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 :أوامر لينوآس: الحلقة الدراسية العاشرة
 .أوامر إدارة الملفات: ثالثا

 
 

 :سنتناول في هذا الدرس األوامر التالية
 
 أوامر إدارة الملفات و المجلدات من نسخ و نقل و حHذف و              -1

 و cp ، ln ، mv ، rm ، mkdir: إعادة تسHمية  و إنشHاء اختصHارات      
rmdir. 

 
 head   ، tail   ، more: حها أوامر عHرض الملفHات و تصHف        -2

 ،less ، file ، grep و wc. 
 
 

 متبوعا باسم الملف ثم الوجهHة  cpلنسخ ملف ما نستخدم األمر   
 :آما في المثال التالي

 
cp file1 dir 
 

 ، أمHا  dir الHى المجلHد   file1سيقوم األمر السابق بنسHخ الملHف     
 :إذا استخدمنا األمر السابق آما يلي

 
cp file1 file2 
 

 file2 و سيكون اسمها file1سنحصل على نسخة من الملف    ف
 .file2و ستكون في نفس المجلد الموجود فيه الملف األصلي 

 
 ، و علينHا  lnإلنشاء اختصار أو رابط لملف ما نسHتخدم األمHر          

في البداية أن نعرف أن هناك نوعين من االختصارات أو الHروابط فHي               
 :لينوآس 

 
 . رابط صلب-1
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 .زي رابط رم-2
 

أما الرابط الصHلب فيقHوم بإنشHاء اختصHار للملHف األصHلي فHي                
مكان آخر و يكون هذا االختصHار عبHارة عHن نسHخة طبHق األصHل مHن         

إذن ما الفرق بينه وبين أمر النسHخ       : الملف األصلي و قد يتساءل أحدنا       
السابق؟ و نجيب فنقول أن هذا االختصار يراقب آHل مHا يجHري للملHف          

ي تغيير يتم إجراؤه على الملف األصلي يتم تطبيقه         األصلي بحيث أن أ   
تلقائيا على االختصار الجديد و هHذا بطبيعHة الحHال ال يتHوفر مHن خHالل              

يمكن إنشاء هذا االختصار للملفات فقط و ال يصلح         . cpاستخدام األمر   
 .للمجلدات
 

 متبوعHا باسHم الملHف األصHلي ثHم الوجهHة             lnو يتم آتابة األمر     
 .الختصار فيهاالمراد إنشاء ا

 
أما الرابط الرمزي فهو عبHارة عHن مؤشHر غيHر مباشHر للملHف         
األصلي بحيث إذا قمHت بتشHغيل االختصHار سHيتم تلقائيHا تشHغيل الملHف                 
األصلي و هذا النوع من الروابط مشابه الختصارات الويندوز المألوفة  

 .و يمكن تطبيقه على الملفات و المجلدات على حد سواء
 

 :مر آما يليو يكتب هذا األ
 

ln �s dir1/file dir2/file 
 

 dir2/file الملHHHف المصHHHدر و يمثHHHل   dir1/fileحيHHHث يمثHHHل  
 :الوجهة آما في المثال التالي

 
ln �s /home/walid/Islam /dev/Khalid/Islam 
 

 فHHHHي المجلHHHHد  IslamحيHHHHث سHHHHيتم إنشHHHHاء اختصHHHHار للملHHHHف     
/dev/khalid 

 
 متبوعHHHا mv األمHHHرلنقHHHل الملفHHHات أو إعHHHادة تسHHHميتها نسHHHتخدم 

 بعمHل نسHخة     cpبالملف المصدر ثم الملف الوجهHة، فبينمHا يقHوم األمHر             
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 يقوم بنقل الملف األصHلي مHن مكانHه    mvمن الملف األصلي فإن األمر     
الى مكان آخر أما إذا استخدمناه لنقHل الملHف المصHدر الHى ملHف وجهHة            

 .صليموجود في نفس المجلد فالذي يحصل هو إعادة تسمية الملف األ
 

 walid مHن المجلHد   Jihadفإذا افترضHنا أننHا نريHد نقHل الملHف        
 نكتب األمر آمHا يلHي مHع افتHراض أننHا      Palestineالى المجلد الفرعي  

