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هاي مختلف مي باشد كه اسامي سايتهاي مربوطه، اين جزوه حاصل جمع آوري و كنار هم گذاشتن مطالب مربوط به جزوات و سايت
  .پايان هر بخش در قسمت منابع ذكر شده است
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  پيش آگاهي
  :پس از مطالعه اين بخش

  . آشنا خواهيد شدSetup و BIOS ،CMOSEبا  •

  . را تغيير دهيدSetupمي توانيد تنظيمات  •

  

 و يا سيستمهاي عامل ديگر نيست، ولي به دليـل تـأثير   Windows   يا DOS و تغيير پيكربندي سيستم جزء Setupبرنامه 

فراواني كه اين برنامه بر روي كاركرد كل سيستم و بخصوص سيستم عامل نصب شده در كامپيوتر دارد، از اينرو خوب است قبل از                         

  . سيستم آشنا شويمSetupشروع آزمايشها با 

 CMOS و   BIOS  فرايند بوت، برنامه مـدير بـوت،          سيستم و اعمال تغييرات در آن بهتر است با         Setupقبل از پرداختن به     اما  

  .آشنا شويم

  

  :فرايند بوت و برنامه مدير بوت 1-1

). booting يا   boot(تر بوت     گويند و يا بطور خالصه       مي Bootstrappingاندازي كامپيوتر را فرايند بوت يا         اصطالح فني راه  

هـا يكـسان      عامل  اين بخش در همه سيستم    . شود   كامپيوتر انجام مي   ROMبخش آغازين اين فرايند توسط كدهاي ذخيره شده در          

  .باشد براي ادامه فرايند ميسيستم عامل ) Boot Loader(وظيفه اين كد بارگذاري مدير بوت . باشد مي

 ابتـدا    برنامه مدير بـوت    .شوند  بارگذاري مي ) BIOSيا همان   ( كامپيوتر   ROMهايي هستند كه توسط       هاي مدير بوت برنامه     برنامه

 .سپارد كند و ادامه فرايند بوت را به آن مي عامل را بارگذاري مي مقداري اطالعات پيكربندي را دريافت كرده و سپس هسته سيستم

  

1-2 BIOS)Basic Input-Output System (  

 برنامـه  نـوعي  بـه  نيـاز  بلكـه  ،دهـ د تشخيص را جانبي ايه دستگاه با ارتباط نحوه ماتيكاتو بطور تواند نمي مركزي پردازنده

  ايـن . منتقـل مـي كنـد   CPU به وسيله يك مورد در را الزم اطالعات و ميشود بارگذاري حافظه در كه دارد پشتيباني نويسي

 ارتبـاط  نحـوه  دادن اطـالع  اهـ آن وظيفه هك اييهبرنامه  .ام داردن(BIOS) ه پاي خروجي/ورودي ايه سرويس پشتيبان برنامه

CPU بـه  اسـت  كـامپيوتر  روي كـه  يهدستگا ره واقع، در .ناميده ميشوند انداز راه يا سرويس ميباشد جانبي دستگاه يك با 

BIOS دارد نياز.  

 اكنون .ويسدبن BIOS يك آن براي باشد، داشته را كليد صفحه كد كتاب كه صورتي در ميتواند استعداد با نويس برنامه يك

 پس .باشد داشته تعامل عامل سيستم با بايد برنامه اين شود؟ ذخيره كجا در پشتيبان برنامه اين كه آيد مي پيش سوال اين

 كـد  داراي قبـل  از اه عامل سيستم از بسياري البته .بود دهخوا عالي بسيار عامل سيستم درون برنامه اين كد سازي ذخيره

 .دارند بر در را جانبي ايه دستگاه ساير و ماوس و كليد صفحه به طارتبا نحوه كه ستنده اييه

 نگامه كه ايد انديشيده موضوع اين به آيا ولي .داد دهخوا جواب خوب بسيار كار حال در عامل سيستم روي حالت اين پس

  كرد؟ بايد چه ندارد وجود عاملي سيستم نوزه وقتي و نو سيستم يك كردن جمع

CPU به  مهم ايهافزار سخت اندازي راه براي بايد BIOS مانيتور، بلكه صفحه كليد، نهات نه .باشد داشته دسترسي سيستم 

 ذخيـره  دي سـي  ايه ديسك درايو يا ارده درون نميتواند كد اين پس .رم و USB ايه پورت نوري، ايهدرايو درايو، ارده

 .كرد اندازي باشدراه دهش نصب ارده حتي اينكه از قبل بايد را اه دستگاه از بسياري .شود

 ديگري مشكل  وليميشود، حل مشكل يك ترتيب بدين .است مادربرد روي پشتيباني ايه برنامه ذخيره براي وسيله ترينهب

  ؟ميكند استفاده سازي ذخيره دستگاه چه از مادربرد : آيد مي  بوجود
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DRAM خود برنامه براي دائمي ذخيره محل نوعي بايد .ميشوند پاك اه داده تمام برق قطع با چون نيست قابل استفاده كه 

 روي بايـد  سـازي  ذخيـره  محـل  ايـن  و .باشد نداشته كارش شروع براي جانبي ايه دستگاه ديگر به نيازي كه باشيد داشته

  .شود سوار مادربرد

ROM :فقط حافظه چيپ  بنامخاصي دستگاه روي اه برنامه ساير مراهه به را كليد صفحه كنترلگر پشتيباني برنامه اهمادربرد 

 صـفحه  يـك  ماننـد  كـه  ميكنـد   ذخيرهRAM مانند دقيقاً را اه برنامه ROM چيپ يك .ميكنند  ذخيره(ROM)  خواندني

  .داردRAM  با عمده تفاوت دو ROMولي  .بيتي است 8 گسترده

 .نميرود بين از برق و قطع ركامپيوت شدن خاموش با اهآن روي اطالعات ستند، يعنيه تغيير قابل  غيرROM ايه چيپ اوالً،

 قابـل  ديگـر  شـد،  ذخيـره  اهـ آن روي بـار  يـك  برنامه وقتي اينكه يعني ستند،ه خواندني فقط تجاري ROM ايه چيپ دوماً،

 معمولي ROM  با كه ميكنند استفاده Flash ROM بنام ROM از تري پيشرفته نوع از امروزي ايهمادبرد .نيست تعويض

 بـا  دهـ ميخوا CPU وقتـي  .عـوض كـرد   يـا  بروز تخليه بنام خاصي بسيار فرآيند توسط آنرا وياتمحت ميتوان و است متفاوت

  .كند پيدا دسترسي مناسب پشتيبان به برنامه تا ميكند مراجعه ROM چيپ به كند، برقرار كليد ارتباط صفحه كنترلگر

  

      
  BIOS  حافظه دو نمونهتصوير:1- 1شكل 

 
مـي توانيـد    كه به راحتـي  (BIOS ROM) نصب مي شود ROM وس بروي يك حافظه از نوعبرنامه بايهمانطور كه گفته شد 

 :مادربرد كامپيوترتان پيدا كنيد نيز بروي آن درج شده باشد، روي BIOS اين حافظه را كه ممكن است عبارت

ه به وسـيله كـاربر وجـود نـدارد و     برنام قرار مي گيرد امكان تغيير در اين ROM توجه به اينكه نرم افزار بايوس بر روي حافظه با

ازتنظيمات قسمت هاي خاص اين نرم افزار را كه توسـط شـركت سـازنده از قبـل پـيش       كاربران كامپيوتر فقط قادر هستند برخي

ايجاد مي  Setup در منوي حال اين سوال پيش مي آيد كه اين تغييراتي كه ما. تغيير دهند setup ، توسط منوي بيني شده

قرار دارد و امكـان تغييـر آن وجـود     ROM بروي حافظه BIOS افزار ا ثبت مي شود با توجه به اينكه مي دانيم نرمكنيم در كج

   ندارد؟

  

1-3 CMOS (Complementray metal-Oxide Semiconductor)  

از ...) افيكـي و    هاي ديسك نرم، ديسك سخت و كارت گر       نوع گردونه (، براي تعيين پيكربندي سيستم      XTدر كامپيوترهاي قديمي    

 اين تغييـرات بـروي   ATشد، ولي به دليل مشكالت كار، در كامپيوترهاي جديدتر  استفاده مي  (Jumper)يكسري اتصال دهنده    

 جداگانـه  حافظـه  چيـپ  يك .ناميده مي شود، قرار مي گيرد CMOS است و به نام RAM يك حافظه مجزاي ديگر كه از نوع

 كـه بـا   ميكنـد  داريهـ نگ را مختلف ايه خاص دستگاه ايهپارامتر  اطالعات(CMOS) ملمك فلزي اكسيد رساناي نيمه بنام

 BIOS توسـط  كـه  را اييهـ  داده فقـط  .نميكنـد  ذخيـره  را اه برنامه CMOS .قطع جريان برق ، اطالعات آن پاك مي شود
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 و ميكند كار نيز بعنوان ساعت CMOS. ميكند داريهنگ تعويض قابل افزار سخت با ارتباط برنامه تكميل براي ميشود خوانده

  .ميكند داريه نگ را زمان و تاريخ

  
  CMOSمونه دو ن: 2- 1شكل 

  

 را آن از كمي بسيار مقدار فقط كامپيوتر ولي ميكنند، سازي ذخيره را داده مگابايت 64 حدود CMOS ايه چيپ از بسياري

 را اه داده كوچك اندازه گول .كند داريهنگ تعويض قابل رافزا سخت مورد در را الزم اطالعات تا )بايت 128 حدود( دارد نياز

  .ستنده حياتي كاركرد كامپيوتر براي CMOS درون اطالعات .نخوريد

 نداشته مطابقت افزار سخت واقعي مشخصات با افزار سخت از خاصي مورد قطعه در CMOS روي شده ذخيره ايه داده اگر

  .است مهم بسيار اطالعات اين صحت پس .بود دهنخوا نظر مورد ارافز سخت به دسترسي به قادر كامپيوتر باشد،

عملكـرد   و يـا فركـانس   (CLOCK) تغييرات نادرستي را در بايوس ايجاد كرديم مثل تغيير در كالك حال فرض كنيد به اشتباه

يـا   نيايـد  هـيچ عنـوان سيـستم بـاال     كه باعث شد كامپيوتر در هنگام بوت شدن هنـگ كنـد و بـه    RAM و (CPU) سي پي يو

  ... كامپيوتر گذاشته ايد كه آن را فراموش نموده ايد پسوردي بر روي

تنظيمـات   قرار مي گيرد براي پاك كردن ايـن اطالعـات و بازگـشت بـه     CMOS اطالعات بروي حافظه چون مي دانيم همه اين

   : را ريست كرد كه براي اين كار سه راه وجود دارد CMOS اوليه بايوس ، بايد

      CMOSي آوردن باطردر -1

در شكل (مي باشد  CLRCMOS قرار دارد و با نام CMOS نزديكي باطري كه عموما اين جامپر در CMOS تغيير جامپر -2

