقام ارقم األمر المراد تنفيذه، 

 .historyاألمر 
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 (2) رقم الملحق

 امر المعمل الخامس:وملخص أل

Command -option string المعنى 

date الوقت والتاريخ. إلظهار 

man date man  دليلعن طريق صفحات أمر ما لمعرفة المزيد عن 

 .dateوفي المثال نريد عرض المزيد عن األمر  .المستخدم

q  المستخدم. دليلصفحات للخروج من 

/file  عن الكلمة المستخدم دليل صفحةللبحث داخل هي  /  عالمة ،file 

man -k password man و المستخدم دليلصفحات بحث في لل ،-k   يعني البحث

وبالتالي اظهار النتائج التي تحتوي  passwordالكلمة الرئيسية ب

لعنوان و المحتوى( الكلمة السابقة في أي مكان بالمستند )ا على

 ، فقط في سطر األوامر.وبدون الدخول إلى الصفحات

 .يؤديان نفس الوظيفة apropos و k- man اناألمر :مالحظة

apropos password apropos بالكلمة ، المستخدم دليلللبحث في صفحات  خرأمر آ

 وبالتالي اظهار النتائج التي تحتوي على .passwordالرئيسية 

( وبدون والمحتوىابقة في أي مكان بالمستند )العنوان الكلمة الس

 ، فقط في سطر األوامر.الدخول إلى الصفحات

 .يؤديان نفس الوظيفة k- manو  apropos  اناألمر :مالحظة

man -f passwd man و المستخدم، دليلفي صفحات  يقوم بالبحث-f  تعني البحث

لتالي اظهار ، وبابدون الدخول إلى الصفحات passwd االسمب

بدون  .في عنوان المستند فقط النتائج التي تحتوي على االسم كامل

 ، فقط في سطر األوامر.استعراض للمحتويات
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 .لعملايقومان بنفس  whatis و man -f اناألمر مالحظة:

man 5 passwd man  البحث يعني   5ورقم ، المستخدم دليلللبحث في صفحات

 التي نريد البحث عنها الكلمة، وأخيرا  5داخل القسم رقم 

passwd.واستعراض تلك المحتويات ، 

whatis passwd whatis  بدون  المستخدم دليلللبحث في صفحات  خرأمر آ

اظهار النتائج التي تحتوي على  يتموبالتالي ، الدخول إلى الصفحات

بدون استعراض  passwdوهو في عنوان المستند فقط االسم 

 سطر األوامر.، فقط في للمحتويات

 .يقومان بنفس العمل man -f  و whatis اناألمر مالحظة:

info date info  عطاء معلومات تفصيلية عن إلصفحات المعلومات هي

 .date األمربعض األوامر، مثل 

date --help --help  لألمرامر األساسية واأل استخدامعرض كيفية ، date. 

ls /usr/share/doc ls  و الدالئلبالملفات وعرض قائمة ،–l للكائن ، التفاصيل إلعطاء

doc والموجود بالمسار المطلق ،/usr/share/doc ، الحظ أن

إلى ذلك  االنتقالمن المكان الحالي وال نحتاج الى  االستعراض

 .المسار

locate crontab locate  سمبا ، ملف لتحديد موقع crontab. 

locate -b "\crontab" locate و ملف يد موقعلتحد ،-b الملفات التي بنفس  إلظهار

 .crontab الملفاسم ، وأخيراً االسم وليس االمتداد

whereis passwd whereis .األمر  وهو هنا لمعرفة موقع أمر ماpasswd. 
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 (3)رقم الملحق 

 امر المعمل السادس:وملخص أل

Command -option string المعنى 

pwd  لحالي.لموقع المسار العرض 

echo $HOME echo تدل على أنه متغير،  $وعالمة  على الشاشة،خراج اإليقوم ب

 (.HOME) المتغير اسمأخيراً 

cd / cd  الجذر / دليلال وهو ، الى مسار ما نتقالاأمر . 

cd cd  وافتراضياً إذا لم يُكتب شيء بعد  الى مسار ما،  نتقالاأمر

 .~، ورمزه  لمستخدم الحاليلرئيسي لا دليلال إلى األمر؛ يتم االنتقال

cd ~ cd  الرئيسي دليلالهي  ~و عالمة تيلدا  الى مسار ما،  نتقالاأمر ،

الرئيسي  دليلالى ال االنتقالفسيتم المستخدم،  اسموإذا لم يُكتب 

 للمستخدم الحالي.

cd ~sysadmin cd  يالرئيس دليلالهي  ~و عالمة تيلدا  الى مسار ما،  نتقالاأمر ،

 .sysadmin لمستخدما اسموأخيراً 

cd /home/sysadmin cd  و  الى مسار ما، نتقالاأمرhome  وذلك ، الرئيسي دليلالهو

 .cd ~ sysadminوهو نفس األمر  .sysadminللمستخدم 

cd /home cd  دليلال وهو الى مسار ما،  نتقالاأمر /home . 

echo  ~ ~sysadmin ~root 

~mail ~nobody 

echo التالية: وذلك للمسارات على الشاشة،خراج اإليقوم ب ~ 

~sysadmin ~root ~mail ~nobody  ، ًتلو االخر. واحدا  

cd ~root cd  ثم الرئيسي دليلالهي  ~عالمة تيلدا  و، الى مسار ما نتقالاأمر ،

 سيتم رفض الوصول(.( .root لمستخدما اسم
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cd /home/root cd  و  ما،  الى مسار نتقالاأمرhome  وذلك الرئيسي دليلالهو ،

 .rootللمستخدم 

cd /usr/bin cd  (دليلالكائن )ملف أو  وهو، الى مسار ما نتقالاأمر bin 

 .المسار المطلقب  usr دليلالموجود داخل ال

 .النهايةالى  البدايةالمسار الكامل لموقع الكائن من  المسار المطلق:

 . /رمز ال في بدايته كتبال يُ لي، ومسار كائن داخ المسار النسبي:

cd .. cd  للخلفواحدة خطوة  العودة.. تعني  و، الى مسار ما نتقالاأمر.  

cd ../.. cd  للخلف. خطوتينالعودة تعني  ../.. و، الى مسار ما نتقالاأمر 

cd ../var cd  و للخلفخطوة  العودةتعني  و..، الى مسار ما نتقالاأمر ،/var  

 . var دليلال إلى نتقالاالتعني 

ls ls  وملفات  ودالئلبالمحتويات الموجودة )ملفات عرض قائمة

، وإذا لم يتم تحديد أي موقع بعد األمر فسيتم عرض مضغوطة  و...(

 .الموجودة في المسار الحالي محتوياتال

ls -a ls  و الدالئلبالملفات وعرض قائمة ،-a الدالئلالملفات أو  إلظهار 

 محتويات، وحيث أنه لم يتم تحديد أي موقع فسيتم عرض الةالمخفي

 .المسار الحاليب الموجودة

ls -l /etc/hosts ls  و الدالئلو اتالملفبقائمة عرض ،-l للكائن، التفاصيل إلعطاء 

من المكان الحالي وال  االستعراضالحظ أن ، hosts (دليل)ملف أو 

 إلى ذلك الكائن. االنتقالالى حتاج ن

ls -lh ls  و الدالئلبالملفات وعرض قائمة ،-l  و كاملة صيلاتف إلعطاء ،

h وحيث أنه لم يتم تحديد أي موقع  .لإلنسانلغة مقروءة لعرضها ب

 .الموجودة في المسار الحالي محتوياتبعد األمر فسيتم عرض ال
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ls -R /etc/udev ls  و الدالئلوملفات القائمة عرض ،-R  ن فرع متأيضاً ما يلعرض

 إليه. االنتقال، وذلك بدون udevالكائن، وأخيراً اسم  الكائن 

ls -d /etc/s* ls  و الدالئل أو اتملفبالقائمة عرض ،-d  الدالئلتمنع عرض 

 .االسم، والنجمة * إلكمال sالتي تبدأ بحرف فات لذلك للمو، الفرعية

ls -d /etc/???? ls  و ، الدالئل أوقائمة بالملفات عرض-d الدالئل عرض  تمنع

الحظ أن تكون من أربع خانات من األحرف، تالتي للملفات  ،الفرعية

 العمل من المكان الحالي.

