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نرم افزارهای متن باز

متن باز یا منبع باز■

–Open Source Software

عموالً م-به شیوه های تولید و توسعه که دسترسی به مواد منبع محصول نهایی –
.داردرا ترفیع دهد، اشاره -کد مبدأشان

در واقع سورس و کدهای نرم افزار به طور کامل و رایگان در دسترس عموم قرار –
.می گیرد
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نرم افزارهای آزاد

آزاد■

–Free Source Software

ود که نرم افزاری است که به همراه کد منبع توزیع شده و با قوانینی منتشر می ش–
.می کندآزادی استفاده، مطالعه، ویرایش و انتشار مجددِ کاربران را تضمین 

ه نرم افزارهای آزاد معموالً با همکاری برنامه نویس های داوطلب به عنوان یک پروژ–
.به وجود می آیند

بنیاد نرم افزارهای آزاد–
Richard Stallmanتوسط 1985تأسیس در اکتبر ■

3



مجوز ها

■End-User License Agreement

...  نشر وخریدار یا کاربر باید قبل استفاده از نرم افزار تمامی قوانین مربوط به حق–
.را رعایت کند

■Open Source License

.اکثر این نرم افزارها به صورت رایگان ارائه می شود–
.بدون تغییر در کد و یا توزیع، کاربر حق فروش آن را ندارد–
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GNUپروانه عمومی همگانی 

■GNU General Public License

حقکاربرانمی کندضمانتکهاستآزادنرم افزارهایرایجبسیارمجوزهایازیکی■
.داشتخواهندرانرم افزارانتشارواشتراک گذاریویرایش،مطالعه،

آزادنرمافزارهایبنیاد:نویسنده■

.می شودشناختههمGPLنامبا■
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لینوکس

POSIXآن سازگار با استانداردعمده ی یک سیستم عامل شبه یونیکس است که بخش ■
.است

–Portable Operating System Interface [for Unix]

که برای نامگذاری و تعریف شمایل رابط برنامه نویسیاستانداردهایی مجموعه ■
IEEE 1003کاربردی شناخته شده با قانون 

یونیکس–
یک سیستم عامل چند کاره و چند کاربره■

توسط گروهی از کارمندان آزمایشگاه بل1969توسعه داده شده اولین بار در سال ■

نوشته شده به زبان اسمبلی و سپس بازسازی شده به زبان سی■

آنو نه کل هسته ی سیستم عامل از دید فنی لینوکس تنها نامی است برای ■
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(ادامه)لینوکس 

توزیع لینوکس■

سیستم عاملی بر پایه هسته لینوکس–
توزیع لینوکس دسکتاپ شامل پردازشگرهای متنی، صفحه گسترده ها، –

...برنامه های پایگاه داده و

انواع توزیع های لینوکس■

Gento Linux
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وکسلین/ساختار سیستم فایل گنو

، پوشه ای خیلی مهم که اطالعات سیستمی با استفاده از آن قابل Rootپوشه / : ■
.اجراست

■/bin/ :دستورات های ضروری

■/boot/ :فایل های مربوط به بارگذاری و پیکربندی فایل های سیستمی

■/dev/ : مشخص کردن تمامیDeviceها
–/dev/hda : اولین هارد درایوIDE

■/etc/ :فایل های پیکربندی سیستمی

■/home/ :پوشه های کاربران

■/lib/ :کتابخانه های اشتراکی سیستمی
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وکس لین/ساختار سیستم فایل گنو
(ادامه)

■/lost+found :بازیابی فایل های خراب شده سیستمی

■/media :Mount برایDeviceهای حذفی

–/media/usbdisk

–/media/cdrom

■/mnt/ :mount کردن برای فایل های سیستمیmountشده موقت

■/opt/ : ابزارهای ویژه نصب شده توسطAdministrator

■/proc/ :دسترسی به اطالعات سیستم

–/proc/cpuinfo :اطالعات پردازنده
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وکس لین/ساختار سیستم فایل گنو
(ادامه)

