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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية التاسعة
 أوامر إعادة التوجيه: ثانيا

 
 

تهتم أوامر إعادة التوجيه في لينوآس بتحويل محتوى ملف م<ا           
فم<ثال يق<وم    . أو نتيجة تطبيق أم<ر ال<ى مل<ف آخ<ر أو إدخ<ال ألم<ر جدي<د                 

 عن<<د اس<<تخدامه م<<ع   concatenation و ه<<و اختص<<ار ل<<ـ  catاألم<<ر 
توجيه محتوى ملف واحد أو أآث<ر م<ن مل<ف ال<ى مل<ف        بإعادة   <الرمز  

 :جديد و لننظر الى المثال التالي ليتضح المراد
 

 :عند استخدام األمر التالي
 

cat file1 file2 file3 
 

فسيتم عرض محتوى الملف<ات ال<ثالث بالترتي<ب عل<ى الشاش<ة،          
 :بينما إذا استخدمنا األمر بالشكل التالي

 
cat file1 file2 file3 > file4 
 

  file4فسيتم تحويل محتوى الملفات الثالث ال<ى المل<ف الجدي<د        
و للتأآد من ذلك من الممكن استخدام األمر التالي الذي يعرض محتوى      

  :file4الملف 
 

cat file4 
 

 :في المثال التالي سنقوم بإعادة توجيه ناتج أمر ما الى ملف
 

ls �F > listfile 
 

 و ه<<و قائم<<ة مص<<نفة  ls �Fحي<<ث س<<يتم إض<<افة ن<<اتج األم<<ر    
  listfileلمحتويات المجلد الحالي الى الملف 

 



 

942 

و نس<<تطيع باس<<تخدام األم<<ر الت<<الي إنش<<اء مل<<ف جدي<<د و م<<ن ث<<م  
 :الكتابة فيه و ذلك باستخدام تقنية إعادة التوجيه آما يلي

 
cat > newfile 
 

حيث سيقوم األمر السابق بتوجيه ضرباتك على لوحة المفاتيح        
 و تستطيع بعد تنفيذك لألم<ر الس<ابق أن         newfileجديد اسمه   الى ملف   

 و عن<<د  newfileتكت<<ب م<<ا ش<<ئت و س<<يتم تحوي<<اه تلقائي<<ا ال<<ى المل<<ف        
رغبت<<<ك ف<<<ي التوق<<<ف ع<<<ن الكتاب<<<ة ف<<<ي المل<<<ف تس<<<تطيع الض<<<غط عل<<<ى 

Ctrl+D و هكذا سيحفظ آل ما آتبته في الملف ،newfile 
 

 لع<<رض cat newfileو لتتأآ<<د م<<ن نجاح<<ك اس<<تخدم األم<<ر   
 .newfileمحتوى الملف الجديد 

 
 مع اسم ملف موج<ود      <و يجب التنويه أنه إذا استخدمنا الرمز        

مسبقا فسيتم إلغاء جميع محتوياته و الكتابة فوقها، أما إذا رغبنا بإضافة 
أي محتويات على ملف موجود مسبقا مع المحافظة على محتواه بحيث          

 المل<ف، فنس<تطيع اس<تخدام الرم<ز      يتم إضافة أي آتابة جديدة ال<ى نهاي<ة        
 : واحدة، فمثال عند استخدام األمر التالي < بدال من <<

 
cat file1 file2 file3 >> oldfile 
 

 ال<<ى file3 و file2 و file1س<<يتم إض<<افة محتوي<<ات الملف<<ات   
  oldfileنهاية الملف الموجود مسبقا 

 
 آم<<ا نس<<تطيع اس<<تخدام إع<<ادة توجي<<ه معك<<وس و ذل<<ك بتحوي<<ل    

 آم<ا  >محتوى ملف ما ليكون إدخ<ال ألم<ر م<ا و ذل<ك باس<تخدام الرم<ز                  
 :في المثال التالي

 
mail walid < letter 
 

 ال<<ى letterحي<<ث يق<<وم األم<<ر الس<<ابق بتوجي<<ه محت<<وى المل<<ف   
 .walid و الذي يقوم بإرسال الملف الى المستخدم mailاألمر 
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 و نس<<<تطيع آ<<<ذلك توجي<<<ه ن<<<اتج أم<<<ر م<<<ا آإدخ<<<ال ألم<<<ر آخ<<<ر   
 :آما في المثال التالي|  باستخدام الرمز 

 
cat tele1 tele2 tele3 | sort 
 

 و ال<ذي يق<وم    catحيث يقوم األمر الس<ابق بتوجي<ه ن<اتج األم<ر    
 و الت<ي تحت<وي عل<ى    tele1 ,tele2, tele3بع<رض محت<وى الملف<ات    