ls -d /etc/[abcd]* ls  و، الدالئل أوعرض قائمة بالملفات -d  الدالئل تمنع عرض

الحظ أن العمل ،[abcd]التي تبدأ بأحد األحرف للملفات ، الفرعية

 من المكان الحالي.

cp /etc/hosts hosts cp  لملف ، لنسخأمرhosts من المسار المطلق (/etc/hosts)، 

 .)مسار نسبي( hosts سمبا ، وذلكالموقع الحالي إلى

cp -v /etc/hosts hosts cp  خنسأمر ، -v لملف ، ويكون النسخ للعرض الحدثhosts 

إلى  hostsباسم ، (etc/hosts/)المسار المطلق الواضح في 

 الحظ أن العمل تم من المكان الحالي. ،)مسار نسبي( الحاليالموقع 

cp -v /etc/hosts h cp  و ، خنس أمر-v لملف ث، للعرض الحدhosts  من المسار

الذي أعمل منه )استخدم  ( إلى الموقع الحاليetc/hosts/المطلق )

pwd )والنسخة تكون باسم لمعرفة الموقع الحالي h،  الحظ أن

 مكان الحالي.العمل تم من ال

cp -v /etc/hosts /etc/f cp  خنسأمر ، -v لملف ، ويكون النسخ للعرض الحدثhosts 

إلى وسيتم نسخه ، f( باسم etc/hosts/المسار المطلق )الواضح في 

الحظ أن العمل تم  .etc/f/ الجديد والذي يتضمن اسم الملف الموقع

 من المكان الحالي.

rm hosts  حذف الملفhosts ننا لم نستخدم رمز /، ألالمسار النسبيب 
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cp -v /etc/hosts . cp  و ، نسخأمر-v لملف ، للعرض الحدثhosts  المسار من

 الموقع الحالي إلىنسخ ال( والنقطة تعني etc/hosts/المطلق )

 .الملف األصلي الملف بنفس اسم

cp -p hosts 

/home/sysadmin 

cp  و نسخ أمر-p تفاظ بالتفاصيل االصلية تعني النسخ مع االح

(، بالمسار النسبي)  hostsالمراد نسخه وهو الملف، ثم اسم للملف

بالمسار المطلق النسخة الجديدة موقع وأخيراً تحديد 

(/home/sysadmin) جديد فسيتم  اسم. وحيث انه لم يتم تحديد

 األصلي. االسمالنسخ بنفس 

rm hosts newname rm  ملفين لل ،حذفأمر hosts  و newname المسار النسبيب. 

mkdir Myetc mkdir سمبا ،دليلنشاء إل Myetc مسار نسبي(. الموقع الحاليب( 

cp -R /etc/udev Myetc cp  نسخأمر، -R  وذلكالفرعية أيضاالدالئل يعني نسخ جميع ، 

 Myetcوتسميته باسم  etc/udev/المطلق بالمسار   udevدليللل

سبق انشاءه فسيقوم النظام قد  Myetc دليلل، وبما ان ا)مسار نسبي(

 النسخة ستكون في المكان الحالي. ونسخ البيانات اليه، دليلبتحديث ال

ls -lR Myetc ls  و، الدالئلعرض قائمة بالملفات أو -l  ،بالتفاصيلR  تعني

 )مسار نسبي(. Myetc دليللل الفرعية أيضاالدالئل عرض 

rm -r Myetc rm  حذفأمر ،-r الدالئلحذف ل ( فقط بينما لحذف الملفاتrm). 

rmdir  rmdir  دليلال اسم، ثم الفارغة فقطالدالئل لحذف. 

touch premove أمرtouch   بهذا االسمالموجود ملف ال تحديثله وظيفتين، األولى 

قوم غير موجود فسيالملف ، اما اذا كان premoveوهو في المثال 

 في المكان الحالي )مسار نسبي(. السابق باالسم نشائهبإ األمر

mv premove postmove mv  لملفولصق، لقص أمرpremove   ولصقه باسم

postmove. 
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 (4)رقم الملحق 

 امر المعمل السابع:وملخص أل

Command -option string المعنى 

tar -cvf mybackups/udev.tar 

/etc/udev 

tar  ،امر ارشفة-c  ،انشاء الملفv  العملية، إلظهارf   لتحديد

 في الدليلويُوضع  udev.tar هو االسمواالسم، 

mybackups  )الذي نريد  دليلال اسم، وأخيراً )مسار نسبي

. etc/udev/  والواضح في المسار المطلق udevارشفته وهو 

 tar.وهو  االمتدادالحظ أن االسم يجب أن يحتوي على نوع 

tar -tvf mybackups/udev.tar tar ر ارشفة ، ام-t   ،عرض محتويات الملف المؤرشفv 

 udev.tar، وهنا اسم الملف لتحديد االسم  fإلظهار العملية، 

 )مسار نسبي(. mybackups دليلالفي الموجود 

tar -zcvf 

mybackups/udev.tar.gz 

/etc/udev 

tar امر ارشفة ،-z ،لضغط الملف  c  الملف، إلنشاءv  إلظهار

 في udev.tar.gzالملف  اسميد االسم، ويكون لتحد  fالعملية، 

الذي  دليلال اسم)مسار نسبي(، وأخيراً  mybackups دليلال

والواضح في المسار المطلق   udevنريد ارشفته وهو 

/etc/udev االمتداد. الحظ أن االسم يجب أن يحتوي على نوع 

 tar.gz.وبما أن الملف مؤرشف ومضغوط فيجب أن يكون 

tar -xvf udev.tar.gz tar  ، امر ارشفة-x  مضغوطملف  محتوياتاستخراج، v 

)مسار  udev.tar.gzوهو  لتحديد االسم.  fإلظهار العملية، 

 نسبي(.

tar -rvf udev.tar /etc/hosts tar امر ارشفة ،-r  ملف المؤرشفإلى إضافة ملف جديد، v 

لسابق الملف المؤرشف ا واسم لتحديد االسم.  fإلظهار العملية، 
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)مسار نسبي(، أما الملف الجديد الذي نريد  udev.tarفهو 

كما في المسار  etc/ دليلوالموجود في ال hostsإضافته فهو 

 . etc/hosts/المطلق 

gzip words gzip للملف، امر ضغط words نسبي(. )مسار 

 tarهنا كما مع االمر  االمتدادالحظ انه ال يجب عليك كتابة نوع 

gunzip words.gz gunzip الملف ، عن ضغط اللفك  امرwords.gz 

bzip2 words bzip2 الملف ، وذلك ضغطلأمر آخر لwords .)مسار نسبي( 

bunzip2 words.bz2 bunzip2  الملف ، عن ضغطالامر لفكwords.bz2 

zip words.zip words zip الملف المضغوط الجديد  اسم، ثم ضغطلامر آخر ل

words.zipراً الملف الذي تريد ضغطه، واخي words  مسار(

 نسبي(.

zip w words zip الملف المضغوط الجديد  اسم، ثم ضغطلامر آخر لw ،

 )مسار نسبي(. words واخيراً الملف الذي تريد ضغطه

ألن األمر  zipالحظ أنه ال يتوجب عليك وضع االمتداد هنا وهو 

 تفريق.ن يتم وضعه عادة من المستخدم لليقوم بذلك ولك

zip -r udev.zip /etc/udev zip امر ضغط ،-r .اسمثم  يستخدم لضغط الملفات الفرعية 

)مسار نسبي(، وأخيراً الملف الذي  udev.zipالملف الجديد 

 etc/udev/والواضح بالمسار المطلق  udevنريد ضغطه وهو 

unzip -l udev.zip unzip  الخيار ضغط، الفك لأمر-l لملف لعرض محتويات ا

 )مسار نسبي(. udev.zip المضغوط

unzip udev.zip unzip الملف المضغوط، عن ضغطالفك ل udev.zip  مسار(

 نسبي(.
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 (5)رقم الملحق 

 امر المعمل الثامن:وملخص أل

Command -option string المعنى 

echo "Hello World" > 

mymessage 

echo لجملة ل على الشاشة،خراج اإليقوم ب"Hello World"  ،

ملف الفتعني إعادة توجيه الجملة الى  <  التوجيه اما عالمة

mymessage. 