 )شده  مشخصدايره با 

  ددار كه اين دكمه بروي برخي از مادربورد ها وجود CMOS شار دادن دكمه ريستف -3

  :درا مشاهده كني CMOS  باطريزيروير ادر تص
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 CMOS و جامپر Motherboard دو نمونه: 3- 1شكل 
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  شود؟ عوض بايد چگونه CMOS پس كنيد، تعويض را شده گفته ايه افزار سخت از يك ره اگر

  

  )برنامه نصب (CMOS آوري بروز 1-3-1

 تا دهميد را امكان ا اينشم به كه است سيستم نصب ابزار يا نصب برنامه بنام سيستم، رام درون اي برنامه داراي كامپيوتر ره

 ديـد  يـد هخوا كـه  چيـزي  ميكنيـد، اولـين   روشـن  را خود كامپيوتر وقتي .كنيد بروز آنرا و كرده پيدا دسترسي CMOS به

پس از اينكه برنامه موجود در بايوس اجرا شد نخستين صفحه حاوي متني ساده برروي مـانيتور شـما بـه                     .( است BIOS اطالعات

ات كمي در مورد نوع پردازنده و كارت گرافيك يا نوع هارد ديسك و سي دي رام متصل شده به سيستم به                      نمايش در آمده و اطالع    

   )نمايش در مي آيد

  :باشند زير ايه شكل از يكي به است ممكن اطالعات اين

  
  

  ايو 
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ورات بعـدي بـه نخـستين رسـانه     در اين هنگام برنامه بايوس در آخرين خط اجراي فرامين خود كنترل عملكرد را براي اجراي دست 

حتما شما هم تاكنون به پيغام زير هنگامي كـه يـك فالپـي    . ميدهد ) مثال فالپي ديسك First Boot(داراي اطالعات سيستمي 

  .غير سيستمي در فالپي درايو قرار داده و كامپيوتر را بوت نموده ايد برخورد كرده ايد 

Non-system disk or disk error   
Remove the disk and press any key to continue  

اگر شما ايـن ديـسكت را از دسـتگاه          . معني اين پيغام اين است كه ديسكت شما فاقد اطالعات الزم براي بوت كردن سيستم است                 

 خارج كرده و يك كليد را بدلخواه فشار دهيد بايوس سيستم به دومين رسانه داراي فايلهاي سيـستمي و بـصورت پـيش فـرض بـه        

  .د ديسك مراجعه خواهد كرد ر ها master boot record – MBRقسمت 

در اين مرحله كدهاي اجرائي و سيستمي موجود يكي پس از ديگري اجرا ميگردند و مثال در مورد سيستم عامل داس در نهايت بـه   

  .خط فرمان خواهيم رسيد 
  

 نصب برنامه به ميتوان ميشهه )اندازي راه(سيستم بوت گامنهيعني ) Setup(قبل از اجراي آخرين خط فرمان برنامه بايوساما 

 ؟كرد پيدا دسترسي نصب برنامه به بوت نگامه ميتوان چگونه كه است اين اساسي سوال .داشت دسترسي سيستم

Phoenix و Award ، AMI  در مثـال،  بـراي  .ميكنند استفاده سيستم نصب برنامه به ورود براي مختلفي ايه كليد از 

 برنامـه نـصب   بـه  ورود براي  يعني.Press DEL to Enter Setup  كه بود شده گفته شما به قبل شكل صفحهپايين 

 مـادربرد   سـازندگان .اسـت  ممكـن  ايهروشـ  از يكـي  فقـط  اين كه باشيد داشته بياد .يدهد فشار را DEL كليد بايد سيستم

 نحـوه  پيغام كه كرد تنظيم طوري را كامپيوتر ميتوان .ندكن استفاده نصب برنامه به ورود براي كليدي تركيب ره از ميتوانند

  .دهند نمايش نيز را نصب برنامه به ورود

گـذارد، بـه نـوع     در اختيـار كـاربر مـي   Setup و امكانـاتي كـه   Setupاين پيغام و همچنين نحوه مشاهده و تغييـر اطالعـات          . 

Setupبستگي دارد .  

 كرد دهخوا باز را سيستم نصب برنامه زير ايه كليد تركيب از يكي اكثراً

DEL, Esc, F1, F2 , ALT-Esc, CTRL-ALT-Enter  و يـا.CTRL-S  تركيـب  ميتوانيـد  تـالش  چنـدبار  بـا 

  .كنيد مراجعه مادربرد نمايهرا دفترچه به نشديد، كار اين انجام به موفق اگر .كنيد پيدا را كليدصحيح

  

   سيستمSetup  عمال تغييرات درا 1-4

ايـن قـسمتها شـايد در سيـستم شـما      . گيرند وجود دارند، مورد بحث قرار مي   Setupاي مهمي كه معموالً در هر       در اينجا قسمته  

  .شود، از خود نشان دهندموجود نبوده يا عنوان ديگري داشته باشند و يا اينكه عملكردي متفاوت با آنچه در اينجا شرح داده مي

  . ميتوانيد تنظيمات بسيار زيادي انجام دهيد كه به مهمترين آنها اشاره مي شود در اين بخش كه فقط با كيبورد قابل تنظيم است 

توجه كنيد كه منو بندي و گزينه ها ممكن است در مادربوردهاي مختلف متفاوت باشد اما اصول كلي و مفهوم تمام انها يكي است 

  :پرداخته ايم ) Awardو  AMI( كه ما به گزينه هاي اصلي مربوط به دو سازنده معروف آيسي بايوس 

1 (Standard CMOS Features)قابليتهاي استاندارد (  

  :اين بخش شامل تنظيمات اصلي و مشترك بين تمام سيستمها ميباشد و شامل موارد زير است 

Date  & Time:  

  تنظيم و نمايش ساعت-تنظيم و نمايش تاريخ 

IDE 0 Master:   

   قرار داردMaster روي مادر بورد نصب شده و در حالت IDE0تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 
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IDE 0 Slave:  

   قرار داردSlave روي مادر بورد نصب شده و در حالت IDE0تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 

IDE 1 Master:  

   قرار داردMaster روي مادر بورد نصب شده و در حالت IDE1تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 

IDE 1 Slave:   

   قرار داردSlave روي مادر بورد نصب شده و در حالت IDE1تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 

Serial ATA 0:   

  . روي مادر بورد نصب شده SATA0تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 

Serial ATA 1:   

  . روي مادر بورد نصب شده SATA1تنظيم و نمايش دستگاهي كه به پورت 

Floppy Device [Drive A / Drive B]  
  غيرفعال كردن درايو فالپي ديسك/تنظيمات و فعال

System Information:   

  )در برخي سيستمها وجود دارد (نمايش كلياتي راجع به سيستم 

 ATA(Advanced Technology Attachment)رام ، رايتـر و هـارد اغلـب     دي دسـتگاههايي ماننـد سـي   : ـ نكتـه 

.  به مادربورد وصـل مـي شـود      كهIntegrated Drive Electronics(IDE ( رشته اي موسوم به 80 كابلي هستند و با

 در مـواقعي  ATAبه .  را ميتوان به آن وصل كردATA دستگاه 4 يا 2يعني (  هستندIDEاغلب مادربوردها داراي يك يا دو پورت    

PATA(Parallel ATA) نيز گويند .(   

انكتور ديگـر نيـز اسـتفاده     از يك كـ  مياني كابل فوق در فسمت. از يك كانكتور خاص استفاده مي گردد     ابل ها كاين  ابتدا و انتهاي    

  .بيشتر باشد)  سانتيمتر46(  اينچ 18 مجموع طول كابل فوق نمي تواند از .مي گردد

  برد اصلي كانكتور آبي براي اتصال به  •

  ) Master(كانكتور مشكي براي اتصال به درايو اوليه  •

  ) Slave(كانكتور خاكستري براي اتصال به درايو ثانويه  •

 و ديگـري  Slave ميباشد دو سوكت آن به دو دستگاه قابل نـصب اسـت كـه يكـي                  )كانكتور( داراي سوكت  IDEاز آنجا كه كابل     

Master دستگاهظيم اينكه كدامبراي تن. اهد بود   خو Master و كداميك Salveشت ايـن دسـتگاهها جامپرهـايي    باشند در پ 

  .تعبيه شده كه با توجه به توضيحات روي دستگاه قابل تنظيم هستند 

 نيز موجودند كه سرعت بـسيار  SATA(Srial Advanced Technology Attachment)هاردها و رايترها با سوكت 

به هـر پـورت سـاتا     . اين دستگاهها با كابل موسوم به ساتا به مادربورد وصل مي شوند             . نها كوچكتر ميباشد    بيشتري دارند و كابل آ    

  . پورت ساتا هستند 6 و يا 4 ، 2در حال حاضر اغلب مادربوردها داراي . يك وسيله نصب ميشود 
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2(Advanced CMOS Features)امكانات ويژه و خاص (  

  . سيستم ميباشد BIOS خاص مربوط به شامل تنظيمات امكانات ويژه و

  :مثال در اغلب بايوس ها شامل موارد زير است 

  )قرار داده شده [ ] گزينه هاي قابل انتخاب براي هر تنظيم در داخل كروشه: توضيح( 

Boot Sector Protection : [ Enable/ Disable ] 

ابي و دستكاري غيرمجاز بايوس توسط ويروس و يا اتفاقات بودن سيستم حفاظت از خر) Disable(يا غيرفعال ) Enable(فعال

  ناخواسته

Full Screen Logo Screen : [ Enable/ Disable] 
 نمايش يا عدم نمايش لوگوي شركت سازنده مادربورد در ابتداي روشن شدن سيستم

Quick Booting : [ Enable/ Disable ] 

 ثانيه از چك كردن تنظيمات شروع به باال آمدن 10، سيستم پس از گذشت ) Enable(با قرار دادن اين گزينه در حالت فعال 

  ) ثانيه طول بكشد از چك كردن مابقي صرفنظر مي كند 10اگر چك قعات بيش از . (ميكند 

Boot Up Num-Lock LED : [ON / OFF] 

  )Numbers Keys(مشخص كردن وضعيت پيش فرض چراغ دكمه هاي شماره 

Boot Sequence [C, CD-Rom,A / A,CD-Rom,C / CD-Rom.C,A / CD- Rom,A,C] 

.با ورود به اين بخش مي توانيد اولويت مراجعه سيستم براي باال آمدن را به دستگاه دلخواه بدهيد   

Hard Disk Boot Priority : [ HDD 0 / HDD 1 / HDD 2/  … ] 
)امل با كمك كدام هارد باال بيايداينكه سيستم ع(تنظيم اولويت بين هاردديسكها براي باال آمدن   

First(1st) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/…] 

 تنظيم اولين دستگاهي كه توسط سيستم براي بوت شدن مورد استفاده قرار ميگيرد

Second(2nd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/…] 