أسماء أشخاص و أرقام هواتفهم، ثم يتم توجيه هذا المحتوى الى األم<ر             
sort   و ال<ذي يق<<وم بترتي<<ب األس<<ماء أبج<ديا و عرض<<ها عل<<ى الشاش<<ة و 

بذلك سنحصل على قائمة مرتبة لألسماء األولى لألشخاص المذآورين         
في الملفات الثالث مع أرقام ه<واتفهم، فل<و افترض<نا أن محت<وى المل<ف                

tele1هو آما يلي : 
 

Mohammed Salim 165317 
Saed Ahmad 123243 
Khalid Ali 335216 
 

 : آما يليtele2و محتوى الملف 
 

Raed Jamal 116723 
Ali Omar 224389 
Kamal Othman 223312 
 

 : فمحتواه آما يليtele3أما الملف 
 

Badr Jasim 119876 
Ilyas Idrissi 367890 
Mamoun Ibrahim 187620 
 

بع<د تنفي<ذ األم<ر الم<ذآور أع<اله سنحص<ل عل<ى النتيج<ة التالي<<ة         
 :على الشاشة

 
Ali Omar 224389 
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Badr Jasim 119876 
Ilyas Idrissi 367890 
Kamal Othman 223312 
Khalid Ali 335216 
Mamoun Ibrahim 187620 
Mohammed Salim 165317 
Raed Jamal 116723 
Saed Ahmad 123243 
 

و هناك ميزة جيدة في أوامر لينوآس تسمح لك بتنفيذ أآثر م<ن    
ا بتنفي<ذ أم<ر م<ا و نح<ن نعل<م أن م<دة        أمر في نفس الوقت فمثال إذا رغبن<       

تنفيذ هذا األمر قد تطول فنستطيع أن ننفذ هذا األمر في الخلفي<ة و نق<وم       
نحن بتنفيذ أي أوامر أخرى ريثما ينتهي تنفي<ذ ذل<ك األم<ر، فعل<ى س<بيل           
المث<<ال نري<<د ترتي<<ب محت<<وى مل<<ف م<<ا أبج<<ديا و لك<<ن حج<<م المل<<ف آبي<<ر 

سيس<تغرق وقت<ا ط<ويال، له<ذا نس<تطيع        للغاية و بالت<الي فترتي<ب محت<واه         
 ف<ي نهاي<ة األم<ر     &توجيه تنفيذ هذا األمر الى الخلفية باس<تخدام الرم<ز           

 :آما يلي
 

sort file1 & 
 

و هكذا سيتم تنفيذ األمر في الخلفية و نستطيع حينها إدخال أي            
 .أوامر أخرى

 
إذا وضعت أآثر م<ن مل<ف ف<ي الخلفي<ة و رغب<ت ف<ي أي وق<ت                   

ألوام<<ر و العملي<<ات الت<<ي تعم<<ل ف<<ي الخلفي<<ة فتس<<تطيع    ب<<التعرف عل<<ى ا 
 و ال<ذي    e و الذي ي<أتي م<ع ع<دد م<ن الخي<ارات مث<ل                psاستخدام األمر   

 و الذي يع<رض قائم<ة آامل<ة للعملي<ات الت<ي            fيختار جميع العمليات، و     
 :تعمل في الخلفية و يكتب األمر آما يلي

 
ps �ef 
 

 :و إذا استخدمت األمر بالشكل التالي
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ps �ef | grep khalid 
 

 .khalidفسيتم عرض آافة العمليات التي يشغلها المستخدم  
 

م<<ن خ<<الل تنفي<<ذ األم<<ر تس<<تطيع التع<<رف عل<<ى آ<<ل عملي<<ة و        
المقدار ال<ذي تس<تهلكه م<ن ق<وة المع<الج، و عن<د الرغب<ة بقت<ل أو إيق<اف                     

 ال<ذي يظه<ر    id م<ع رق<م العملي<ة        killعملية ما تستطيع استخدام األم<ر       
 :قائمة آمثالفي ال

 
kill 1457 
 

 .1457األمر السابق سيوقف العملية ذات الرقم 
 

بهذا تنتهي حلقة الي<وم، و ابق<وا معن<ا للتع<رف عل<ى المزي<د م<ن         
 .أوامر لينوآس

 