cat mymessage cat لملف ، لمحتوياتالرض يعmymessage. 

echo "Hello World" >> 

mymessage 

 echo يقوم بإخراج الجملة"Hello World"  على الشاشة، اما

لة الى الملف فتعني إعادة توجيه الجم << عالمة التوجيه

mymessage  بداخل الملفسابقاً يوجد دون مسح ما. 

find /etc -name hosts find  في الموقع  ،بحثأمر/etc  معيار االسم عن بhosts 

find /etc -name hosts 2> 

err.txt 

find  في الموقع  ،بحثأمر/etc  معيار االسم عن بhosts  مع

 . err.txtإلى الملف ( 2)القناة رقم  رسائل الخطأتوجيه 

find /etc -name hosts > 

std.out 2> std.err 

find  في الموقع  ،بحثأمر/etc  معيار االسم عن بhosts  مع

 توجيهو std.outالى ( 1توجيه اإلخراج القياسي )قناة رقم 

 . std.err( إلى الملف 2رسائل الخطأ )القناة رقم 

find /etc -name hosts 

>find.out 2>&1 

find  في الموقع  ،بحثأمر/etc  معيار االسم عن بhosts  مع

رسائل أيضاً أعد توجيه و، (1اإلخراج القياسي )قناة رقم توجيه 

والذي  (1اإلخراج القياسي )قناة رقم مع ( 2الخطأ )القناة رقم 

 . find.outإلى الملف سيذهب 

وجيههم ستتم إعادة ت رسائل الخطأواإلخراج القياسي وبالتالي فإن 

 find.outالى نفس المكان وهو الملف 
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tr a-z A-Z tr حروف صغيرة  تحويل النص منa-z  كبيرة إلىA-Z الحظ ،

 وللخروجأن المستخدم هو الذي يقوم بكتابة النص المراد تحويله. 

  . Ctrl + d اضغط على بعد كتابة النص

tr A-Z a-z > myfile tr كبيرةحروف  منالنص حويل ت A-Z ى صغيرة إلa-z 

،  myfile <إلى الملف ( stdout)اإلخراج القياسي وتوجيه 

  . Ctrl + dعلى  اضغط بعد كتابة النص وللخروج

tr a-z A-Z < myfile tr  تحويل النص من حروف صغيرةa-z  إلى كبيرةA-Z 

وعمل  myfileتعني اخذ البيانات الموجودة في الملف  >وعالمة 

 يتم إدخاله من قبل المستخدم. ال إذن النص .التحويل عليها

ls -l /etc | more ls  الدالئلبالملفات و قائمةعرض ،-l دليللل ،بالتفاصيل /etc ،

 more)أمر  more الى االمرتوجيه الناتج  ةداععالمة | إلثم 

 .(شكل صفحاتعرض النتائج على ي

cut -d: -f1 /etc/passwd cut  بيانات ةاعداستخراج من قأمر ،-d   للتحديد ، وf1  للحقل

أسماء والذي يحتوي على  passwd، وذلك للملف 1رقم 

 .)مسار مطلق( etc/passwd/ دليلوالموجود بال المستخدمين

cut -d: -f1 /etc/passwd | sort cut  استخراج من قاعدة بياناتأمر ،-d   للتحديد ، وf1  للحقل

اء أسموالذي يحتوي على  passwd، وذلك للملف 1رقم 

)مسار مطلق(.  etc/passwd/ دليلوالموجود بالالمستخدمين 

والذي يقوم  sortاالمر عادة توجيه النتائج الى إل |الرمز ثم 

 .من األقل الى األعلى بفرز تلك النتائج

cut -d: -f1 /etc/passwd | sort 

| more 

cut  استخراج من قاعدة بياناتأمر ،-d   للتحديد ، وf1  للحقل

أسماء والذي يحتوي على  passwdوذلك للملف ، 1رقم 

)مسار مطلق(.  etc/passwd/ دليلوالموجود بالالمستخدمين 

والذي يقوم  sortتوجيه النتائج الى االمر عادة إل |الرمز ثم 
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لعرض  more بفرز تلك النتائج. ثم اعد توجيه الناتج الى االمر

 .|  رمز االنبوب باستخداموذلك النتائج على شكل صفحات 

find ~ -name "*bash*" find  معيار االسم عن ب  ~في الموقع  ،بحثأمر"*bash*". 

find ~/Music -mmin -5 find  في الموقع ،بحثأمر~/Music   معيار الوقت ب-mmin 

 .الماضية 5-الدقائق  عن الملفات التي تم التعديل عليها خالل

find /usr -size +2M find  قع في المو ،بحثأمر/usr معيار الحجم ب-size  عن

 .ميغا 2أكبر من  هاحجمالملفات التي 

find /usr/share/bug -type d find  في الموقع  ،بحثأمر/usr/share/bug معيار النوع ب-

type d دليلمن نوع  عن الكائنات التي. 

find /usr/share/bug -type d -

ls 

find  في الموقع  ،بحثأمر/usr/share/bug النوع معيار ب-

type d  و دليلعن الكائنات التي من نوع ،ls قائمة بها. لعرض 

cat /etc/passwd cat   لملف لعرض المحتويات، أمرpasswd  كما هو موضح

 . etc/passwd/بالمسار المطلق 

more /etc/passwd more على شكل صفحات، للملف عرض الملفل passwd 

 . etc/passwd/كما هو موضح بالمسار المطلق 

h  للبحث عن المساعدة داخل صفحات االمرmore. 

<SPACE>  لالنتقال للصفحة التالية داخل صفحات االمرmore. 

less /etc/passwd less  على شكل صفحات، للملف  عرض الملفل أحدثأمر

passwd  كما هو موضح بالمسار المطلق/etc/passwd . 

/bin  فحات االمر صللبحث داخلless  عن/bin . 

n  لعرض اول نتيجة للبحث(bin) وبالتالي عند الضغط على ،n 

 سينتقل التحديد الى النتيجة التالية، وهكذا دواليك.

N .للعودة الى النتيجة السابقة في البحث 
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q  للخروج من صفحات االمرless. 

head /etc/passwd head  الملف من  ،عشرة أسطراول عرضpasswd. 

tail /etc/passwd tail من الملف  ،عرض آخر عشرة أسطرpasswd. 

head -2 /etc/passwd head  عرض اول سيتم  2-ولكن مع  ،عشرة أسطرعرض أول

 .passwdمن الملف  فقط، سطرين

ls /etc | tail -5 ls  دليل، للوالدالئلبالملفات عرض قائمة /etc ورمز األنبوب ،

 عرض آخر خمسة أسطر.ل tailمر أللالتوجيه  ةداع| إل

head -n -20 /etc/passwd head  األسطر من بداية الملف ،عرض ل-n -20 20نقاص إل 

وبالتالي  .etc/passwd/للملف  لألسطرسطر من العدد الكلي 

 عرض الباقي فقط.

fgrep  مطابقة األحرفامر للبحث عن طريق. 

grep sshd passwd grep  وهي احرفسلسة عن امر للبحث ، sshd الملف  في

passwd بالمسار النسبي. 

grep '^root' passwd grep  وهي احرفسلسة عن امر للبحث ، root ^ وعالمة ،

فقط، وذلك في  بداية السطرتعني أن تكون الكلمة أو السلسلة في 

 . passwdالملف 

grep 'sync' passwd grep  وهي احرفسلسة عن امر للبحث ، sync وذلك في ،

 .موقعها بالسطرأياً كان   passwdالملف 

grep 'sync$' passwd grep  وهي احرفسلسة عن للبحث ، 'sync تعني  $، وعالمة

 .passwdفي قط، ف السطر أن تكون الكلمة أو السلسلة في نهاية

grep '.y' passwd grep  حرف ، وهي احرفسلسة عن امر للبحثy  في اخر

 .passwdفي الملف الحرف السابق لها الكلمة وإظهار 
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grep 'sshd|root|operator' 

passwd 

grep  كلمات ال جميععن  ، وذلكاحرفسلسة عن امر للبحث

sshd|root|operator  للملفpasswd  وبما ان االمر ،

grep الكلمات السابقة عتبرسيفبالتالي  ،) | ( رمزال يميز ال 

فإنه  ، ويجب أن تكون جميعها في سطر واحد وإالسلسلة واحدة

 لن يقوم بإرجاع أي نتيجة.