به دستگاه دوم تنها زماني مراجعه مي .( تگاهي كه توسط سيستم براي بوت شدن مورد استفاده قرار ميگيرد تنظيم دومين دس

)شود كه دستگاه اول نتوانسته سيستم را بوت كند   

Third(3rd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD/…] 

به دستگاه سوم تنها زماني مراجعه مي .(  مورد استفاده قرار ميگيرد تنظيم سومين دستگاهي كه توسط سيستم براي بوت شدن

)شود كه دستگاه دوم نتوانسته سيستم را بوت كند   

Other Boot Device  

  .تنظيم ديگر دستگاهها كه توسط سيستم براي بوت شدن مورد استفاده قرار ميگيرند
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 قـرار دهـيم   CD-ROM را First Boot Deviceيم بايستي هنگامي كه ميخواهيم از روي سي دي ويندوز نصب كن: ـ نكته 

  .تا سيستم به محض روشن شدن به درايو سي دي مراجعه كرده و از روي سي دي باال بيايد 

 قرار دهيم تا سيستم به محض روشن شدن Floppy Disc را First Boot Deviceبراي نصب سيستم عامل داس بايستي 

  .از روي فالپي باال بيايد به درايو فالپي مراجعه كرده و 

3 (Integrated Peripherals)ربورددستگاههاي مجتمع روي ماد (  

يا اصـطالحا تنظيمـات دسـتگاههاي    ) مجتمع شده بر روي مادربورد( تنظيمات مربوط به تمامي دستگاهها و قطعات روي مادربورد        

و همچنـين در  ) يـو اس بـي   (USBربورد و يا پورتهـاي  دستگاههاي آنبورد مانند سيستم كارت صوت ماد On Board)(آنبورد 

و نيز تنظيمات مربوط به كارت شبكه تعبيه شده بر روي           يكهاي تعبيه شده روي مادربورد      بعضي از مادربوردها تنظيمات كارت گراف     

  .مادربورد 

  :به توضيح بخشهاي مهم اين قسمت ميپردازيم 

USB Controller : [Disable / 2 Ports / 4 Ports / 6 Ports / 8 Ports/…] 

   مادربوردUSBتنظيم فعال يا غير فعال بودن پورتهاي 

USB Device Legacy Support : [Enable / Disable ] 

   در سيستم عاملUSBعدم امكان استفاده از دستگاههاي /تنظيم امكان

Onboard Lan Controller : [Enable / Disable ] 

   كنترلر شبكهغيرفعال بودن/تنظيم فعال

Audio Controller : [Enable / Disable ] 

  غيرفعال بودن كارت صوت مجتمع شده/تنظيم فعال

On-Chip ATA Controller : [Enable / Disable ] 

  )ATA(تنظيم كنترلر دستگاههاي اتا 

On-Chip SATA Controller : [Enable / Disable ] 

  SATAههاي غيرفعال بودن كنترلر دستگا/تنظيم فعال

Raid Sata Mode : [IDE / Raid0 / Raid 1 / Raid 2] 

 )استفاده بهينه و بدون خطا از چند هاردديسك ( Raidتنظيم سيستم استفاده از 

I/O Device:   

  LPT, Com,Midتنظيمات مربوط به پورتهاي خروجي و ورودي مادربورد مانند 
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USB Keyboard Support : [Enable / Disable ] 

  )براي كيبورد هاي يو اس بي حتما بايداين گزينه فعال باشد  ( USBعال يا غيرفعال بودن كيبورد با پورت ف

USB Mouse Support : [Enable / Disable ] 

براي موس هاي يو اس بي حتما بايد اين پورت فعال باشد ، در غير اينصورت هنگـام   ( USBفعال يا غيرفعال بودن ماوس با پورت      

  )يندوز در زماني كه سيستم يو اس بي را شناسايي نمي كند موس غير فعال مي شود نصب و

Onboard Serial Port 1&2  
 تنظيمات مربوط به پورتهاي سريال

4 (Power Management Setup)تنظيمات مديريت تغذيه سيستم (  

  :در اين قسمت اغلب چند بخش اساسي وجود دارد 

ACPI(Advanced Configuration and Power Interface) Function(Or Suspend Mode) : [Enable / 
Disable ] 

  ) و اكس پي قابل استفاده است 2000 كه در ويندوز ACPIتنظيم عملكرد حالت 

USB Device Wake UP : [Enable / Disable ] 

   از حالت استندباي خارج گردد يا خيرUSBاينكه سيستم با دستگاههاي متصل به 

Resume From S3 By PS2 Keyboard: [Enable / Disable ] 

   از حالت استندباي خارج گردد يا خيرPS2اينكه سيستم با كيبورد متصل به 

Resume From S3 By PS2 Mouse : [Enable / Disable ] 

   از حالت استندباي خارج گردد يا خيرPS2اينكه سيستم با ماوس متصل به 

Power Button Function : [Power Off / Suspend ] 

  )خاموش كند و يا به حالت استندباي برود ( عملكرد دكمه پاور روي كيس 

Keyboard Power ON:   

  : گزينه است 3اين بخش داراي 

  با زدن پسووردي دلخواه سيستم روشن شود : Passwordـ 

  حالت روشن شدن سيستم با صفحه كليد غيرفعال باشد : Disableـ 

  .با زدن دكمه پاور روي كيبوردهاي قديمي سيستم روشن شود  : Keyboard 98ـ 

Mouse Power ON : [Enable / Disable ] 

  .اينكه وقتي كليك دكمه چپ ماوس كليك گردد سيستم روشن شود 
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Modem Ring resume : [Enable / Disable] 

  با شما تماس بگيرد سيستم روشن مي شوداين گزينه اگر فعال باشد ، اگر مودم شما به خط تلفن متصل باشد و كسي 

5 (Pnp/PCI Configuration)پيكربندي و تنظيمات مربوط به دستگاههاي   

PCI  (Peripheral Compounent Interconnect)   وPNP(Plug & Play)  

ننـد مـودم ، تـي       ما.  به مادربورد متصل مي شوند       PCIهاي  ) شكاف (  دستگاههايي هستند كه از طريق اسالت      PCI دستگاهاي   

  وي كپچر و يا كارت صوت

  .اسـتفاده كنـد   ) IRQ(مـادربورد را ميتـوان تنظـيم كـرد كـه از كـدام شـماره وقفـه        ) Slot(در اين بخش هركـدام از شـكافهاي       

  . را انتخاب كنيم تا سيستم به طور اتوماتيك شماره وقفه به دستگاهها نسبت دهد Autoبهتر است گزينه 

6 (PC Health Status  ياH/W Monitor)وضعيت سالمتي سيستم (  

  .ميباشد ... اين بخش نمايانگر وضعيت كلي سيستم شامل سرعت فنها ، دماي جاري سيستم و پردازنده ، ولتاژ پردازنده و 

  :در بعضي از سيستمها در اين بخش گزينه هاي زير نيز وجود دارند 

Chassis Instruction : [Enable / Disable] 

   جانبي كيس مانند باز بودن دربعملكردهاي

CPU Smart Fan Target : [Disable / Level 1/Level2/…] 

  تنظيم اتوماتيك سرعت فن پردازنده در دماي زياد

CPU Fan Fail Warning : [Enable / Disable] 

  هشدار در هنگام خرابي يا عملكرد بد فن پردازنده

CPU Temp Warning : [Disable / 50 / 60 / 70 / 80] 

  هشدار رسيدن دماي پردازنده به دماي خاص

CPU Temp Warning : [Enable / Disable] 

  )كيس(هشدار در هنگام خرابي يا عملكرد بد فن سيستم 

7 (Frequency/Voltage Control)كنترل ولتاژ و فركانس (  

 AGP همچنين ولتاژ كارت گرافيكي متصل به شـكاف          در اين بخش مي توان فركانس كاري پردازنده و ولتاژ كاري رم و پردازنده و              

  .را تنظيم كرد 

  .كردن بكار ميرود OverClockاين بخش بيشتر براي 
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  .دستكاري اين بخش بدون داشتن اطالعات دقيق و كافي ممكن است باعث سوختن مادربورد ، پردازنده و يا كارت گرافيك گردد 

8 (Top Performance / Loaf Fail-Safe / Optimized Default)تنظيمات اوليه و كارا (  

اين بخش كه با سه نام ذكر شده باال در دسترس است شامل تنظيمات پيش فرض و اوليه كارخانه سازنده و همچنين پيش 

  .تنظيمات پيشنهادي شركت سازنده ميباشد 

  :به برخي از گزينه هاي رايج آن ميپردازيم 

Load Fail-Safe Default:   

  .تنظيمات پيش فرضي كه از برخي از قابليتهاي مادربورد چشمپوشي مي كند بارگزاري 

Top Performance & Optimized Default:   

  .بارگزاري تنظيمات پيش فرضي كه بيشترين كارايي مادربورد سيستم را بهمراه دارد

9 (BIOS Setting Password - Set Supervisor & User Password)  كلمه عبـور تنظيمـات  

  )تنظيم كلمه عبور كاربر/ بايوس 

  .در اين بخش ميتوان براي ورود به سيستم و يا ورود به تنظيمات بايوس كلمه عبور گذاشت 

 مي توان براي باال آمدن سيستم يك كلمه عبور گذاشـت تـا كـسي    User Password يا System Passwordبا تنظيم 

  .نتواند بدون مجوز از كامپيوتر استفاده كند 

  . مي توان براي ورود به بخش تنظيمات بايوس كلمه عبور قرار دادر Supervisor Password تنظيم با

) تنظمـات كارخانـه   ( با برداشتن باطري روي مادربورد اين دو كلمه عبور پاك خواهند شد و كليه تنظيمات به حالت اوليه                   : ـ نكته   

  .برميگردد 

10 (Save And Exit)ذخيره و خروج از بايوس (  

  . تغييرات اعمال شده در بايوس ذخيره مي شود و سيستم ري استارت و آماده كار خواهـد شـد                     F10در بيشتر موارد با زدن كليد       

  . را براي ذخيره و خروج انتخاب كرد Save And Exitدر بعضي از مادربوردها هم بايستي گزينه 

  .لبته بدون ذخيره تغييرات اعمال شده ميگردد  نيز موجب خروج از بخش تنظيمات اExit Without Savingگزينه 
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  پيش آگاهي

  :پس از مطالعه اين بخش

  . آشنا خواهيد شد)Registry(با فايل ثبت داده اي در ويندوز •

  . تغييرات اعمال كنيد دربانك  رجييستريقادر خواهيد بود •

 . جهت تغييرات در رجيستري،برنامه نويسي كنيد#Cدر محيط  •

فعاليت مي كردند و برنامه هايي كه ساخته مي شد بر اساس اين  Ms-Dos تم عاملدر ابتدا كامپيوترها و كاربران بر اساس سيس

مراحلي را طي مي  .برنامه هايي بودند كه كاربر از راهي مشخص وارد برنامه مي شد Dos برنامه تحت . سيستم عامل بودند

