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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية الثامنة
 أوامر أساسية: أوال

 
 

سjjوف نحjjاول فjjي هjjذه الحلقjjة التعjjرف علjjى بعjjض األوامjjر      
األساسjjية المسjjتخدمة فjjي نظjjام لينjjوآس، و يمكjjن تشjjبيه هjjذه األوامjjر   

تjjي تسjjتخدم فjjي الjjدوس فjjي بيئjjة وينjjدوز، و قjjد حرصjjت علjjى   بتلjjك ال
شjjرح هjjذه األوامjjر بjjالرغم مjjن إمكانيjjة تطبيقهjjا مjjن خjjالل الواجهjjة       
الرسومية ألن التعرف على هذه األوامر و إتقانهjا يسjاهم فjي تكjوين و                

 .إعداد مستخدمين محترفين لهذا النظام الجديد على آثير منا
 

لسابقة فإننjا نسjتطيع الوصjول       آما سبق أن ذآرنا في الحلقات ا      
 بالضغط على أيقونتjه     Terminalالى موجه األوامر من خالل تشغيل       

 .في شريط المهام
 

نسjتطيع اسjjتخدام الكثيjjر مjjن األوامjjر مjjع لينjjوآس، حيjjث تبjjدأ  
هjjذه األوامjjر باسjjم األمjjر و يمكjjن أن يتبjjع بخيjjارات أو متغيjjرات، مjjع  

ينjjjوآس ال يهjjjتم بعjjjدد  الفصjjjل بjjjين األوامjjjر بفjjjراغ واحjjjد أو أآثjjjر فل  
الفراغات بين األوامر، و لكن عليك التنبjه مjن حالjة األحjرف هjل هjي            

 و  USERADDصjjjjغيرة أو آبيjjjjرة ألن لينjjjjوآس يفjjjjرق بjjjjين     
useradd. 
 

من األوامر األولى التي علينا تعلمها هي تلك التي تساعدنا فjي    
 .تصفح نظام الملفات

 
 : يلينظام الملفات االفتراضي في لينوآس يبدو آما
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 rootو يطلق عليjه الجjذر أو   / حيث يرمز للمجلد الرئيسي ب    
 و usr و   home و   bootو يندرج تحتjه مجموعjة مjن المجلjدات مثjل             

 .يمكن أن يحتوي على غيرها
 

عندما تدخل الjى النظjام فإنjك بشjكل تلقjائي تكjون داخjل مجلjد                
 : آما في الصورة التاليةhomeيحمل اسمك و يكون داخل المجلد 

 

 
 

 فسيتم التعبير عjن موقعjك آمjا         Terminalأما من خالل نافذة     
 :يلي

 
[walid@localhost walid]$ 
 

 :و تشرح الصورة التالية هذا التعبير
 

 
 

 الى أن المستخدم الحالي ليس مديرا أما إذا تم          $و يشير الرمز    
 بينمjjا اسjjم المسjjتخدم   # فjjإن الرمjjز سjjيكون   rootالjjدخول آمjjدير أو  

 .rootه ب فسيعبر عن
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إذا آنjjت موجjjودا فjjي أي مجلjjد آjjان و تريjjد أن تعjjرف مكانjjك  
 print current و هjjو اختصjjار ل pwdفبإمكانjjك اسjjتخدام األمjjر  
working directory   ىjjjغط علjjjم تضjjjن ثjjjو م  Enter دهاjjjو عن 

ستحصل علjى المسjار الحjالي الjذي توجjد داخلjه، فjإذا قمjت بjذلك مjن                     
 :النتيجة التاليةداخل المجلد االفتراضي فستظهر لك 

 
/home/walid 
 

 .walidطبعا سيظهر اسمك بدال من 
 

إذا رغبت بمعرفة مساحة القرص الفارغة المتوفرة على نظjام          
 : و ستحصل على النتيجة التاليةdfملفاتك فاستخدم األمر 

 

 
  

 متبوعjا باسjم     cdللتغيير الى مجلد مjا تسjتطيع اسjتخدام األمjر            
 .حالي أو المسار الكامل ألي مجلدمجلد موجود داخل المجلد ال