■/root/ : پوشهhome نام کاربریroot

■/sbin/  : فقط دستوراتAdministrator

■/sys/ : کنترلDeviceها و سیستم ها

■/tmp/ : پوشهTempبرای ذخیره سازی موقت متغیرها

■/usr/ :ابزارهای کاربر
–/usr/bin

■/usr/local/ :نرم افزارهای ویژه نصب شده توسط مدیر سیستم

■/var/ :داده های استفاده شده توسط سیستم
–/var/log

–/var/spool/mail
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دستورات مهم لینوکس

■id

شناسه یا آی دی حساب کاربری لوگین شده–

■whoami

حساب کاربری لوگین شده–

■sudo –i

رفتن به سطح دسترسی باالتر–
–exitبرگشتن به سطح دسترسی قبلی
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دستورات مهم لینوکس

■useradd <username>

ایجاد یک حساب کاربری–

■userdel <username>

حذف حساب کاربری–

■passwd <username>

تغییر رمز حساب کاربری–
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دستورات مهم لینوکس

■cat

برای نمایش محتویات درون یک فایل یا پردازه–

■cat /etc/shadow

لیست تمام حساب های کاربری و رمزعبور آنها–

■cat /etc/passwd

لیست تمام حساب های کاربری–

■mkdir

ایجاد یک دایرکتوری یا پوشه–

■rmdir

حذف یک دایرکتوری یا پوشه–
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دستورات مهم لینوکس

■ls

لیست فایل ها و پوشه ها–

■ls –a

لیست کل فایلها با هر پسوندی–

■ls –l

...(نوع، تاریخ، اندازه، مالک و)لیست فایل ها با طول بیشتر –

■ls –S

لیست فایل ها با اندازه بیشتر–

■ls –la

لیست فایل ها با تمام جزئیات–
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دستورات مهم لینوکس

ساخت فایل■
–touch index.html

نوشتن درون فایل■

–echo index.html

حذف فایل■

–rm index.html

–rm –rf index.html

کپی فایل■

–cp <source_file> <destination_file>

–cp –r <source_file> <destination_file>
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دستورات مهم لینوکس

انتقال فایل■

–mv <source_file> <destination_file>

–mv –r <source_file> <destination_file>

ویرایشگرهای متنی■

–vim

–gedit

–nano
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دستورات مهم لینوکس

■sudo apt install <package_name>

نصب یک بسته یا نرم افزار در لینوکس–

به روزرسانی سیستم عامل■

–sudo apt-get update

–sudo apt-get upgrade

–sudo apt-get dist-upgrade

■man <command>

راهنمایی تمامی دستورات–
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دستورات مهم لینوکس

■service <service_name> start

آغاز به کار یک سرویس–

■service <service_name> stop

متوقف کردن یک سرویس–

■service <service_name> restart

راه اندازی مجدد یک سرویس–
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دستورات مهم لینوکس

■w

کاربران جاری در سیستم–

■pwd

مسیر جاری–

■grep

فیلتر کردن یک رشته خاص–
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دستورات مهم لینوکس

■sudo apt install net-tools

ابزارهای مربوط به شبکه–

–netstat

–ifconfig
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دستورات مهم لینوکس

■sudo apt install net-tools

ابزارهای مربوط به شبکه–

–netstat

–ifconfig
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دستورات مهم لینوکس

■ifconfig
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SSHاتصال به لینوکس از طریق 

■SSH

–Secure Shell

22پروتکلی با پورت –
–service sshd start
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دستورات مهم لینوکس

■chmod

تعریف سطح دسترسی برای خواندن، نوشتن یا اجرای فایل–

d--- --- ---

owner     group     other

r=read (4)

w=write (2)

x=execute (1)

24



دستورات مهم لینوکس

■chmod

-rw-r--r--

owner = Read & Write (rw-)

group = Read (r--)

other = Read (r--)
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