 و براي رسيدن به منو و پنجره اي ، مسيرهاي مشخص بود كرد و راه خروج نيز مشخص بود و كاربر هميشه مجيور به طي كردن

كه احتياج (آن عبور مي كرد و هيچگونه اختياري در تنظيم منو ، پنجره ها و يا تغيير آنها نداشت حتماً بايد از منو و پنجره قبلي

مرحله تنظيمات اين برنامه هاي كاربردي در  ، باعث مي شد كه اكثر Dos اين خاصيت سيستم عامل). باشد در جايي ثبت شد

  . احتياجي جهت ثبت تنظيمات در فايل نباشد كردن انجام شود و Compile برنامه نويسي و

  

   رجيستري چيست؟2-1

Registry درسيستم عامل . در فرهنگ كامپيوتر به فايل يا فايلهايي اطالق ميشود كه عهده دار تنظيمات ويندوز مي باشند 

Dosبه نامهاي سه فايل  Config.sys  ،Msdos.sys و Autoexec.bat  عامل وجود داشتند كه سيستم Dos  و

و غيره را در اين فايل ها ثبت مي  Cdrom و يا تعريف  Buffer جمعاً برنامه هاي كاربردي تنظيماتي مانند اختصاص دادن

 . را ايفا مي كردند Registry ثبت و يا همان بانك داده اي كردند و در واقع اين سه فايل نقش

بازار عرضه شد كه تحولي در سيستم عامل و نحوه ساخت  به Windows 3.x ، سيستم عامل Ms-dos يستمبعد از س

داراي پنجره هايي بود كه كاربر مي توانست در نحوه ظاهر  Windows 3.x سيستم عامل . برنامه هاي كاربردي ايجاد كرد

و آنها را به دلخواه ) وجود نداشت Dos امكاني كه در(كرده ، رنگ ، اندازه پنجره ها و نحوه اجرا شدن برنامه ها دخالت  شدن

كه تنظيمات سيستم عامل و يا تنظيماتي كه توسط كاربر اعمال مي شد  چيزي كه در اين جا مسلم است ، اين است. تنظيم كند 

نباشد ، از طرفي به  جددذخيره مي شد تا هر بار كه سيستم عامل راه اندازي مي شود ، احتياجي به تنظيمات م بايد در فايلي

ايجاد مي شد ، بسيار متعدد بود و ممكن بود كه كاربران  علت آنكه تنوع تنظيماتي كه توسط كاربر و يا برنامه هاي كاربردي

 سه فايل را تغيير دهند و از طرفي ديگر اگر سازندگان اين سيستم عامل مي خواستند كه از همان بخواهند دائماً اين تنظيمات

Dos  حياتي و راي ثبت اين تنظيمات استفاده كنند ، ممكن بود اين سه فايل كه فايل هايب Boot  ، كننده سيستم نيز بودند

 كه مهمترين آنها .ini منظور اين بار و در اين سيستم عامل فايل هايي با پسوند به همين. دچار اشكال شده و آسيب ببينند 

Win.ini  ،System.ini و Control.ini ند ، وظيفه ثبت تنظيمات و يابود Registry برعهده گرفتند را .  

 98 و 95كه معروفترين و پركارترين آنها  x9ي سيستم عامل ويندوز سر و در نهايت نسل سوم رجيستري از زماني آغاز شد كه

كند و برنامه هاي  يبانياين ويندوز به واسطه ساختار آن مي تواند سخت افزارهاي مختلفي را پشت. عرضه شد  بودند به بازار

گرافيكي كاربران مي خواهند تنظيماتي را بر روي پنجره ها ،  كاربردي زيادي تحت اين ويندوز ساخته شد و به واسطه اين رابط

احتياج به ثبت در  در اين ميان آنچه كه مسلم است اين است كه اين تنظيمات. برنامه ها به وجود آورند  فونتها ، سخت افزارها و

از نوع فايل هاي  System.ini و Control.ini ، Win.ini دارند و از طرفي فايل هاي (Registry) انك داده اي ثبتب
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شدن اين فايل هاي متني در هنگام شروع  Load و. فايل ها بسيار زياد مي شد  متني بودند و به واسطه اين تنظيمات حجم اين

آسيب پذير مي شدند ، به  ، زمان زيادي را به خود اختصاص مي دادند و از طرفياعمال تنظيمات ذخيره شده در آنها  ويندوز و

بنا نهادند كه اين فايل ها بر اساس  User.dat و System.dat همين دليل سازندگان ويندوز اين تنظيمات را بر دو فايل

 . ال مي كردندمي شدند ، هم امنيت بيشتري داشتند و هم حجم كمتري اشغ ساخته Hex اعداد باينري و

 بيتـي   32در واقع رجيستري را مي توان به عنوان بانك اطالعاتي معرفي كرد كه براي نگهداري تنظيمات و گزينه هاي نسخه هاي                      

و شامل اطالعات و تنظيماتي است كه بـراي تمـام           .  مورد استفاده قرار مي گيرد     /NT 2000 و ME،95،98ويندوز همچون ويندوز    

  . رم افزاري ، كاربران و تنظيمات مربوط به خود سيستم مورد استفاده قرار مي گيردقطعات سخت افزاري ، ن

 File Associations  ،System Policies يـا  Control Panelهر زمان كه كاربري تغييري در تنظيمات مربوط بـه  

  .  ثبت شده و باقي مي مانندايجاد كند و يا برنامه نرم افزاري جديدي را نصب كند ، اين تغييرات در رجيستري ويندوز

  

 :برخي از مزاياي پايگاه داده رجيستري  2-2

بنابراين احتمال آنكه بطور تـصادفي توسـط يـك          , فايلهاي رجيستري داراي خاصيتهاي فقط خواندني و پنهان و سيستمي هستند            

  ) وجود داشتINI.*احتمالي كه در مورد فايلهاي .(كاربر غير حرفه اي حذف گردند از بين رفته است 

رجيستري نه تنها مكاني براي ذخيره پارامترهاي سخت افزاري و سيستم عامل است بلكه برنامه هـاي كـاربردي نيـز ميتواننـد بـه                         

  .آزادانه از رجيستري استفاده كنند ,  جداگانه براي ذخيره كردن پارامترهاي خود INI.*جاي استفاده از فايلهاي 

در رجيستري ابزارهـايي وجـود دارنـد كـه شـما را قـادر             .  كار با رجيستري در ويندوز وجود دارد       ابزارهاي متنوعي جهت مديريت و    

  .ميسازند هر پارامتري را يافته و اطالعات آنرا درخواست كرده و يا تغيير دهيد

 و  User.datخود پايگاه داده رجيستري را ايجـاد ميكنـد كـه شـامل دو فايـل                 ) Setup(سيستم عامل ويندوز به هنگام نصب       

System.dat مي باشد  .  

  

  محل فايل هاي رجيستري 2-3

 System.dat و   User.dat رجيستري در داخل دو فايل مخفي واقع دردايركتوري وينـدوز ، بنـام هـاي                 95،98در ويندوز   

 گنجانده شده اند

ارد كـه بـراي ذخيـره اطالعـات      وجـود د  Classes.dat ، عالوه بر آن دو فايل باال ، يك فايـل ديگـر نيـز بنـام     Meدر ويندوز 

 .رجيستري استفاده مي شود

 : ، فايلها بطور جداگانه در داخل دايركتوري  با مسير زير قرار داردXp و NT ، 2000در ويندوز 

%SystemRoot%windows/System32/Config                
  

   ويرايش اطالعات موجود در رجيستري2-4

دوز پايگاه داده اي است كه در آن مجموعة اطالعات پيكره بنـدي سيـستم و احيانـا اطالعـات            همانطور كه گفته شد رجيستري وين     

شخصي كاربر را نگهداري ميكند و گفته شد كه اين پايگاه داده بصورت  فايلهـاي متنـي سـاده نيـست و داراي سـاختاري پيچيـده        

بلكـه بايـد از يـك ابـزار شـناخته شـده بنـام               .  بطور مستقيم نمي توان بـه فايـل هـاي رجيـستري دسترسـي پيـدا كـرد                  اما .است

»Registry Editor «جهت ويرايش و ايجاد تغييرات در رجيستري استفاده كنيد. 

  :نجوه اجراي اين برنامه كه در خود سيستم عامل ويندوز قرار دارد به يكي از دو صورت زير است 

  . ميكنيم Enterرا تايپ كرده و  Regedit را اجرا ميكنيم و سپس نام Run گزينة Stsrt از منوي 

   را اجرا ميكنيمRegedit.exe رفته و فايل  Windows به پوشة Windows Explorerاز پنجرة 
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  Regedit برنامه ي براShortcut جاديا 2-5

 را  Shortcut و   New ، در قسمت خالي دسك تاپ راست كليك كرده و گزينه             Regedit.exeبراي ايجاد ايكن ميانبر براي      

 نام دلخواهي را تايپ مـي كنيـد    Nextرا تايپ نموده و بعد از زدن »Regedit.exe«در خط فرمان عبارت . انتخاب مي كنيم

  . يك ايكن ميانبر روي ديسك تاپ ايجاد خواهد شد Finishبا زدن دكمه 

 

  
  Regeditي برنامه  براShortcut جادي ا:1- 2شكل 

  
  Regeditدر برنامه  رجيستري و اجزاي رساختا 2-6

 بـوده و در آن ،  Windows Explorerرجيستري داراي يك ساختار سلسله مراتبي مي باشد، كـه شـكل ظـاهري آن مـشابه     

  .نمايش داده مي شود) سلسله مراتبي(ساختمان رجيستري بصورت يك ساختار درختي

  

  
  

 Registry Editorساختار درختي و اجزاء پنجره :2-2شكل

  

  : رجيستري دهنده تشكيل اجزاي 2-6-1

  )HotKey يا Hive(Subtree)الف
از آنجـا كـه ايـن       . ميگوينـد ) Key( فيلـد كليـد       5 تشكيل شده است كـه بـه ايـن           )Hive( فيلد اصلي   5رجيستري از   

 جهـت دسترسـي بـه مقـادير ذخيـره شـده در رجيـستري ميباشـند در                 ) HotKey(كليدهاي ويژه نوعي كليـد فـوري        

  . در ابتداي نام هر كليد نام گذاري كرده اند HKEYرجيستري آنها را با واژه 

يكن آكه با ( در ساختار رجيستري ، هر شاخه اصلي 

پوشه ويندوز نمايش داده شده است و كلمه اول آن 

Hkeyمي باشد  (Hiveناميده مي شود . 