grep -E 'sshd|root|operator' 

passwd 

grep   عن سلسلة من االحرف، امر للبحث-E  هو الوضع

) | (، أي سيتم البحث عن الكلمات التالية  رمزالموسع ليتم تميز ال

sshd|root|operator .او احدها على األقل 

egrep 'no(b|n)' passwd egrep  سلسلة عن، للبحث بالوضع الموسعامر آخر no  والتي

وهذا  .passwd في الملف  nاو بالحرف  bتنتهي إما بالحرف 

 وفيه يتم استخدام التعابير مثل grep لألمرهو اإلصدار االحدث 

|(-+  - ? - :.) 

head passwd | grep '[0-9]' head  لملف من ا ، عشرة أسطراول عرضpasswd  مسار(

عن لبحث ل  grepالنتائج الى االمر توجيهدة ثم إعانسبي(، 

 . 9لى إ 0 في المدى مناألرقام 

grep -E '[0-9]{3}' passwd grep   عن سلسلة من االحرف، امر للبحث-E  هو الوضع

 3 أول وعرض 9 إلى 0 مناألرقام مدى للبحث عن الموسع 

 .passwdملف فقط وذلك لل خانات
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 (6)رقم الملحق 

 ر المعمل التاسع:اموملخص أل

 األوامر معنى

 معنى مفاتيح وضع االدراج

 األوامروضع بالمؤشر في تحكم المفاتيح معنى 

 ج في وضع األوامرمعنى أوامر الحفظ والخرو

Command  

Insert modes key 

Cursor navigation Key 

Save & Exit command 

 vi. vi myfile نصي مع محرر إلنشاء ملف برنامج

 i  .االدراجللدخول في وضع دراج: وضع اإل

 a .اإلدراجوضع االدراج: تحريك المؤشر لليمين ثم الدخول لوضع 

 o وضع االدراج: إلدراج سطر جديد تحت السطر الحالي.

 O وضع االدراج: إلدراج سطر جديد فوق السطر الحالي.

 I من بداية السطر الحالي. اإلدراجوضع االدراج: الدخول لوضع 

 A في نهاية السطر اإلدراجاالدراج: ستدخل في وضع  وضع

 <ESC>  .األوامرللخروج إلى وضع 

 j .لألسفلسطر نقل المؤشر وضع األوامر: 

 k .لألعلىسطر نقل المؤشر وضع األوامر: 

 l .السطر يمينخانة واحدة نقل المؤشر وضع األوامر: 

  8ين السطرمن المكان الحالي الى يم وضع األوامر: نقل المؤشر

 .خانات

8l 

 10 نقل المؤشر من المكان الحالي الى يمين السطروضع األوامر: 

 خانات.

10l 

 h .نقل المؤشر خانة واحدة يسار السطروضع األوامر: 
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 w .التالية في السطر نقل المؤشر إلى بداية الكلمةوضع األوامر: 

 e .الحالية نقل المؤشر إلى نهاية الكلمةوضع األوامر: 

 b .نقل المؤشر إلى بداية الكلمة السابقةوضع األوامر: 

 $ .(Endمفتاح كالحالي ) نقل المؤشر إلى نهاية السطروضع األوامر: 

 )صفر( 0 (.Homeمفتاح كالحالي )نقل المؤشر إلى بداية السطر وضع األوامر: 

 nG رقم السطر الذي تريد الذهاب اليه. nوضع األوامر: اكتب بدل 

 3G .إلى السطر الثالثالذهاب ألوامر: وضع ا

 1G األول.الذهاب الى السطر وضع األوامر: 

 G .إلى السطر األخيرالذهاب وضع األوامر: 

 dw .المؤشر ذف الكلمة الموجود عندهاحوضع األوامر: 

 u .تراجع عن العملية األخيرةالوضع األوامر: 

 عندهاالكلمة الموجود  بداية منحذف كلمتين متتاليتين، وضع األوامر: 

 المؤشر والتي تليها.

2dw 

 xxxx خانات، بداية من الخانة التي بها المؤشر.أربعة حذف وضع األوامر: 

 4u عن العمليات االربعة األخيرة.تراجع الوضع األوامر: 

 14x خانة، بداية من الخانة التي بها المؤشر. 14 حذفوضع األوامر: 

 5X (.يسار المؤشر ات قبل المؤشر )خان 5 حذفوضع األوامر: 

 dd .كامالً الحالي حذف سطر وضع األوامر: 

 p الخطوة السابقة.بذفه، كالسطر المحذوف ح مما تلصق وضع األوامر: 

 2u وضع األوامر: التراجع عن العمليتين األخيرة.

 2dd والذي يليه. الحالي ، حذف سطرينوضع األوامر: 

 4w في السطر الحالي. ر إلى بداية الكلمة الرابعةوضع األوامر: نقل المؤش
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مؤشر إلى نهاية حذف الخانات من المكان وجود الوضع األوامر: 

 .السطر

D 

 J الحالي والذي يليه. ين، ضم سطروضع األوامر: 

 yw .المؤشر الموجود بهانسخ الكلمة وضع األوامر: 

 P نسخه سابقاً. مما تلصق وضع األوامر: 

 3J اسطر معاً، بداية من الحالي ثم ما يليه. 3 ضمامر: وضع األو

 بعدقبل و مسافة اضفثم حذفها ) text كلمةعن  البحثوضع األوامر: 

 . text)كلمة 

:%s/ text //g 

 ~ .كبير والعكسى لاتغيير حالة األحرف من صغير وضع األوامر: 

  w: لحفظ الملف.وضع األوامر: 

 x: .لملفحفظ وإغالق اوضع األوامر: 

 wq: .للكتابة على ملف والخروجوضع األوامر: 

 !wq: .للكتابة على ملف للقراءة فقط إن كان ممكناً والخروجوضع األوامر: 

 ZZ ( : عدم استخدام النقطتينالحظ )حفظ وإغالق وضع األوامر: 

 !q: .الخروج من غير حفظوضع األوامر: 

 !e: .لملف مجدداً تجاهل التغييرات وتحميل اوضع األوامر: 

 !w: للكتابة على ملف للقراءة فقط إن كان ممكناً وضع األوامر: 

 line. /lineلبحث عن كلمة اوضع األوامر: 

 n ة.التالي الى نتيجة البحث االنتقالوضع األوامر: 

 line. ?lineعن كلمة للخلف ) ما قبل الموضع الحالي( لبحث اوضع األوامر: 

 فيتم حذفها والدخول لوضعالحالية، ال الكلمة استبدوضع األوامر: 

 االدراج

cw 

 sample.sh. bash sample.sh  لتشغيل الملفأمر 
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 bin/bash/!#مالحظة: يجب ان يحتوي الملف على الجملة 

 sample.sh. ./sample.sh لملف، لتشغيلللأمر آخر  /.

 cal لعرض التقويم.

chmod  ،لتغيير االذوناتa عطاء إذنإ +دمين، لجميع المستخ ،x 

 .)مسار نسبي(sample.sh لملف على االتنفيذ، 

chmod a+x sample.sh 

 age. read ageقراءة المتغير المسمى باسم 

if جملة إذا الشرطية ،test ختبارجملة ا ،$age   ،هو متغير-lt  

 .16اقل من  age$بمعنى أن المتغير  .16اصغر من الرقم 

if test $age -lt 16 

 then . النتيجة إذا كانت جملة االختبار صحيحة

else إذا كانت النتيجة خاطئةبمعنى  ،غير ذلك. else 

 fi .نهاية جملة إذا الشرطية

، بوضع الشرط داخل testطريقة أخرى الستدعاء جملة االختبار 

 االقواس المربعة مع ترك مسافة بين القوسين.