 
  موجjود داخjل المجلjد        Islamفإذا افترضنا وجود مجلد اسjمه       

 :، فلكي ننتقل إليه نستخدم األمرwalidالحالي 
 

 cd walid 
 

 Palestineأمjjjا إذا رغبنjjjا باالنتقjjjال الjjjى مجلjjjد آخjjjر اسjjjمه    
 : فنستخدم األمر التاليusr داخل المجلد Jihadموجود داخل المجلد 

 
cd /usr/Jihad/Palestine 
 
 walid( تستطيع في أي وقت العودة الjى مجلjدك االفتراضjي      

 .  دون أي إضافةcdباستخدام األمر ) في مثالنا الحالي
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 فاسjتخدم  rootأما إذا رغبت فjي التوجjه الjى المجلjد الرئيسjي          
 :األمر

 
cd / 
 

أمjjا للعjjودة الjjى المجلjjد السjjابق الjjذي آنjjت تتصjjفحه فاسjjتخدم    
 :راألم

 
cd � 
 

 الى المجلjد  walidأما لالنتقال الى مجلد أعلى مثال من المجلد        
homeفاستخدم األمر : 

 
cd .. 
 

للتعرف على المستخدمين الموجودين حاليا في النظام تسjتطيع         
 و ستحصjjjل علjjjى أسjjjماء المسjjjتخدمين و وقjjjت whoاسjjjتخدام األمjjjر 

حصjل علjى     فست fingerولوجهم الjى النظjام، أمjا إذا اسjتخدمت األمjر             
معلومjjات إضjjافية مثjjل االسjjم الحقيقjjي لكjjل مسjjتخدم و موقjjع تواجjjده     
حاليا، فإذا رغبت بالمزيد من المعلومات مثل األوامر التjي يشjغلها آjل          

 .wمستخدم  فاستخدم األمر 
 

  آمjjا idللتعjjرف علjjى معلومjjات عjjن نفسjjك فاسjjتخدم األمjjر     
ن عنjjد تسjjتطيع تغييjjر معلوماتjjك التjjي تظهjjر لغيjjرك مjjن المسjjتخدمي      

 chfn، بأن تستخدم األمر fingerاستخدامهم لألمر 
 

 ، و إذا    dateتستطيع معرفة الوقت و التاريخ باسjتخدام األمjر          
 و إذا أحببjت    calرغبت بالحصول على تقjويم شjهري فاسjتخدم األمjر            

 متبوعjا   calالحصول على التقويم الشهري لعjام محjدد فاسjتخدم األمjر    
 :ل التاليبالعام المطلوب آما في المثا

 
cal 2002 
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للحصjjول علjjى قائمjjة بمحتويjjات مجلjjد مjjا تسjjتطيع اسjjتخدام       
، فjjإذا اسjjتخدمت هjjذا األمjjر دون أي   list و هjjو اختصjjار ل  lsاألمjjر 

إضافات فستحصل على محتويات المجلد الحالي الذي تعمjل عليjه، أمjا             
إذا رغبjjت بمعرفjjة محتويjjات مجلjjد معjjين فعليjjك تحديjjد مسjjاره آjjامال،  

 : فاستخدم األمر التاليPalestineمحتويات المجلد فلمعرفة 
 

ls /usr/Jihad/Palestine 
 

أما إذا رغبت بالحصول على معلومات تفصيلية عن محتويات   
 :  آما يليls �lالمجلد فاستخدم األمر

 
ls �l /usr/Jihad/Palestine 
 

أما إذا رغبت بالحصول على قائمة محتويات مصنفة فاسjتخدم     
 .f و ليس F انتبه أن الحرف هو  وls �Fاألمر 