Hive  ها خود شامل keyكه هر .  ها مي باشند

key خود مي تواند شامل Subkey ها و يا 

 .مقادير واقعي باشند
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الزم بـذكر اسـت تمـام مقـادير     . در رجيستري ميگوينـد ) Root Key( كليد در اصطالح كليدهاي ريشه يا اصلي 5اين 

 كليـد ريـشه    5ر ايـن  پيكره بندي و تعاريف سيستم و همچنين تعاريف كاربر بصورت ساختمان داده اي سلسله مراتبي د             

  .قرار دارند كه جهت تغيير و يا تصحيح هر تعريف بايد به كليد مورد نظر و همچنين زير كليدهاي آن مراجعه نمود 

  

  :در ادامه به ذكر نام و ويژگيهاي هر كدام از كليدهاي ريشه مي پردازيم 

1-  HKEY_CLASSES_ROOT:  

پـسوندهاي فايـل   : كه اين اطالعات عبارتنـد از  .  ميباشد 1/3تري ويندوز    اين كليد حاوي همان اطالعات موجود در رجيس       

 و عالوه بر اينها در اين كليـد چنـدين كليـد فرعـي            DDE و   OLEها و اينكه هر پسوندي چه معني دارد و نيز اطالعات            

  .و ديگر امكانات مربوط به صفحه نمايش وجود دارد ) Shortcut(براي ميانبرها 

  

2-  HKEY_CURRENT_USER : 

در اصـل حـاوي     . در اين كليد ريشه  اطالعات كاربري كه هم اكنون به ويندوز الگين كـرده اسـت وجـود خواهـد داشـت                      

اطالعات مربوط به پروفايل شخصي كاربر فعال مي باشد و يا به عبارتي در ايـن كليـد پارامترهـاي تعيـين شـده در فايـل                 

User.dat  در ايـن كليـد پارامترهـايي كـه شـما در پنجـره       .  مربوط به پروفايل شخص فعـال وجـود داردControl 

Panel              چنـد مـورد از زيـر كليـدهاي         . وجـود دارد  ...  تعيين كرده ايد پارامترهاي مربوط به كار با برنامه هاي كاربردي و

  :موجود در اين كليد عبارتند از 

AppEvent  :ه خاص مثل باز شـدن يـك پنجـره    اين كليد مشخص كننده فايلهاي صوتي كه در صورت وقوع يك واقع

  .بايد اجرا شوند را تعيين ميكند 

Control Panel  : اين كليد حاوي پارامترهايي است كه در برخي قسمتهاي كنترل پانل تعيين گرديده است.  

Keyboard Leyout  : دراين كليد آنچه كه شما در تنظيمات صفحه كليد منظور نموده ايد قرار دارد.  

Software  :ين كليد حاوي پارامترهايي است كه شما در حين نصب انواع نرم افزارها تنظيم نموده ايدا.  

  

3- HKEY_LOCAL_MACHINE : 

 ذخيره ميشود كه عبارتند از پارامترهاي مربوط بـه سـخت افزارهـا و نـرم      SYSTEM.DATدراين كليد محتويات فايل     

  :ليد عبارتند از كليدهاي فرعي اين ك. افزارهاي موجود در كامپيوتر شما

HARDWARE  :      در اين كليد چندين كليد فرعي مربوط به پورتها و انواع مودمهـاي مـورد اسـتفاده در سيـستم شـما

  .ميباشد 

SOFTWARE  :سيستم از آنها استفاده كامپيوتر شما كه  دراين كليد پارامترهاي مربوط به نرم افزارهاي نصب شده در

  .ميكنند ذخيره ميشود 

SYSTEM :دراين كليد كليدهاي فرعي و پارامترهاي مربوط به شروع به كار ويندوز ذخيره ميشود .  

  

4- HKEY_USERS:   

 سيـستم عامـل يـك پروفايـل         دراين كليد كليه اطالعات و يا ارجاعات و تنظيمات پروفايلهاي كاربران مختلف كـه درايـن               

  .و تنظيمات مربوط به آن دارند موجود ميباشد ) حساب كاربري(
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5- HKEY_CURRENT_CONFIG : 

بديهي است هر كـاربر داراي  . اين كليد نيز حاوي كليه اطالعات و تنظيمات سخت افزارهاي نصب شدة كاربر فعال ميباشد      

  .و اطالعات مربوط به خود ميباشد ) پروفايل(يك حساب كاربري معتبر 

  Key)ب

هاي سخت افزاري يا نرم افزاري      Objectناظر با    مت Keyهر  . هاي روي هارد هستند   Subfolderها و   Folderمانند  

  .  قرار دارندKeyهايي هستند كه درون يكسرس KEYها، Subkey .مي باشد

 Entity)ج

  . استEntity داراي يك يا چند Keyهر 

  : بخش مي باشد3 داراي Entityهر 

1- Name)نام(  

2- Data Type)نوع داده(  

3- Value)مقدار(  

  

  
  

   و اجزاء و داده هاي آنRegistry Editorپنجره : 3- 2شكل 

در  سـمت چـپ نـام        .   مشاهده ميكنيد اين برنامه به دو قسمت در چپ و راست تقسيم ميـشود               2-2 و   1-2همانطور كه در شكل     

قرار دارد و در سمت راست نيز پارامتر هـا جهـت   ) Windows Explorerمانند (كليد ها و زير كليدها بصورت سلسله مراتبي 

آن كليد استفاده كـرد و      ) +(بديهي است جهت رفتن به داخل كليد ها و زير كليدها بايد از دستگيرة               . ت هر كليد قرار دارد    تنظيما

  .قاعدتاً با كليك كردن بر روي هر كليد در سمت راست پارامتر ها آن كليد ليست ميشوند 
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   رجيستريانواع داده در بانك 2-7

امـا  .  رجيستري پرداختيم كه خود آنها نيز به نوبة خود داراي زير كليد يا كليدهاي فرعـي بودنـد  تا اينجا ما به شرح كليدهاي ريشة 

پارامترهـا و مقاديرشـان در غالـب مقـادير          . بايد بدانيم كه تنظيمات يا همان پارامترها به چه صورت در رجيستري ذخيره ميـشوند              

)VALUE (    ذخيره ميشود كه ما به آنها پارامتر ميگوئيم  

كـه  ) NAME(اسـم   .  بخـش اسـت    2هر پارامتر دسـت كـم شـامل         . هر پارامتر يك تنظيم يا تعريف داخل يك كليد است         : پارامتر

در ادامه بايد بانيم كه اين پارامتر هـا داراي    . كه خود تعريف يا تنظيم است     ) DATA(شرحي از مقدار تعريفي است و ديگر داده ها          

  :د از اين انواع عبارتن. چه نوع هاي هستند

  

1-STRING   2-BINARY   3-DWORD   4-MULTI STRING   5-EXPANDABLE STRING 
 
1- STRING :  ماننـد شـماره   . كه اين نوع داده هاي داخل گيومه نگهداري ميـشوند ,  عددي –شامل مجموعه توضيحات حرفي

 ”TXTfile“: مانند, سريال يا نام يك برنامه و يا نام يك فونت 

2- BINARY :و  9 تـا    0 شامل اعداد    16يعني يك رشته كاركترهاي مبناي      .  نمايش داده ميشود   16لة جفت اعداد مبناي     بوسي 

      0100AC92:  حرف الفباي انگليسي مانند6اولين 

3- DWORD :    و هـم كاراكترهـاي دهـدهي نمـايش داده     16 بايتي كه هـم بـصورت كاراكترهـاي مبنـاي          4يك مقدار حداكثر 

     0X00000112:  را تعريف ميكند مانندDWORDمقادير . ميشود

4- MULTI STRING : همان مقدارSTRING  است كه تنظيمات چندگانه را پشتيباني ميكند   

5- EXPANDABLE STRING :  همانطوريكه ميدانيم در هر سيستم عامل متغييرهاي محيطي وجود دارند كه به منظـور

اده هاي سيستم مورد بهـره بـرداري قـرار ميگيرنـد  بمنظـور اسـتفاده نمـودن از                   ياري رساندن به برنامه نويسان و االخصوص استف       

  : بايد از اين نوع استفاده نمود مانند) مثال مسيردهي  (XPمتغييرهاي محيطي در رجيستري ويندوز 

systemroot%\system32\ctfmon.exe  
  .ندوز را بر ميگرداند  متغيير محلي است كه مسير دايركتوري وي%systemroot%الزم بذكر ست كه 

  

  

  Regeditانجام عمليات مختلف در برنامه  2-8
  

  گرفتن نسخة پشتيبان از رجيستري و بازيابي آن 2-8-1

همانطور كه ميدانيم رجيستري پايگاه دادة بسيار مهمي است كه اگر دچار اشكال شود ممكن است تداخلي در كـار وينـدوز پـيش                         

  . موجود مي باشدRegeditبراي جلوگيري از چنين حالتي امكان ايجاد كپي و بازيابي آن در . دبيايد و يا ديگر ويندوز كار نكن

 موجـود  Fileدر اولين و دومين گزينه هاي منـوي  ) ايجاد نسخة پشتيبان   (Exportو  ) بازيابي (Importاين دو فعل با عناوين      

 Exporting در كـادر محـاوره اي   Save as  ة همانطور كـه در شـكل مـشاهده ميكنيـد ميتـوان بـا تغييـر گزينـ        . ميباشد

Registry File  9 ميتوان نحوه گرفتن نسخه پشتيبان را به فايلهاي رجيستري وينـدوزx و NT4     و يـا بـه يـك فايـل Text 

  .تغيير داد
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  يستري رجماتيانتقال دادن تنظ 2-8-2

بايد يـك پـشتيبان از فايـل هـا و داده هـاي موجـود در       توجه شود كه قبل از انجام هر گونه تغييرات روي رجيستري ويندوز حتما   

تا از نصب دوباره سيستم عامل در مواردي كه تنظيمات اشتباهي انجام گرفته باشد جلوگيري شود و با اعمـال  . رجيستري تهيه كرد 

 .اطالعات فايل پشتيبان اين مشكل حل گردد

 . تخاب مي كنيم را ان Exportبراي ايجاد فايل پشتيبان ازمنوي فايل گزينه 

 .  را انتخاب مي كنيم Importبراي اعمال كردن تنظيمات موجود درفايل پشتيبان به روي رجيستري ازمنوي فايل گزينه 

 . محتويات آن را مشاهده كردNotepad مي باشد كه مي توان توسط REG.فايل پشتيبان با پسوند 

  

 تغيير دادن مقدار يك پارامتر 2-8-3

براي اين منظور ابتـدا كليـد مـورد نظـر را يافتـه پـس از انتخـاب        . ر يك پارامتر از يك كليد كار بسيار ساده ايست  تغيير دادن مقدا  

طبق نوع آن پارامتر پنجـره      . روي پارامتر مورد نظر خود دبل كليك ميكنيم       . پارامتر مورد نظر در سمت راست نمايش داده ميشوند        

  .متر مذكور را تغيير داد اي باز ميشود كه ميتوان در آن مقدار پارا

  

  Regeditجستجوي يك پارامتر در  2-8-4

اما هميشه يـافتن پـارامتر مـورد نظـر كـار سـاده اي               . در قسمت قبل توضيح داده شد كه چگونه مقدار يك پارامتر را عوض نمائيم             

 كه وظيفه جستجوي پارامتر مورد       قرار دارد  Find گزينه اي بنام     Edit در منوي    Regeditبراي رفع اين نقص در برنامه       . نيست

  .شكل زير نمايي از اين پنجره است . نظر را عهده دار است

  

 و يا حذف يك كليد يا يك پارامتر تغيير نام  2-8-5

 استفاده ميشود و همچنين بمنظور      Rename گزينة   Edit و يا از منوي      F2بمنظور تغيير نام يك پارامتر و يا يك كليد از كليد            

  . استفاده ميشودDelete گزينة Edit و يا از منوي Delيك كليد يا يك پارامتر از كليد حذف نمودن 

  

  تعريف يك كليد يا يك پارامتر  2-8-6

 كليك راست كنيد منوي كركره اي باز خواهد شد كه در آن گزينه اي بـا عنـوان                   Regeditاگر در هر طرف از دو طرف نرم افزار          

Newگزينة مد نظر قادر خواهيد بود يك كليد يا يك پارامتر ايجاد كنيد حال با انتخاب .  موجود است.  