ينتهي بعد  ifقق فإن برنامج تحقق الشرط أو لم يتح سوآءامالحظة: 

 اإلدخال األول.

if [ $age -lt 16 ] 

while  االختبارأمر  الستدعاءهي [ ]، واألقواس المربعة كرارلتلجملة 

test  لكتابة جملة االختبار(، و  أخرى)طريقة$num  هو متغير يتم

تعني أن الرقم مساوي أو أصغر من  le 100إدخاله من قبل المستخدم، 

 تستمرالتكرار مرتبط بتحقق الشرط، فإذا لم يتحقق  حظ أنال .100

 ، وإذا تحقق ينتهي البرنامج.الحلقة

while [ $num -le 100 ] 

 do طالما الشرط متحقق، افعل التالي.

 done نهاية التكرار عند تحقق الشرط.

 for إجراء مجموعة من العمليات على سطر األوامر.

 seq حة.قائمة من قيم االعداد الصحي
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 (7)رقم الملحق 

 امر المعمل العاشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

lscpu عرض تفاصيل وحدة المعالجة. 

cat /proc/cpuinfo cat   عرض المحتويات، للملف أمرcpuinfo  والذي يحتوي على 

 .تفاصيل وحدة المعالجة

free -k free الذاكرة  اكتشاف مقدار RAM و ،-k  بالكيلوبايت. 

free -m free الذاكرة  اكتشاف مقدار RAMو ،-m بالميجابايت. 

free -g free الذاكرة  اكتشاف مقدار RAMو ،-g بالجيجابايت. 

lspci  بنواقل المتصلةعرض األجهزة PCI 

lspci -k  بنواقل  المتصلةعرض األجهزةPCI ،-k مشغل النواة  ظهارإل

 .والوحدات المستخدمة

lsusb  عرض أجهزةusb  المتصلة 

lshal  يقوم بسرد قائمة باألجهزةdevices .في النظام 

 .VM االفتراضيةعادة في البيئة  lshalمالحظة: ال يعمل األمر 

lsmod  ً  .عرض وحدات يتم تحميلها حاليا

dmidecode  يقوم بقراءة وطباعة المعلومات منSMBIOS. 

fdisk -cul fdisk  قراصاأل محركاترد لس ،-c  فيقوم بمنع طباعة التحذيرات

قطاعات بدال لعرض وحدات التخزين على شكل   DOS ،uالتوافق 

 .المحركات بشكل غير تفاعلي إلظهارفهو  lسطوانات. أما من ا
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 (8)رقم الملحق 

 امر المعمل الحادي عشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

ls /proc sl دليللفات الموجودة في البالم ، عرض قائمة proc/ 

cat /proc/1/cmdline; echo cat   سطر األوامر لمحتويات، عرضcmdline  للعملية رقم

 . proc/العمليات  دليلوالموجودة في ( (1

 sbin/init/ هي خاصة ببدء التشغيل واألولى  عمليةالمعلومة: 

ps -p 1 ps  عرض العمليات قيد التشغيل؛ والخيار-p ديد رقم العملية لتح

 .1وهي العملية رقم  التي نريد عرضها

cat /proc/cmdline cat   سطر األوامر لمحتويات، عرضcmdline  والموجودة

التي تم تمريرها للنواة  معطياتهي الو. proc/العمليات  دليلفي 

 .وقت التمهيد

ping localhost > /dev/null ping  للجهازاالتصال،  باختباريقومhost laocl ،م توجيه ث

 يعتبر كسلة للمحذوفات.و ./lldev/nuإلى الملف  اإلخراج القياسي

كتابة  عال نستطيمالحظة: العملية السابقة تعمل في المقدمة وبالتالي 

 أي أمر في موجه األوامر إال اذا قمنا بإيقاف أو إنهاء تلك العملية.

Ctrl+c بشكل نهائي وليس دمة بالمقتعمل التي أو الوظيفة العملية  إنهاء

 واستعادة السيطرة على النافذة الطرفية. .لإليقاف

ping localhost > /dev/null & ping  للجهازاالتصال،  باختباريقومhost local ،م توجيه ث

لجعل فهو &  ، أما الرمز/lldev/nuإلى الملف  اإلخراج القياسي

 موجه األوامر. وبالتالي نستطيع الكتابة  في .الخلفيةاالمر يعمل 

jobs  أرقام الوظائف قيد التشغيل، وتأتي بين قوسين مربعة معرفة [ ]. 
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fg %1 fg 1 ذات الرقماألولى  لوظيفةإحضار للمقدمة، ل. 

 مالحظة: يستخدم الرمز % مع الوظائف وليس مع العمليات.

Ctrl+z الوظيفة التي بالمقدمة )وليس إنهائها( واستعادة السيطرة  إيقاف

 لى النافذة الطرفية.ع

fg %2 fg 2 ذات الرقم ثانيةال لوظيفةإحضار للمقدمة، ل. 

bg %1 bg 1 لوظيفة األولى ذات الرقمإرجاع للخلف، ل. 

kill %3 kill  3ذات الرقم  لثةالثا وظيفةل، وذلك لنهاءامر لإل.  

 أو إنهاء العملية. الوظيفةيستخدم للتفريق بين إنهاء ف %الرمز أما 

Killall ping Killall وهنا يستخدم ( من نوع واحد) جميعأمر إلنهاء ال ،

 . pingمن نوع  التي األوامر نهاءإل

top  ،إصدار األوامر داخله.وبالتالي برنامج تفاعلي إلدارة العمليات 

k  في الشاشة التفاعلية داخلtop : عملية من العمليات.ألنهاء 

 رقم العملية التي نريد إنهائها. :topفي الشاشة التفاعلية داخل  99

Kill PID with signal [15]  في الشاشة التفاعلية داخلtop : إلنهاء العملية مع إرسال اإلشارة

 .Enterغط على مفتاح إدخال اض [15]رقم  االفتراضية

 .لتحديد طريقة اإلنهاءوتستخدم تلك اإلشارة 

Kill PID with signal [15]:9 لية داخل في الشاشة التفاعtop : إلنهاء العملية مع إرسال إشارة

 إشارة قوية ال يمكن تجاهلها. رتعتب 9 وهي رقم االفتراضيةغير 

q للخروج من األمر top. 

sleep 888888 & sleep  عمل نقطة توقفpause  لقشرة وذلك ألحد برنامج ا

هو المكان الذي نريد  888888، و لفترة محددة من الزمن

 ل العملية تعمل في الخلفية.لجع &مز إيقافه، و ر

ps .عرض بعض العمليات قيد التشغيل 
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kill 103 kill   رقممعرف ال ذاتعملية لل ، إنهاءامر PID 103. 

pkill -15 sleep pkill   الذي نريد  البرنامج اسمبكتابة  وذلك، برنامجانهاء أمر

مر فهو إشارة ترسل مع األ 15، أما رقم sleep إنهائه وهو

  وذلك لتحديد طريقة اإلنهاء.

ps -e ps  أما عرض العمليات قيد التشغيل؛ أمر-e  عرض كافة فهو ل

 .العمليات

ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd ps  و عرض العمليات قيد التشغيل؛ أمر-o التي  تحديد األعمدةل

هو عامود جديد غير األعمدة  cpu%نريد عرضها. حيث أن  

 بعة الباقية.األر االفتراضية

ps -o 

pid,tty,time,%mem,cmd --

sort %mem 

ps  و عرض العمليات قيد التشغيل؛ أمر-o التي  تحديد األعمدةل

، وأخيراً  pid,tty,time,%mem,cmdنريد عرضها وهي 

 .memالعامود  تنازلياً حسباألعمدة فرز ل sortاالمر 

free free الذاكرة  اكتشاف مقدار RAM. 

su – root su    ،تبديل المستخدم– root  وسيطلب ، الجذرالى المستخدم

 .حسابالنظام كلمة مرور للدخول إلى ال

ssh localhost األمر ssh (يستخدم لتسجيل الدخول ع)وهنا نستخدمه ن بعد ،

 ملف في تسجيل الدخول )الناجحة والفاشلة( بيانات توليدل

/var/log/auth.log  . 

tail -5 /var/log/auth.log tail   لعرض خمسة أسطر   5-، و رسطأ 10 عرض آخرأمر

، وسيتم عرض محاوالت تسجيل auth.logعلى الملف  منفقط 

  السابق. ssh الدخول والتي تمت بواسطة األمر

crontab -e crontab   ويستخدم ايضاً في  ةلإلزالبرنامج للتنصيب او

 .على السجل للتعديل e-المهام  المجدولة، 
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0 2   *   *   0    who >> 

/tmp/whothere 

الرقم األول للدقائق، والثاني هذا االمر يقوم بعملية جدولة كالتالي: 