 
لتمييjjز الملفjjات القابلjjة للتنفيjjذ عنjjد سjjرد محتويjjات أي مجلjjد       

 بنهايتjjه مjjثال ملjjف *سjjنجد أن الملjjف القابjjل للتشjjغيل قjjد ألحjjق الرمjjز  
 : ستجده بهذا الشكلYahoo Messengerتشغيل 

 
 ymessenger* 
 

           jد بمjي المجلjا إذا رغبت بالحصول على قائمة بجميع الملفات ف
 و عنjjدها سjjتظهر جميjjع ls �aفيهjjا الملفjjات المخفيjjة فاسjjتخدم األمjjر  

 :الملفات حتى المخفية و التي سيتميز اسمها بأنه يبدأ بنقطة آمثال 
 

.bashrc 
 

للحصjjjول علjjjى قائمjjjة محتويjjjات مرتبjjjة وفقjjjا لوقjjjت إنشjjjائها  
األقjjدم ( ، أمjjا لعكjjس الترتيjjب  ls �tاألحjjدث فاألقjjدم اسjjتخدم األمjjر   

 :استخدم األمر التاليف) فاألحدث
 

ls �tr 
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 ، فمjjثال للحصjjول lsتسjjتطيع دمjjج أآثjjر مjjن خيjjار مjjع األمjjر  
علjjى قائمjjة تفصjjيلية للمحتويjjات مرتبjjة زمنيjjا بشjjكل عكسjjي نسjjتخدم     

 :األمر آما يلي
 

ls �ltr 
 
أحيانا عند البحث عن ملف معjين أو مجموعjة مjن الملفjات قjد             

تي يحتويها بالضبط، فمثال ال تتذآر االسم المضبوط له أو المعلومات ال       
قد تبحث عjن ملjف أسjماء الصjحابة و لكنjك ال تسjتطيع أن تتjذآر اسjم              

، و مثjال آخjر أنjك    assahaba أو sa7aba أو sahabaالملف هل هو  
تود البحث عن جميع الملفjات التjي تحتjوي علjى معلومjات معينjة مثjل               

للتغلjjب علjjى مثjjل هjjذه المشjjاآل نسjjتخدم .  و هكjjذاMohammedاسjjم 
عض الرموز مع أوامر لينوآس لتسهل علينا الوصول الjى غايتنjا آمjا       ب

 :يلي
 
 عنjjjد اسjjjتخدامه فإنjjjه يرمjjjز ألي حjjjرف فمjjjثال     ? الرمjjjز -1

 أحjرف و لكjن   3لنفترض أننا نريد أن نبحث عن ملف اسمه مكون من      
 :نسينا الحرف األوسط فاستخدمنا األمر التالي

 
ls b?g 
 

 جميjع الملفjات المكونjة       فحصلنا على قائمة تحتوي على أسماء     
 بغjض النظjر عjن    g و تنتهjي بjالحرف   b أحرف و تبدأ بالحرف      3من  

 :الحرف األوسط، لهذا قد نحصل على قائمة بالملفات التالية مثال
 

bag  bug  big 
 

مثال آخر نود الحصول على قائمة بأسماء الملفات المكونة من          
 : أحرف، لهذا الغرض نستخدم األمر التالي5

 
ls ????? 
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 و هjjو يرمjjز ألي عjjدد مjjن األحjjرف أو الرمjjوز    * الرمjjز -2
 :التي تليه فمثال إن استخدمنا األمر التالي

 
ls mon* 
 

 monفسنحصل على قائمة بأسماء جميع الملفات التjي تبjدأ ب       
بغjjض النظjjر عjjن بjjاقي االسjjم آمثjjال قjjد نحصjjل علjjى قائمjjة بالملفjjات   

 :التالية
 

monday  month  money  
 

 و عنjjد اسjjتخدامهما يjjتم اعتمjjاد أي حjjرف أو     []سjjين  القو-3
رمjjjز مjjjن ضjjjمن األحjjjرف أو الرمjjjوز المحصjjjورة بينهمjjjا فمjjjثال إذا   

 :استخدمنا األمر التالي
 

ls [Ss]hare 
 

 :فسنحصل على قائمة بالملفات التالية
 

Share share 
 

 فسjيتم اعتمjاد أي      [a-f]أما إذا استخدمنا األقjواس بهjذا الشjكل          
 : فمثال عند استخدام األمر التاليf و aحرف بين 
 