 :walidموجودون داخل المجلد 
 

mv Jihad Palestine 
 

 shahadaأما إذا رغبنا بإعادة تسمية الملHف السHابق الHى اسHم              
 :فنكتب األمر آما يلي

 
mv Jihad shahada 
 

 فHإذا  shahadaأي أن األمر يبحث أوال عن مجلد فرعي باسHم      
 .لم يجد فإنه يدرك أن المطلوب هو إعادة تسمية الملف األصلي

 
آما تستطيع نقHل الملHف و إعHادة تسHميته فHي آن واحHد آمHا فHي          

 :المثال التالي
 

mv Jihad Palestine/shahada 
 

 ثHم سHHيعاد  Palestine الHى المجلHد   JihadحيHث سHينقل الملHف    
 .shahadaتسميته الى 

 
 و لحذفHHه نسHHتخدم mkdirإلنشHHاء مجلHHد فرعHHي نسHHتخدم األمHHر 

 rmdirاألمر 
 

 walid داخHل المجلHد   Muslimفمثال إلنشاء مجلد جديد باسHم       
 :و نفترض أننا موجودون هناك حاليا نكتب األمر آما يلي

 
mkdir Muslim 
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 :يلحذف المجلد السابق نكتب األمر التال

 
rmdir Muslim 
 

 يحHHذف فقHHط المجلHHدات الفارغHHة، أمHHا إذا   rmdirو لكHHن األمHHر 
آان المجلد يحتوي على ملفات أو مجلدات فرعية فيجب حHذفها أوال إذا    

 .أردنا استخدام األمر السابق
 

 متبوعHHا باسHHم الملHHف، و إذا rmلحHذف الملفHHات نسHHتخدم األمHر   
        Hال         رغبنا بحذف أآثر من ملف نكتب أسماء الملفHي المثHا فHا آمHات تباع

 :التالي
 

rm file1 file2 file3 
 

 .file3 و file2 و file1حيث سيتم حذف الملفات 
 

يجHHHب أن ننتبHHHه أنHHHه ال يمكHHHن حHHHذف ملHHHف مHHHا إذا آHHHان لديHHHه      
اختصارات أو روابط في مكان مHا و ال بHد مHن حHذف اختصHاراته أوال                
قبل محاولة حذفه و يمكن معرفة عدد اختصارات آل ملف في مجلد ما    

 الHHذي سHHبق التطHHرق إليHHه، آمHHا فHHي    ls �lمHHن خHHالل اسHHتخدام األمHHر   
 :الصورة التالية

 

 
 

عمود المظلل عدد االختصHارات لكHل ملHف، حيHث           حيث يبين ال  
 ليس لHه أي اختصHار لهHذا يحمHل الHرقم             departmentsيبدو أن الملف    

 و 2 فلHHه اختصHHار واحHHد و لهHHذا يحمHHل الHHرقم actions، بينمHا الملHHف  1
 .هكذا
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 و rm �rأما لحذف جميع الملفات في مجلد مHا نسHتخدم األمHر    
لد ما و آافة محتوياته آما في يمكن استخدام هذا األمر القوي لحذف مج

 :المثال التالي
 

rm �r Muslim 
 

 و آافHة ملفاتHه و    Muslimسيقوم األمHر التHالي بحHذف المجلHد          
مجلداته الفرعية، لهذا البد من الحذر عنHد اسHتخدام هHذا األمHر حيHث ال                
يمكHHHن التراجHHHع عنHHHه و لHHHيس هنHHHاك أي خيHHHار السHHHترجاع مHHHا حذفتHHHه     

 .بواسطته
 

عرف علHHHى أي أمHHHر مHHHن أوامHHHر لينHHHوآس و عنHHHد رغبتHHHك بHHHالت
 متبوعHHا باسHHم  manالخيHHارات المصHHاحبة لHHه تسHHتطيع اسHHتخدام األمHHر    
 :األمر الذي تود التعرف عليه، آما في المثال التالي

 
man ln 
 

 و خياراتHHه المختلفHHة ، و لكHHن lnحيHHث سHHيعرض شHHرح لألمHHر 
ة لتسHHتفيد مHHن هHHذه الخاصHHية عليHHك أن تختHHار تنصHHيب وثHHائق المسHHاعد    

Manualsعند إعداد لينوآس . 
 