، والرابع للشهر، في الشهر ليوملترتيب اللساعات، والثالث 

فهو لعرض  whoو األمر والخامس لترتيب اليوم في األسبوع، 

يه البيانات السابقة توج إلعادة <<المستخدمين الحاليين للنظام، و 

الموجود في  whothereمع االحتفاظ بما يوجد في الملف 

 . tmp/whothere/المسار المطلق 

crontab -l | tail -2 crontab   ويستخدم ايضاً في  ةلإلزالبرنامج للتنصيب او

لعرض محتويات السجل ولكن في شاشة   l-المهام  المجدولة، 

مز | خاص بتحويل المخرجات، ر(، وstdoutاإلخراج القياسي )

 والذي سيعرض آخر سطرين من السجل. tail -2الى األمر 

tail /var/log/cron.log tail   من السجلأسطر،  10آخر عرض cron.log  والموجود

 . var/log/cron.log/بالمسار المطلق 

sudo tail -5 

/var/log/cron.log 

sudo  الجذر امتيازاتأمر للحصول على ، tail -5  عرض

والموجود بالمسار  cron.logآخر خمسة أسطر، من الملف 

 . var/log/cron.log/المطلق 

ldconfig -p | less ldconfig لتحديث ذاكرة التخزين أمرcache   والروابط

يعرض قائمة المكتبات المشتركة، ورمز | فهو  p-، الرمزية

 عرض على شكل صفحات.لأمر ل lessإلعادة التوجيه، 

ldd /bin/bash ldd  للملف وما يتبعها،  طباعة المكتبة المشتركةbash القابل 

 . bin/bash/والموجود بالمسار المطلق  للتنفيذ
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 (9)رقم الملحق 

 امر المعمل الثاني عشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

Ifconfig   لجهازعنوان اعرض ( بروتوكول االنترنتIP) 

route معلومات جدول التوجيه عرض 

route -n route  عرض جدول التوجيه ،-n عرض على شكل أرقاملل. 

grep 127.0.0.1 /etc/hosts grep الملف في  127.0.0.1عنوان  وهي ، أمر بحث عن سلسلة

hosts  والموجود في المسار المطلق/etc/hosts . 

ping -c4 localhost ping  اتصالاختبار أمر ،-c حزم  4 وقف االختبار بعد ارسالقم ب

packetsللجهاز ، localhost . 

cat /etc/reslov.conf cat  ملف محتويات، العرضreslov.conf  والموجود بالمسار

  nameserverلمعرفة  etc/reslov.conf/ المطلق

dig localhost.localdomain dig  االسم إلى عنوان  إلعادة تحويلخاص بالبحث أمرPIسم ، لال

localhost.localdomain . 

dig cserver.example.com dig  االسم إلى عنوان  إلعادة تحويلخاص بالبحث أمرIP لالسم ،

cserver.example.com . 

dig -x 192.168.1.2 dig  االسم إلى عنوان  إلعادة تحويلخاص بالبحث أمرIP ،x-  

 . 192.168.1.2للعنوان  إلى اسم IP لعكس العملية وتحويل عنوان

cat /etc/services cat   لعرض المحتويات، للملفservices قائمة  والذي يحتوي على

 سماء وارقام المنافذ.بأ

netstat --help netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة--help  للحصول على

  .netstatاستخدامات االمر 



 

416 
 

netstat -tl netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكةt فذ انمخاص بTCP ،l 

فذ امن تمعرفة ما اذا كان، وبعبارة أخرى االستماعلمعرفة حالة 

TCP إلى اتصال وارد أو ال. ستماعباال تقوم 

netstat -tln netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكةt فذ امنخاص بTCP ،l 

إلحضار النتائج على شكل أرقام وليس  n، و  االستماعلمعرفة حالة 

 تقوم TCPفذ امن تمعرفة ما اذا كانى وبعبارة أخر رموز.

 إلى اتصال وارد أو ال. ستماعباال

netstat -t netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-t  االتصاللعرض قنوات 

sockets  لطبقةtcp. 

netstat -u netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-u  االتصاللعرض قنوات 

sockets  لطبقةudp. 

netstat -w netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-w  االتصاللعرض قنوات 

sockets  لطبقةraw. 

netstat -x netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-x  االتصاللعرض قنوات 

sockets  لطبقةunix. 

netstat -a netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-a  لعرض جميع قنوات

 .أو ال استماعفي حالة  سوآءا sockets االتصال

netstat -l netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-l الى احد المنافذ. لالستماع 

netstat -n netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-n عرض على شكل ارقام.لل 

netstat --numeric-hosts netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة--numeric-hosts 

تأثير على اسم المنفذ عرض عناوين المضيف على شكل ارقام، دون ال

 أو المستخدم.
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netstat --numeric-ports netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة--numeric-ports 

عرض المنافذ على شكل ارقام، دون التأثير على اسم المضيف أو 

 أسماء المستخدمين.

netstat --numeric-users netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة--numeric-users 

رض معرفات المستخدم على شكل ارقام، دون التأثير على اسم ع

 المضيف أو أسماء المنفذ.

netstat -N netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-N .عرض أسماء العتاد 

netstat -e  netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-e .عرض معلومات إضافية 

netstat -o netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-o  عرض المعلومات

 .networking timersوالمتعلقة بالمؤقت الشبكي 

netstat -p netstat ،لعرض معلومات عن الشبكة -p رقم العملية عرضل PID 

 .socketوأيضا اسم البرنامج الذي ينتمي إليه كل مأخذ توصيل 

netstat -v netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-v .اعرض الحدث 

netstat -c netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-c  طباعة المعلومات المحددة

 كل ثانية بشكل متواصل.

netstat -r netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-r .لعرض جدول التوجيه 

netstat -i netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-i  لعرض الواجهات

(interfaces). 

netstat -g netstat ن الشبكة، لعرض معلومات ع-g  عرض معلومات عضوية

 IPv6و  IPv4لـ  multicastمجموعة البث المتعدد 

netstat -M netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-M تصاالتباعرض قائمة 

masqueraded. برنامج اتصال بلينكس مشابه لنظام(1:many) 

netstat -s netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-s  تلخيص عرض

 ئيات كل بروتوكول.بإحصا
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netstat -W netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-W  عناوين  قتطاعاعدمIP 

 ." إخراج واسع حسب الحاجة" ام تقنية باستخد

netstat -F netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-F  طباعة جدول معلومات

 .(Forwarding Information Base : FIB)التوجيه من 

netstat -C netstat  ،لعرض معلومات عن الشبكة-C  طباعة معلومات التوجيه

 .FIBبدالً من  cacheمن ذاكرة الطرق الموجودة في 

netstat -V netstat   ،لعرض معلومات عن الشبكة-V إلصدارل. 
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 (10رقم )الملحق 

 امر المعمل الثالث عشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

head /etc/passwd head   أسطر من ملف  10عرض أولpasswd  والموجود

حسابات ، والخاص ب etc/passwd/بالمسار المطلق 

 .والنظام ينالمستخدم

grep sysadmin /etc/passwd grep  وهي المستخدمامر للبحث عن سلسلة من االحرف ، 

sysadmin  في الملفpasswd  والموجود بالمسار المطلق

/etc/passwd 

getent passwd sysadmin getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

passwd  ،المستخدم  حولوالخاص بحسابات المستخدمين

sysadmin. 

man 5 passwd man  يعني   5، ورقم المستخدم دليلللبحث في صفحات

 التي نريد البحث عنها الكلمة، وأخيرا  5البحث داخل القسم رقم 

passwd. 

id id  الهوية لحساب مستخدم، وإذا لم يكتب أي عرض معلومات

شيء بعد األمر فستظهر معلومات الهوية الخاصة بالمستخدم 

 الحالي للنظام.

id root id  الهوية لحساب مستخدم، وهو عرض معلوماتroot. 

getent group sysadmin getent وهو من قاعدة بيانات او الملف، معلومات  استرجاع

group  ،المجموعة حولوالخاص بالمجموعات sysadmin. 
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getent group adm getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

group  ،المجموعة حولوالخاص بالمجموعات adm. 