  

   در رجيستريمشاهده نتيجه تغييرات اعمال شده 2-9
بـراي  .  كـرد   Log off يـا  Restartبراي مشاهده تغييرات اعمال شده روي رجيستري سيستم عامل بايد سيستم را يـك بـار   

  :را بر اساس نوع سيستم عامل ، اعمال كردمشاهده سريع تغييرات مي توان راه كار زير 

 Xp,2000,NT در ويندوز

 . را انتخاب كرده و از اجرا خارج مي كنيمTask manager ، Explorer.exe از صفحه Processبا انتخاب برگه -1

 . دوباره آن را اجرا مي كنيمexplorer.exe و نوشتن New Taskبا استفاده از -2
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   رجيستري را غير فعال كنيم؟ر  تغييرات دچگونه 2-10
  .براي اينكه از تغييرات رجيستري ويندوز توسط كاربران جلوگيري كنيم مي توانيم رجيستري را ببنديم

 :)regrditبا استفاده از پنجره (راه اول

جيـستري  بزنيـد تـا وارد ويرايـشگر ر    را Enter را وارد نماييـد ، سـپس   regedit شده و عبارت Run وارد Start از منوي

 :به مسير زير برويد و شويد

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

را انتخـاب   DWORD Value گزينـه  New در قسمت ديگر صفحه ، بر روي فضاي خالي از صفحه راست كليك كـرده و و از 

 .قرار دهيد DisableTaskMgr نام آن را و كنيد

  .كنيد OK سپس تنظيم 1را بر روي  Value دوبار كليك كرده و مقدار DisableRegistryTools يبر رو

 .تغيير دهيد 0 را به 1كافي است عدد  Regedit جهت بازگرداندن به حالت قبلي و فعال كردن

  :)Group Policyبا استفاده از پنجره (راه دوم

 . كنيد را اجراGPedit.msc برنامه Start/RUN از منوي -1

 . از پنجره ظاهر شده مسير زير را پيدا كنيد-2

user configuration \ administrative templates \ system  
 را دابل كليك كنيد و از prevent access to registry editing tools حال از پنجره ظاهر شده گزينه -3

. حال ديگر رجيستري باز نخواهد شـد .  ببنديدOkا زدن انتخاب كرده و پنجره را ب  راEnableپنجره ظاهر شده گزينه 

   .براي فعال كردن عكس اين كار را انجام دهيد

  

  
غير فعال كردن تغييرات در رجيستري: 4-2شكل 
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  مثال از تغييرات در رجيستريچند  2-11
  

  Task Managerغير فعال كردن  2-11-1

 + Ctrl + Alt نجره اي كـه در مواقـع بحرانـي بـا فـشردن سـه كليـد       پ. هستيد آشنا Task Manager حتما شما نيز با پنجره

Delete بنا به هر دليلي ممكن است دوست داشته باشيد. شما مي آيد به كمك Task Manager غيرفعال كنيد را در ويندوز.  

 :)regrditبا استفاده از پنجره (راه اول

 :به مسير زير برويدو بزنيد  را Enter ماييد ، سپسرا وارد ن regedit شده و عبارت Run وارد Start از منوي

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

  .را انتخاب كنيد DWORD Value گزينه New در قسمت ديگر صفحه ، بر روي فضاي خالي از صفحه راست كليك كرده و و از

 .قرار دهيد DisableTaskMgr سپس نام آن را

  .كردن تنظيمات ذخيره مي شود OK با . تنظيم كنيد1را بر روي  Value  كليك كرده و مقدارابلد DisableTaskMgr بر روي

  .تغيير دهيد 0 را به 1كافي است عدد  Task Manager جهت بازگرداندن به حالت قبلي و فعال كردن

  

  :)Group Policyبا استفاده از پنجره (راه دوم

 .  را  بدون استفاده از رجيستري غير فعال مي كنيم Task Managerاين تكنيك دسترسي به در 

  :و به مسير زير برويدبزنيد  را Enter را وارد نماييد ، سپس gpedit.msc شده و عبارت Run وارد Start از منوي

User Configuration\Administrative Templates\System\Ctrl+Alt+Delete options 

  Enabled دابل كليك كرده و از پنجره باز شده چك بـاكس  Remove Task Managerحال در قسمت سمت راست پنجره روي 

 . را انتخاب كنيد

  
  

  Shut Down فعال كردن دستور رغي 2-11-2

 : كليد زير را در رجيستري پيدا كنيدShut Downبراي غير فعال كردن فرمان 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 

 غير فعال  Shut Down قرار دهيد تا فرمان 1 ايجاد كرده و آنرا برابر با noclose با نام DWORDيك مقدار جديد از نوع 

   قرار دهيد0براي فعال سازي مجدد آن ، مقدار فوق را برابر با . گردد
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   Desktop كليك در از كار انداختن راست 2-11-3

 : وارد رجيستري شويد و كليد زير را پيدا كنيد 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer  

 بـه ايـن   1 را به آن بدهيد با دادن مقدار         NoViewContextMenu بسازيد و اسم آن را       DWORDيك متغير جديد از نوع      

  .  به آن دوباره آن را به كار مي اندازيد 0مزبور را از كار ميندازيد و با دادن مقدار متغير منوي 

  

   از مرورگر ويندوزfileبرداشتن منوي  2-11-4

  : رجيستري را باز كرده و كليد زير را پيدا كنيد 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer  

 بدهيـد حـذف و اگـر    1 بدهيد اگر به اين متغيـر مقـدار      NofileMenu بسازيد و به آن نام       DWORDمتغير جديد از نوع     يك  

    . بدهيد به جاي خود باز ميگردد 0مقدار 

  

 در ويندوز  Logonنمايش يك عنوان دلخواه براي قسمت  2-11-5
   

  :به كليد زير برويد 

   
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon  

  .قرار دهيد    LegaNoticeCaptionتعريف و نام آنرا    Stringداده اي از نوع 

  .اين متن درون پنجره نمايش داده ميشود . حال مقدار آنرا متن دلخواه خود قرار دهيد 

  .اين متن در بخش عنوان پنجره قرار ميگيرد .ر دهيد قرا  LegaNoticeTextايجاد و نام آنرا   Stringداده اي ديگر از نوع 

  
  

 تنظيم پنجره خوش آمدگويي ويندوز 2-11-6

  : به كليد زير برويد 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips  

 قـرار دهيـد كـه در هنگـام بـاال آمـدن       NT و XP نكتـه در  50 و 95 و 98 نكته در ويندوز   48خوب شما ميتوانيد در اين قسمت       

 بدهيـد و  50 تـا  0 بسازيد و بـه آن نـامي از   STRING VALUEويندوز براي شما نمايش دهد شما ميتوانيد متغيرهايي از نوع 

ي كارا ميـشه  نكات خود را در آن قرار دهيد تا با هر بار باال آمدن ويندوز به نمايش درآيد اين نكته بسيار بسيار جالبي است كه خيل          

  .... باهاش كرد مانند نكاتي كه ميخواهيم كاربران ويندوز آنها را رعايت كنند و 
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 #C رجيستري به وسيله  برنامه نويسي2-12

 ذخيـره NET.  كـاري  شيوه و كند نمي نگهداري را است فايل در آنچه از بيش اطالعاتي registry كه ديد اين با ابتدا در

  . گيريم مي پي را موضوع است XML هاي ايلف صورت به اطالعات سازي

  . ايجاد كنيدVisual Studio .NET در workspace يك كاري هر از پيش

File → New → Project  
  .كنيد انتخاب پروژه براي نام يك ، نام قسمت در و

 دستكاري ابزار به تا دهيد قرار Refrence عنوان به خود كد در را Microsoft.win32 صريح صورت به بايد شروع براي

Registryدست يابيد .  

using Microsoft.Win32;  
   

 بـراي كنتـرل   Registry برنامه قرار مي گيرد، كه دستيابي به اجزاي مرتبط بـا  هايrefrence ديگر ن در بي  refrence ناي

  .آن را فراهم مي كند

  :  قرار داردnamespace اين در كالس دو

1-Registry 

2- RegistryKey  

  . را انجام دادRegistry در مختلف هاي عمليات بتوان بهتر تا شوند مي استفاده هم با كالس دو اين

  

  Registryكالس  2-12-1

 سـطح  نود هفت به ندرت كالس اين زيرا دهد قرار كاربر اختيار در زيادي هاي ابزار تواند نمي تنهايي  بهRegistryكالس 

 كـالس  داخـل  در كـالس،  وقتـي ايـن   دهـد  مـي  قـرار  كـاربر  اختيـار  در تكاريدسـ  و دسـتيابي  بـراي  را Registry در باال

RegistryKey محـيط  بـه  ورود بـا  وجود اين با .است قدرتمند شود مي استفاده Visual Studio .NETافـزودن   و  

namespaceكردن تايپ و  فوق " Registry." ،هفت  ليست Subtree شد خواهد مشاهده زير.  

  

Registry Class Name     Registry Value 

Registry.ClassesRoot     HKEY_CLASSES_ROOT 

Registry.CurrentConfig     HKEY_CURRENT_CONFIG 
Registry.CurrentUser     HKEY_CURRENT_USER 

Registry.DynData      HKEY_DYN_DATA 

Registry.LocalMachine     HKEY_LOCAL_MACHINE 
Registry.PerformanceData    HKEY_PERFORMANCE_DATA 

Registry.Users      HKEY_USERS 

 

  .مي پردازيم  RegistryKey به بررسي كالسRegistry كالس شناسايي از بعد

  

  RegistryKeyكالس  2-12-2

 ايجـاد يـا   بـه  منجر تواند مي آنها از استفاده كه است بيشتري هاي بخش شامل Registry دستكاري بخش در كالس اين

  .شود داده حذف

  .كنيم ايجاد ار كالس از نمونه يك بايد كالس اين از استفاده براي

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
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كليـد از  زير يـك  صـورت  بـه  Registry داخـل  در كه ايم كرده  ايجادOurKey  نام با كالس اين از نمونه يك باال كد در

HKEY_USERSمقداردهي شده است .  