أحيانا عند استعراض محتويات ملف مHا يكHون المحتHوى أآبHر            
مما يتسع في شاشة واحدة لعرضه لهذا البد من استخدام أوامHر خاصHة              
السHHتعراض الملHHف صHHفحة فصHHفحة أو أقHHل، مHHن أمثلHHة هHHذه األوامHHر       

more  و less      رHة إال أن األمHنفس المهمHان بHا يقومHو هم less مHح  يس
بتصفح محتويات الملف الى األمام و الHى الخلHف بينمHا ال يسHمح األمHر             

moreسوى بالتصفح لألمام . 
 

 : نكتب األمر آما يليJihadفمثال لعرض محتويات الملف 
 

less Jihad 
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و سHHيتم عHHرض الصHHفحة األولHHى مHHن الملHHف و لالنتقHHال إلHHى       
حHHة  علHHى لوSpacebarالصHHفحة التاليHHة نضHHغط علHHى شHHريط المسHHافة   

 علHى لوحHة     Bالمفاتيح، و للعودة للصفحة السHابقة نضHغط علHى حHرف             
 علHHى لوحHHة  QالمفHHاتيح، و للخHHروج مHHن تصHHفح الملHHف نضHHغط علHHى     

 .المفاتيح
 

آمHHا تسHHتطيع تصHHفح عHHدد معHHHين مHHن األسHHطر فHHي ملHHف مHHHا         
 بعHHHرض headباسHHHتخدام مجموعHHHة مHHHن األوامHHHر، فمHHHثال يقHHHوم األمHHHر 

 :يكتب آما يلياألسطر العشر األولى من الملف و 
 

head Jihad 
 
 سHطر   25أما إذا رغبنا بعHرض عHدد معHين مHن األسHطر مHثال                

 :نكتب األمر آما يلي
 

head -25 Jihad 
 

 أسطر من الملف باستخدام األمHر       10آما نستطيع عرض آخر     
tailآما يلي : 

 
tail Jihad 
 
 سHطر   20أما إذا رغبنا بعHرض عHدد معHين مHن األسHطر مHثال                

 : نكتب األمر آما يليمن نهاية الملف
 

tail -20 Jihad 
 

قد ترغب بHالتعرف علHى نوعيHة الملHف قبHل فتحHه لتعHرف هHل            
هو ملف نصي أو ملف تشغيلي أو غير ذلك، نستخدم لهذه الغاية األمHر             

fileآما يلي : 
 

file Jihad 
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 :و سيتم عندها عرض نوع الملف آما يلي
 

Jihad: English text 
 

 أنHHواع جميHHع الملفHHات فHHي المجلHHد   آمHHا تسHHتطيع التعHHرف علHHى  
 :الحالي باستخدام األمر

 
file * 
 

للبحث عن آلمة ما أو مجموعة من الكلمات داخHل ملHف معHين       
 shahada ، فHإذا رغبنHا مHثال بالبحHث عHن الكلمHة       grepنستخدم األمر  

 :آما يلي نكتب األمرJihadفي الملف 
 

grep shahada Jihad 
 

  HHHطر التHHHع األسHHHرض جميHHHيتم عHHHة  و سHHHى الكلمHHHوي علHHHي تحت
shahadaفي الملف  Jihad . 
 

 يفHHHرق بHHHين األحHHHرف الكبيHHHرة و grepعلينHHHا التنبHHHه أن األمHHHر 
الصHHغيرة لهHHذا فHHاألمر السHHابق لHHن يعHHرض األسHHطر التHHي تحتHHوي علHHى   

، أما إذا رغبنا أن يتجاهHل هHذا األمHر حالHة األحHرف               Shahadaالكلمة  
 : آما يلي �iفنضيف له 
 

grep �i shahada Jihad 
 

تستطيع التعرف على المزيد حول ملفاتك مثل عHدد األسHطر و           
 : آما يليwcعدد الكلمات و عدد األحرف في ملف ما باستخدام األمر 

 
 نكتب Jihad  في الملف   Lines للتعرف على عدد األسطر    -1

 :األمر آما يلي
 

wc �l Jihad 
 



 

953 

 Jihad فHHHي الملHHHف words للتعHHHرف علHHHى عHHHدد الكلمHHHات -2
 :ألمر آما يلينكتب ا

 
wc �w Jihad 
 

 فHHHي الملHHHف  characters للتعHHHرف علHHHى عHHHدد األحHHHرف    -3
Jihadنكتب األمر آما يلي : 

 
wc �c Jihad 
 

بهذا نكون قHد انتهينHا مHن درس اليHوم و مHا زلنHا مسHتمرين فHي               
 .رحلة اآتشاف لينوآس

 
 