whoami .عرض اسم المستخدم الحالي للنظام 

groups groups  وإذا لم خدممستلعرض المجموعات التي ينتمي إليها ،

يكتب أي شيء بعد األمر فستظهر المجموعات الخاصة 

 بالمستخدم الحالي للنظام.

groups root groups  وهو مستخدملعرض المجموعات التي ينتمي إليها ،

root. 

who who من المستخدمين  للحصول على القائمة الحالية أمر

 .على النظامالمتواجدين 

w w أكثر تفصيال للمستخدمين الذين  للحصول على عرض ألمرا

 هم حاليا على النظام الخاص بك

visudo visudo األمر اتتكوين أمر لتعديل sudo  وذلك بغرض

 .واستخدامهيه إلالوصول ب السماح للمستخدمين

 .الجذر يكون عن طريق حساب visudoالدخول لألمر  

 .rootالحظ أن األمر سيفشل إذا لم يكن المستخدم هو 

su - su   المستخدم بعد  اسمين وذلك بكتابة مستخدمالتبديل أمر-  ،

الى حساب  االنتقالفهذا يعني  –إذا لم يتم كتابة أي شيء بعد 

root. 

visudo visudo األمر اتتكوين أمر لتعديل sudo  وذلك بغرض

 .واستخدامهيه إلالوصول ب السماح للمستخدمين

 .الجذر ابيكون عن طريق حس visudoالدخول لألمر  

 .rootالحظ أن األمر سينجح إذا كان بحساب المستخدم 
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exit exit الحالي، وهنا سيتم الخروج منالحساب  منخروج أمر لل 

 .sysadminالى حساب المستخدم  حساب الجذر

head -3 /etc/shadow head  أسطر من ملف  10عرض أولshadow  والموجود

يعني عرض أول  3-، و  etc/shadow/بالمسار المطلق 

حتوي على والذي ي shadowالملف ثالثة اسطر فقط. من 

 . كلمات السر المشفرة

ليس له صالحيه عرض  sysadminاألمر السابق سيفشل ألن 

 . shadowالملف 

ls -l /etc/shadow ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،–l التفاصيل إلعطاء ،

المكان الحالي وال  من االستعراض، الحظ أن shadowللكائن 

 إلى ذلك الكائن. االنتقالنحتاج الى 

sudo head -3 /etc/shadow sudo  الجذر امتيازاتأمر للحصول على، head  عرض ل

والموجود بالمسار المطلق  shadowأسطر من ملف  10أول 

/etc/shadow  يعني عرض أول ثالثة اسطر فقط.  3-، و

 . كلمات السر المشفرة حتوي علىوالذي ي shadowالملف من 

سيستخدم صالحيات  sysadminألن  األمر السابق سينجح

 .sudoالجذر بواسطة األمر 
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 (11)رقم الملحق 

 امر المعمل الرابع عشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

su - su   إذا  -المستخدم بعد  اسمين وذلك بكتابة مستخدمالتبديل أمر ،

 .rootالى حساب  االنتقالفهذا يعني  -ة أي شيء بعد لم يتم كتاب

groupadd -r research groupadd  انشاء مجموعةأمر ،-r  يجعل معرف المجموعة

GID المجموعة  اسم، وأخيراً 999-1محجوز بين النطاق ال في

 . research وهو

groupmod -n run research groupmod خيار للتعديل على مجموعة، و-n يير اسم هذه لتغ

 .researchوذلك للمجموعة  run االسمالى  المجموعة

groupmod -g 11 research groupmod خيار للتعديل على مجموعة، وg-  أجل تغييرمن 

 المعرف الجديد الذي تريده وهوثم بعد ذلك  ،GID معرف المجموعة

 المجموعة. اسمثم  11 على سبيل المثال

groupdel groupdel مجموعة أساسية أنها ليست طالما  موعةمج لحذف

 المجموعة التي تريد حذفها. اسمثم بعد ذلك  ،لمستخدم

getent group research getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

group المجموعة حول، والخاص بالمجموعات research.  

usermod -aG research 

sysadmin 

usermod يل على مستخدم، أمر تعد-a المستخدم الى ضافة إل

 المجموعة  اسملجعلها مجموعة ثانوية له، ثم  G، مجموعة

research ًالمستخدم ، وأخيراsysadmin. 

usermod -aG A,B 

sysadmin 

usermod  ،أمر تعديل على مستخدم-a المستخدم الى ضافة إل

 A  المجموعة اسملجعلها مجموعة ثانوية له، ثم  G، مجموعة
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وهي  ثانوية أخرىإلضافة مجموعة   " , "ونستخدم عالمة الفاصلة 

B لمستخدم وذلك لsysadmin. 

usermod -G X sysadmin usermod  ،أمر تعديل على مستخدمG المستخدم الى ضافة إل

 اسم، ثم ثانوية وحذف جميع المجموعات الثانوية السابقة مجموعة

الحظ  ان عدم  .sysadminلمستخدم وذلك ل X المجموعة

 حذف جميع المجموعات الثانوية السابقة.سي aالخيار  استخدام

groups sysadmin 

 

groups  وهو مستخدملعرض المجموعات التي ينتمي إليها ،

sysadmin. 

id sysadmin 

 

id  الهوية لحساب مستخدم، وهو عرض معلوماتsysadmin. 

getent group research getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو مات معلو استرجاع

group  ،المجموعة  حولوالخاص بالمجموعاتresearch. 

useradd -G research -c 

'Linux Student' -m student 

useradd نشاء مستخدم جديدأمر إل ،-G  لجعله عضو ثانوي في

المستخدم  اسموهو لوضع تعليق  research  ،-cالمجموعة

 Linux'وهو هنا  ي الواجهة الرسوميةالكامل والذي يظهر ف

Student' ،-m  اسمرئيسي لهذا المستخدم، وأخيراً  دليلإلنشاء 

 .studentهذا المستخدم الجديد 

getent group research 

 

getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

group  ،المجموعة  حولوالخاص بالمجموعاتresearch. 

getent group student 

 

getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

group  ،المجموعة  حولوالخاص بالمجموعاتstudent. 

getent passwd student 

 

getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

passwd  ،المستخدم  حولوالخاص بحسابات المستخدمين

student. 
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getent shadow student getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

shadow  ،المستخدم  حولوالخاص بكلمات المرورstudent. 

في الحقل الثاني وذلك لعدم تعيين كلمة مرور  الرمز!الحظ ظهور 

 .student للمستخدم

passwd student  تعيين باسورد للمستخدمstudent 

getent shadow student getent من قاعدة بيانات او الملف، وهو معلومات  استرجاع

shadow  ،المستخدم  حولوالخاص بكلمات المرورstudent. 

last astl في النظامل دخول يسجتقام بقد  المستخدم لمعرفة ما إذا كان ،

المستخدم فسيُنفذ األمر على المستخدم الحالي  اسموإذا لم يُكتب 

 للنظام.

last student astl في النظامل دخول يسجتقام بقد  المستخدم لمعرفة ما إذا كان ،

 .studentالمستخدم وهو  اسمثم 

lastb lastb   ُالفاشلةالى النظام حتى محاوالت تسجيل الدخول ظهر ي. 

usermod -L student usermod تعديل على مستخدم،ل-L  قفل أو  يستعمل لحجب

وأخيراً  ؛على النظام دخولال المستخدم يستطيعوبالتالي ال  حسابال

السابق  األمرنفس . ويمكن فك الحجب بstudentالمستخدم  اسم

  يلي.كما  U-ولكن مع الخيار 

usermod -U student usermod  ،أمر تعديل على مستخدم-U وبالتالي  فك الحجبل

 .studentيستطيع المستخدم الدخول إلى النظام، وأخيراً المستخدم 

userdel student userdel المستخدم الذي تريد  اسم، ثم لحذف حساب مستخدم

 .student حذفه وهو في هذا المثال

userdel -r student userdel لحذف حساب مستخدم ،-r   الرئيسي  دليلاللحذف

 .studentالمستخدم الذي تريد حذفه  اسموالبريد للمستخدم، ثم 
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 (12)رقم الملحق 

 المعمل الخامس عشر:امر وملخص أل

Command -option string المعنى 

cd /tmp 

 

cd  دليلال وهو الى مسار ما،  نتقالاأمر /tmp . 