، (subkey) كليـد  زيـر  در مـستقيم  تـاثير  كليـد  ايـن  ايبـر  شده استفاده متد هر كه معناست اين به مقداردهي اين اساسا

HKEY_USERS ددار آن اي داده آيتمهاي و.  

  

 Registrykey متدهاي كالس 2-12-3

  :()OpenSubKeyمتد 

 كليد به مربوط subkey دستكاري و دسترسي اجازه زيرا است RegistryKey كالس متدهاي مهمترين از يكي متد اين

 داده قـرار  HKEY_USERS كليـد  نوع از باال همانند اگر برسد نظر به عجيب است ممكن .دهد مي كاربر به را باال سطح

  .كرد تبديل HKEY_USERS نوع از كليد زير يك به را OurKey توان مي متد اين از استفاده با .باشيم

  

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
            OurKey = OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 

  

  

 مقـدار  HKEY_USERS كليـد  توسـط  آن value و اسـت  شده ايجاد RegistryKey كالس از نمونه يك باال مثال در

. شـده اسـت  ) Open( باز  نام دارد"DEFAULT."كه  HKEY_USERS داخل در subkey يك سپس .است شده دهي

 ويـرايش  قابليـت  معنـاي  به true مقدار .است نوشتني /خواندني يا اندنيخو شامل كليد دتم كننده تعيين متد دوم پارامتر

  .است كليد

  

  ()DeleteSubKey() / CreateSubKey() & DeleteSubKeyTreeمتدهاي 

 انجـام  كـه  است عملياتي بيانگر خوبي به آنها نام و پردازند مي جاري كليد هاي هاي subkey مديريت به فوق متد سه هر

  .دهد مي نشان را آنها سازي پياده نحوه رزي كد .دهند مي

  

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
            // Create OurKey set to HKEY_USERS 

            OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 
            // Set it to HKEY_USERS\.DEFUALT 

            OurKey.CreateSubKey(@".DEFAULT\OurSubKey"); 
            // Create the key HKEY_USERS\.DEAFULT\OurSubKey 

            OurKey.CreateSubKey(@".DEFAULT\OurSubKey\Subkey"); 
            // Create a sub key HKEY_USERS\.DEFAULT\OurSubKey\Subkey 

            OurKey.DeleteSubKey(@".DEFAULT\OurSubKey\SubKey"); 

            // Delete the subkey name "subkey" 
            OurKey.DeleteSubKeyTree(@".DEFAULT\OurSubKey"); 

            // Delete the whole subkey and any subkeys below it  
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  :()GetSubKeyNames متد

 هـاي  subkey هـاي  نام همه توان مي نمونه عنوان به .دهد مي كاربر به را ثانويه هاي subkey نام يافتن اجازه متد اين

HKEY_USERS الگوريتم يك كمك به .آورد دست به را recursive مـشاهده  يكجا صورت به را ها نام همه توان مي 

  .است فوق متد از هساد مثال يك اول كد قطعه .كرد

  

 
            foreach (string Keyname in OurKey.GetSubKeyNames()) 
            { 

                MessageBox.Show(Keyname); 
            } 

            //The second example shows how to tranfer the names into a string array 
            string[] Keynames = OurKey.GetSubKeyNames(); 

 
         private void GetSubKeys(RegistryKey SubKey) 

             { 
                 foreach (string sub in SubKey.GetSubKeyNames()) 

                 { 
                     MessageBox.Show(sub); 

                     RegistryKey local = Registry.Users; 

                     local = SubKey.OpenSubKey(sub,true); 
                     GetSubKeys(local); 

            // By recalling itself it makes sure it get all the subkey names 
               } 

         }  
 

              //This is how we call the recursive function GetSubKeys 
             RegistryKey OurKey = Registry.Users; 

              OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 
              GetSubKeys(OurKey);  

  
  

 اسـتفاده  هـا  subkey هاي نام همه آوردن بدست براي بازگشتي توابع از توان مي كه شود مي مشاهده بعدي كد قطعه در

  .كرد

  

  :()GetValue() / GetValuesNamesمتدهاي 

 دسترسـي  براي ديگر هاي متد از استفاده از پس .شود مي استفاده فوق هاي متد از، registry از اطالعات استخراج هنگام

 ()GetValue متـد اول  .كـرد  استخراج ها آن زا را ها subkey اطالعات توان مي متد دو اين كمك به ها، subkey به

 به.  به كاربر مي دهدsubkey يك نام از استفاده با را registry value بخش در شده نگهداري مقدار به دسترسي اجازه

 This" آن مقدار و "Testvalue" آن نام كه، string (REG_SZ) نوع از داده يك، "test" كليد زير در مثال عنوان

is a test" ،شود مي استفاده زير كد قطعهز ا داده مقدار به دسترسي براي .دارد قرار است.  
  

 

            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
            // Create OurKey set to HKEY_USERS 

            OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 
            MessageBox.Show(OurKey.GetValue("Testvalue").ToString());  
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  :()SetValueمتد 

 مقـدار  و نـام  بايـد  شـما  متـد  اين از استفاده  براي. مقداردهي مي كندregistry valueرا در داخل   Value يك متد اين

value وجود عدم صورت در .كنيد ارسال متد به را value كرد خواهد د ايجا را آن فوق متد.  

  

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
            OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 

            OurKey.SetValue("Testvalue", 0); 
  

  

  :SubKeyCount  و  Valuecount هاي Properyاستفاده از 

Property اول تعداد subkey و كنـد  مـي  مـشخص  را دارنـد  قـرار  كليد يك زير در مستقيما كه هايي Property دوم 

  . معين استsubkey ها در  يك valueتعيين كننده تعداد 

  

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 
            OurKey.OpenSubKey(".DEFAULT", true); 

            MessageBox.Show(OurKey.SubKeyCount.ToString()); 
            MessageBox.Show(OurKey.ValueCount.ToString()); 

   

  

 خاتمـه  خـود  عمليات به،()Close متد كمك به بايد رسيد، پايان به Registry با كار وقتي كه كرد اشاره نكته اين به بايد

  :دهيد مانند كد زير

  

 
            RegistryKey OurKey = Registry.Users; 

            OurKey.Close(); 
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 #C با Registryمثالي از يك برنامه  2-12-4

  : مي پردازيمRegistry از مثالي ارائه به حال

 مـي  استفاده كليد يك از كار اين براي .كنيم كنترل Registry توسط را فرم يك Location خواهيم مي كه كنيد فرض

 است نياز بـه دو  Point از  كهLocation ذخيره براي .است شده تعريف HKEY_CURRENT_USER نوع از كه كنيم

Value با نامهاي X و Yمي باشد .  

  

 
            // Attempt to open the key 

            RegistryKey key =     
  Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Play\\WindowPos"); 

            // If the return value is null, the key doesn't exist 
            if (key == null) 

            { 
                // The key doesn't exist; create it / open it 

                key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey( 
                "Software\\Play\\WindowPos"); 

            } 
            // Attempt to retrieve the value X; if null is returned, the Value 

            // doesn't exist in the registry. 

            if (key.GetValue("X") != null) 
            { 

                // The value exists; move the form to the coordinates stored in the  
   registry 

                Location = new Point((int)key.GetValue("X"), (int)key.GetValue("Y")); 

            } 

  

 بـه  را فـرم  وجـود داشـته باشـند    Value دو اين اگر كنيم بازيابي فوق كليد از را Y و Xمقادير ايم كرده سعي ما كد اين در

  .شود مي انجام كار اين مفر Location تنظيم توسط كه دهيم مي انتقال مناسب مكان

Location    از نوع Point      است پس ابتدا يك Object    از نوع Point           تعريف مي كنـيم و آن را بـا Value      هـاي مناسـب از 

registry-lookup جديد مقدار عنوان به را آن و كنيم مي مقداردهي Locationمكان فرم هنوز .، قرار مي دهيمSave 

 بـه  Buttonبراي اينكه اظالعات ذخيره شود يك .  وجود ندارندRegistry هنوز در كليد Y و X هاي Value پس   نشده است 

 كـد  در را زيـر  كـد  قطعـه  و كـرده  اضـافه  فـرم  بـه    Designer در بخـش  Buttonبراي اين كار يك . فرم اضافه مي كنيم

Buttonمي نويسيم .  

  

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

                                         

  

 
            // Open the key 

            RegistryKey key =  
        Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Play\\WindowPos", true); 

            // Set the registry values to correspond to the form's coordinates on the  
        screen. 

            key.SetValue("X", Location.X); 

            key.SetValue("Y", Location.Y);  

  

 مـي  Boolean است كه از نوع openSubKey متد دوم پارامتر اهميت گيرد قرار توجه مورد بايد كد اين در كه اي نكته

 اسـتفاده  SetValue دهد از متـد  مي زه اجا كاربر به و شود مي باز نوشتاري مد در Key باشد، trueاگر اين پارامتر .باشد

  :شود مي زير خطاي بروز سبب متد اين فراخواني )ترپارام ينا بودن  false صورت در (صورت اين غير در كند

error: UnauthorizedAccessException  
 فرم را Location طراحي شده Button زدن و فرم مكان تغيير با و كرده اجرا را برنامه توان مي F5 كليد زدن با حال

  .ذخيره مي كنيم
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  پيش آگاهي

البته در حـدي كـه شـما را قـادر سـازد،      . هدف از گردآوري اين بخش، آشنا ساختن شما با چگونگي كار با ايت سيستم عامل است            

  .آزمايشهاي مربوط به سيستم عامل لينوكس را انجام دهيد

  :د توانستپس از مطالعه اين بخش، خواهي

  .با سيستم ارتباط برقرار كنيد •

  .با پرونده ها كار كنيد و برنامه هاي قابل اجرا را اجرا كنيد •

  .از راهنماي سيستم استفاده كرده، اطالعات مورد نياز خود را از آن بيابيد •

  .پرونده هاي خود را با ويرايشگرها، ويرايش كنيد •

 .و اجرا كنيد) Debug(، اشكال زدايي)Compile(، ترجمهبرنامه هاي خود را با ابزارهاي برنامه نويسي •

  

   تاريخچه لينوكس3-1
  

 آغاز داستان 3-1-1

در حالي كه جنگ سرد رو به پايان ميرفت و صلح در افقها هويدا ميشد، در دنياي كامپيوتر، آينده بـسيار روشـني    1991در سال 

 ...ولي هنوز چيزي كم بود.  كامپيوترها رو به پايان ميرفتبا وجود قدرت سخت افزارهاي جديد، محدوديت هاي. ديده ميشد

 .و اين چيزي نبود جز فقداني عميق در حيطه سيستم هاي عامل

 دالر از يـك هكـر   50000سيستم عامل بـي اسـتخواني كـه بـا قيمـت             . داس، امپراطوري كامپيوترهاي شخصي را در دست داشت       