Ls b[a-f]g 
 

 و  bفسنحصل على قائمjة بأسjماء جميjع الملفjات التjي تبjدأ ب                
 بينمjا الحjرف األوسjط قjد يكjون أي حjرف فjي المjدى بjين           gتنتهي ب   
 : آمثال قد نحصل على قائمة بالملفات التاليةf و aاألحرف 
 

bag beg  
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بjين القوسjين فهjذا يعنjي         آjأول رمjز      ^أما إذا استخدمنا الرمز     
أنjjه ينطبjjق علjjى أي حjjرف مjjا عjjدى األحjjرف التjjي تلjjي الرمjjز بjjين       

 :القوسين، آمثال إذا استخدمنا األمر التالي
 

ls b[^a,f]g 
 

 و bفسنحصل على قائمة بأسماء الملفات التي تبjدأ ب الحjرف      
 بينما الحرف األوسط سيكون أي حjرف مjا عjدى الحjرفين        gتنتهي ب   

a و fقد نحصل على قائمة بالملفات التالية و آمثال : 
 

big beg 
 

للبحjjث عjjن نjjص معjjين فjjي ملjjف معjjين أو فjjي مجموعjjة مjjن    
 global regular و هjjو اختصjjار ل grepالملفjjات نسjjتخدم األمjjر 
expression parse      اjوز آمjن الرمjة مjع مجموعjو هو قد يستخدم م 

 " ":يلي و التي يجب أن تكتب بين عالمتي 
 
هjjو يسjjتخدم للبحjjث عjjن األحjjرف أو الرمjjوز     و ^ الرمjjز -1

التي تليه إذا جاءت في بداية أي سطر في ملjف محjدد أو فjي مجموعjة                  
من الملفات، فمثال إذا رغبنا بالبحث في جميع الملفات داخل مجلjد عjن              

 على أن تكjون فjي بدايjة السjطر سjنكتب األمjر آمjا                 Muslimsالكلمة  
 :يلي

 
grep "^Muslims"  
 

يjjتم البحjjث فjjي جميjjع الملفjjات، أمjjا إذا رغبنjjا   فjjي هjjذا المثjjال  
 :بالبحث في ملف معين فعلينا آتابة اسم الملف آمثال

 
grep "^Muslims" ghutha.txt 

 
 فjjjي Muslimsو عنjjjدها سjjjتظهر األسjjjطر التjjjي تبjjjدأ بكلمjjjة 

 .ghutha.txtالملف 
 



 

940 

آما نستطيع البحث في نوع محدد من الملفات فمثال للبحث فjي     
 : فقط نستخدم األمر آما يليtxtع الملفات من النو

 
grep "^Muslims" *.txt 

 
 ^أمjjjjا إذا اسjjjjتخدمت األمjjjjر و لكjjjjن دون اسjjjjتخدام الرمjjjjز      

 فjي   Muslimsفستحصل على جميع األسطر التي تحتوي على الكلمة         
 .الملف المحدد أو في مجموعة الملفات

 
 و هjjو يسjjتخدم للبحjjث عjjن األحjjرف أو الرمjjوز    $ الرمjjز -2

إذا جjjjاءت فjjjي نهايjjjة أي سjjjطر فjjjي ملjjjف محjjjدد أو فjjjي  التjjjي تسjjjبقه 
مجموعة من الملفات، فمثال إذا رغبنا بالبحث في جميjع الملفjات داخjل              

 على أن تكون في نهاية السطر سنكتب األمر Meccaمجلد عن الكلمة  
 :آما يلي

 
grep 'Mecca$' 
 

 فإننا نسjتخدم  $ مع الرمز grepنالحظ أنه عند استخدام األمر    
 ." " المفردة و ليس ' 'عالمتي 

 
بهذا نأتي الjى نهايjة هjذه الحلقjة و نلتقjي قريبjا إن شjاء اهللا مjع             

 .المزيد من األوامر
 
 

 