mkdir priv-dir pub-dir 

 

mkdir و نشاء دليلإل ،priv-dir  الدليل األول، و  اسمهو

pub-dir  دليل ثاني. اسمهو 

بخطوة  انشاء عدد من الدالئل mkdirمالحظة: يستطيع األمر 

 .بين أسمائهمبشرط وجود مسافة واحدة 

touch pub-dir/pub-file أمرtouch   تحديث ملف موجود بهذا له وظيفتين، األولى

، فيتم هنا إنشاء ملف باسم الملفإذا لم يجد  نشاءهأو إ ،االسم

pub-file  داخل الدليلpub-dir. 

ls -l pub-dir ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،–l التفاصيل إلعطاء ،

من المكان الحالي وال  االستعراض، الحظ أن pub-dir للدليل

 إلى ذلك الكائن. االنتقالنحتاج الى 

chmod o-rx priv-dir/ 

 

chmod  ،لتغيير االذوناتo إذن،  إزالة -، آلخرينلr  القراءة

 اسم، أما عالمة / والتي بعد priv-dirلملف على االتنفيذ،  x و

 للداللة على أنه دليل. اختياريةي الدليل فه

ls -ld pub-dir/ ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l والتفاصيل إلعطاء ،d 

 ،pub-dir للدليل ،تفاصيل الدليل نفسه وليس ما بداخله لعرض

 للداللة على أنه دليل. اختياريةالدليل فهي  اسموالتي بعد  /أما 
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chmod o+w pub-dir/ 

 

chmod االذونات، ير لتغيo إذن،  إعطاء +، آلخرينلw 

 اسم، أما عالمة / والتي بعد pub-dirلملف على ا، الكتابة

 للداللة على أنه دليل. اختياريةالدليل فهي 

chmod g-rw,o-r priv-dir/priv-

file 

chmod لتغيير االذونات ، gإذن،  إزالة -، للمجموعةr 

 o ضافة اذونات جديدة، وإل " ,وعالمة " ، الكتابة wوالقراءة، 

 .priv-dirلملف على ا، القراءة rإذن،  إزالة -، آلخرينل

ls -l pub-dir/pub-file ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،–l التفاصيل إلعطاء ،

 .pub-dir/pub-file الموجود في المسارو، pub-file للملف

chmod a=rw pub-dir/pub-file chmod  ت، االذونالتغييرa ( لكافة المستخدمينo,g,u) ،= 

، pub-dirلملف على ا، الكتابة wو، القراءة r، إذن إعطاء

 .pub-dir/pub-fileوالموجود في المسار 

 ( من الجميع.xذن الذي لم يُذكر)التنفيذ الحظ سيتم حذف اإل

chmod u=x pub-dir/pub-file chmod  االذونات، لتغييرu إذن إعطاء =، للمالك ،x لتنفيذا ،

-pub-dir/pubوالموجود في المسار ، pub-dirلملف على ا

file( الحظ سيتم حذف األذونات الذي لم تُذكر .r  ،w من )

 المالك فقط، وبدون أي تغيير على البقية )المجموعة، اآلخرين(.

echo "date" > test.sh echo مرألل على الشاشة،خراج اإليقوم ب "date" ،عالمة و

 test.sh.الملف  لىاألمر إتعني إعادة توجيه  <التوجيه 

./test.sh ./ لملفل ،أمر تشغيل  test.sh. 

chmod u+x test.sh chmod  االذونات، لتغييرu إذن إعطاء +، للمالك ،x التنفيذ ،

 . test.sh لملفعلى ا

stat test.sh stat  للملف ، القيمة الثمانية لألذوناتأمر عرض test.sh . 
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chmod 775 test.sh 

 

chmod  واألرقام هي القيمة الثمانية لألذونات، االذونات، لتغيير

( 1+2+4خاصة بالمالك وتعني قراءة وكتابة وتنفيذ ) 7حيث أن أول 

 (1+2+4خاصة بالمجموعة وتعني قراءة وكتابة وتنفيذ ) 7وثاني 

 test.shللملف  (1+4تعني قراءة وتنفيذ )و آلخرينخاصة با 5 و

su - su   المستخدم بعد  اسمين وذلك بكتابة مستخدمالتبديل أمر-  ،

 .rootالى حساب  االنتقالفهذا يعني  -بعد  اسموإذا لم يتم كتابة 

chown root:root pub-dir chown المستخدمإلى  للكائن،  لتغيير المالك والمجموعة 

root  و مجموعةroot  للملفpub-dir 

chown bin pub-dir/pub-file 

ls -l pub-dir/pub-file 

chown  المستخدم إلى، تغيير المالك والمجموعة bin ،

-pub)وحيث أنه لم يتم ذكر المجموعة فلن يتم تغيرها( للملف 

file . 

chgrp -R users priv-dir 

 

 

chgrp فقط ،  تغيير المجموعةل-R  تعني بشكل متكرر

واألدلة  الملفات لوبالتالي سيتم تغير المجموعة للدليل ولك

 priv-dir، للدليل users المجموعة إلى الفرعية التي بداخله،
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 (13)رقم الملحق 

 امر المعمل السادس عشر:وملخص أل

Command -option string المعنى 

ls -ld /tmp ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l والتفاصيل إلعطاء ،d 

 . tmp/له، للدليل تفاصيل الدليل نفسه وليس ما بداخ لعرض

، sticky bitفي األذونات وهي إذن البت الالصق  tالحظ وجود 

 ُمنشئ الملف.ب خاصديل ولكن الحذف والذي يتيح اإلضافة والتع

ls -ld /var/tmp ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l والتفاصيل إلعطاء ،d 

 . var/tmp/تفاصيل الدليل نفسه وليس ما بداخله، للدليل  لعرض

، sticky bitفي األذونات وهي إذن البت الالصق  tالحظ وجود 

 ُمنشئ الملف.ب خاصوالذي يتيح اإلضافة والتعديل ولكن الحذف 

ls -l /etc/shadow ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l التفاصيل إلعطاء ،

 )ويوجد به كلمات السر المشفرة للمستخدمين(. shadowللملف 

ls -l /usr/bin/passwd ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l مر أل، لالتفاصيل إلعطاء

passwd. حرف )الحظ وجود t  في األذونات وهو إذن

setuid ، وبالتالي سيتم تنفيذ األمرpasswd مستخدم من قبل ال

 .الجذر( دمالمستخ) لألمر وكأنه المالك الحقيقيشغل المُ الفعلي 

ls -l /usr/bin/wall ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l لألمر التفاصيل إلعطاء ،

wall الحظ وجود حرف( .x في األذونات وهو إذن setgid  ،

وكأنهم  لألمرمجموعة الُمشغلين أعضاء ال من قبلنفذ يُ سنه إلذلك ف

 .(tty) الحقيقين مجموعة المالكين
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echo "data" > source echo للكلمة اشة،على الشخراج اإليقوم ب "data" ،عالمة و

 source الملف لىاألمر إتعني إعادة توجيه  <التوجيه 

ls -li source ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l التفاصيل، و  إلعطاءi 

  .  source، للملف  inodeلعرض رقم 

ln source hardlink ln لملف صلب، بين ا ارتباطنشاء إلsource  وhardlink. 

 الصلب فقط بين الملفات. االرتباطحظ: ال

ls -li source hardlink ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l التفاصيل، و  إلعطاءi 

 . hardlinkو    source، للملفين  inodeلعرض رقم 

ln hardlink hardtoo ln لملف صلب، بين ا ارتباطنشاء إل hardlink  وhardtoo . 

ls -li hardlink hardtoo 

source 

ls و الدالئلعرض قائمة بالملفات و ،-l التفاصيل، و  إلعطاءi 

 .hardlink،hardtoo،source، للملفات inodeلعرض رقم 

rm hardtoo rm  رتباطلال، حذفأمر hardtoo . 

ln -s source softlink ln صلب،  ارتباطنشاء إل-s بين الملف  ارتباط رمزي لجعله

source والملف softlink. 

ln -s /proc crossdir 

ls -l crossdir 

ln صلب،  ارتباطنشاء إل-s دليلالبين  ارتباط رمزي لجعله 

/proc  والملفcrossdir. 

 الرمزي يكون مع الملفات وأيضاً الدالئل. االرتباطالحظ: 
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