ده بود و با يك استراتژي تجاري هوشمند، به تمام گوشه هاي جهان رخنـه  خريداري ش (Bill Gates) سياتلي توسط بيل گيتز

ولي قيمتهاي نجومي، آنها را از دسـترس   .كامپيوترهاي اپل مكينتاش بهتر بودند. انتخاب ديگري نداشتند PC كاربران .كرده بود

 .اكثر افراد خارج مي ساخت

آنقـدر گرانقيمـت كـه      . لي يونيكس به خودي خود بـسيار گرانقيمـت بـود          و. خيمه گاه ديگر دنياي كامپيوترها، دنياي يونيكس بود       

كد منبع يونيكس كه توسط آزمايشگاههاي بل بـين دانـشگاهها           . كاربران كامپيوترهاي شخصي جرات نزديك شدن به آنرا نداشتند        

ك از توليـد كننـدگان نـرم    براي حل شدن اين مـسئله، هيچيـ     . توزيع شده بود، محتاطانه محافظت ميشد تا براي عموم فاش نشود          

 .افزار راه حلي ارائه ندادند

 تاننبـاوم . اين سيستم عامل، كه از ابتـدا توسـط انـدرو اس   . ارائه شد MINIX بنظر ميرسيد اين راه حل به صورت سيستم عامل

(Andrew S. Tanenbaum) قعي پروفسور هلندي، نوشته شده بود به منظور تدريس عمليات داخلي يك سيستم عامل وا

 . اينتل طراحي شده بود و بزودي بازار را اشباع كرد8086اين سيستم عامل براي اجرا روي پردازنده هاي . بود

هركس كـه كتـاب     . ولي مزيت اصلي آن، در دسترس بودن كد منبع آن بود          . خيلي خوب نبود   MINIXبعنوان يك سيستم عامل،     

بـراي  . و اسـمبلي نيـز دسترسـي پيـدا ميكـرد      C د نوشته شـده بـه زبـان    خط ك12000سيستم عامل تاننباوم را تهيه ميكرد، به 

چيزي كه سازندگان نرم افزارها آنـرا  . نخستين بار، يك برنامه نويس يا هكر مشتاق ميتوانست كد منبع سيستم عامل را مطالعه كند 

علوم كامپيوتري در زمينه بحث و گفتگو       يك نويسنده بسيار خوب، يعني تاننباوم، باعث فعاليت مغزهاي متفكر           . محدود كرده بودند  

دانـشجويان كـامپيوتر در سرتاسـر دنيـا بـا خوانـدن كتـاب و كـدهاي منبـع، سيـستمي را كـه در                          . براي ايجاد سيستم عامل شـد     

   .نام داشت (Linus Torvalds) و يكي از آنها لينوس توروالدز.كامپيوترشان در حال اجرا بود، درك كردند

 



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

 در افق كودك جديد  3-1-2

دانشجوي سـال   (Linus Benedict Torvalds) ، لينوس بنديكت توروالدز1991در سال 

 سـاله،  21اين فنالنـدي  . دوم علوم كامپيوتر دانشگاه هلسينكي فنالند و يك هكر خود آموخته بود          

ولي مهمتـرين  . عاشق وصله پينه كردن محدوديت هايي بود كه سيستم را تحت فشار قرار ميدادند     

 . كه وجود نداشت يك سيستم عامل بود كه بتواند نيازهاي حرفه اي هـا را بـراورده نمايـد   چيزي

MINIX      خوب بود ولي فقط يك سيستم عامل مخصوص دانش آموزان بـود و بيـشتر بـه عنـوان

 .يك ابزار آموزشي بود تا ابزاري قدرتمند براي بكار گيري در امور جدي

 كه توسط ريچـارد اسـتالمن   (GNU) يا توسط پروژه گنودر اين زمان برنامه نويسان سرتاسر دن

(Richard Stallman) هدف اين پروزه ايجاد حركتي براي فـراهم نمـودن نـرم افزارهـاي     . آغاز شده بود، تحريك شده بودند

جاد برنامـه  با اي MIT استالمن خط مشي خود را از آزمايشگاه معروف هوش مصنوعي دانشگاه. رايگان و در عين حال با كيفيت بود

، بيـشتر برنامـه نويـسان نخبـه آزمايـشگاههاي هـوش       80تا اوايل دهـه  .  آغاز نمود70در اواسط و اواخر دهه  emacs ويرايشگر

ولـي اسـتالمن   . جذب شركتهاي نرم افزاري تجاري شده بودند و با آنها قرارداد هاي حفـظ اسـرار امـضا شـده بـود      MIT مصنوعي

ه داشت برخالف ساير توليدات، نرم افزار بايد از محدوديت هاي كپي و ايجـاد تغييـرات در آن آزاد       وي عقيد . ديدگاه متفاوتي داشت  

 .باشد تا بتوان روز به روز نرم افزارهاي بهتر و كارآمد تري توليد نمود

وليـد و ارائـه نـرم    وي حركتي را آغاز كرد تا با فلسفه خودش به ت. را آغاز كرد GNU ، پروژه1983با اعالميه معروف خود در سال 

ولي براي رسيدن به روياي خود براي ايجـاد يـك سيـستم عامـل     . است GNU is Not Unixمخفف  GNU نام. افزار بپردازد

 وي شـروع بـه نوشـتن و ايجـاد           1984بنـابراين در سـال      . رايگان، وي ابتدا نياز داشت تا ابزارهاي الزم براي اين كار را ايجاد نمايد             

وي با جادوگري افسانه اي خود بـه  . ابزاري مبهوت كننده براي برنامه نويسان مستقل. نمود GCC و موسوم بهگن C كامپايلر زبان

 .تنهايي ابزاري را ايجاد نمود كه برتر از تمام ابزارهايي كه تمام گروههاي برنامه نويسان تجـاري ايجـاد كـرده بودنـد قـرار گرفـت      

GCC هايي است كه تا كنون ايجاد شده انديكي از كارآمد ترين و قويترين كامپايلر. 

هم  MINIX حتي. تعداد زيادي ابزار ايجاد كرده بود ولي هنوز سيستم عامل رايگاني وجود نداشت GNU پروزه 1991تا سال 

ادامه داشت ولي به نظر نمي رسيد كه تـا چنـد سـال     HURD كار بر روي هسته سيستم عامل گنو موسوم به. اليسنس شده بود

  .ابل استفاده باشدآينده ق

  ...بود اين زمان براي توروالدز بيش از حد طوالني 

از طـرف   MINIX ، اين نامه تـاريخي بـه گـروه خبـري    1991 آگوست 25در 

  :توروالدز ارسال شد

  لينوس بنديكت توروالدز: از 

  MINIX گروه خبري: به

  ببينيد؟ MINIX بيشتر چه چيزي را ميخواهيد در: موضوع

  هي كوچك در مورد سيستم عامل جديد مننظرخوا: خالصه

         MINIX با سالم به تمام استفاده كنندگان از

من در حال تهيه يك سيستم عامل رايگان فقط بـه عنـوان سـرگرمي و نـه بـه                    

ايـن كـار از   .  هـستم 486 و 386بـراي دسـتگاههاي    GNU بزرگي و حرفه اي

نظـرات كـاربران را در   من مايلم تا . آوريل شروع شده و درحال آماده شدن است       

  org.osdl@torvalds      . دوست دارند يا ندارند، جمع آوري كنم MINIXمورد چيزهايي كه در 

  و1,08نسخه  bash من اكنون... مانند ساختار سيستم فايل مشابه و چيزهاي ديگر. زيرا سيستم عامل من حدودا شبيه آن است

GCC   من در عرض چند ماه چيزي آزمايشي درست كـرده ام  .  را به آن منتقل كرده ام و به نظر ميرسد كه كار ميكند        1,40نسخه
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ولي قول نمي دهم همـه آنهـا را         . و مايلم بدانم كه كاربران بيشتر به چه قابليتهايي نياز دارند؟ من از هر پيشنهادي استقبال ميكنم                

 لينوس. اجرا كنم

در اين نامه پيداست، خود توروالدز هم باور نمي كرد كه مخلوقش آنقدر بزرگ شود كه چنـين تحـولي در دنيـا ايجـاد                همانطور كه   

شور و اشـتياقي فـراوان حـول مخلـوق     .  منتشر شد و روي اينترنت قرار گرفت 1991 در اواسط سپتامبر     0,01لينوكس نسخه   . كند

 در 0,02لينوكس نـسخه  . ند و پس از بهينه سازي به توروالدز بازگردانده شدند كدها دانلود شده، آزمايش شد    . توروالدز شكل گرفت  

 :پنجم اكتبر به همراه اعالميه معروف توروالدز آماده شد

  لينوس بنديكت توروالدز: از 

  MINIX گروه خبري: به

 MINIX كدهاي منبع رايگان هسته مشابه: موضوع

 ايد؟ هنگامي كه مردها مرد بودند و راه اندازهاي دستگاه خـود را خودشـان   محروم شده MINIX 1.1 آيا شما از روزهاي زيباي

مينوشتند؟ آيا شما فاقد يك پروزه زيبا هستيد و مي ميريد تا سيستم عاملي داشته باشيد تا بتوانيد آنرا مطابق با نيازهاي خـود در                         

  .آوريد؟ اگر اينگونه است، اين نامه براي شما نوشته شده است

.  هـستم 386بـراي كامپيوترهـاي    MINIX  ماه پيش گفتم من در حال كار بر بروي يك سيستم عامل رايگان مشابههمانطور كه

اين سيستم عامل اكنون بجايي رسيده است كه قابل استفاده است و مايل هستم كه كدهاي منبع را در سطح گـسترده تـر پخـش                          

، Bash ،GCC ،GNU-Make ،GNU-sed زارهـاي  اسـت ولـي مـن موفـق شـده ام كـه نـرم اف       0,02ايـن نـسخه    .نمـايم 

Compress  ــنم ــرا ك ــت آن اج ــره را تح ــد از آدرس   . و غي ــروژه را ميتواني ــن پ ــع اي ــدهاي منب ــا آدرس  nic.funet.fiك ب

و  READMEايـن دايركتـوري همچنـين داراي چنـد فايـل      . پيدا كنيـد  pub/OS/Linux  در دايركتوري128,214,6,100

در آن استفاده  MINIX تمام كدهاي منبع ارائه شده است زيرا هيچ يك از كدهاي. حت لينوكس استتعدادي باينري قابل اجرا ت

 كدهاي منبـع بـاينري هـا را هـم ميتوانيـد در مـسير      . سيستم را ميتوانيد همانطور كه هست كامپايل و استفاده كنيد. نشده است

pub/GNU پيدا كنيد. 

هنوز لينوكس فقط چيز كمي بيشتر      .  رسيد 0,10 و تا دسامبر، لينوكس به نسخه         پس از چند هفته آماده شد      0,03لينوكس نسخه   

را پشتيباني ميكرد و ورود به سيستم نداشـت و مـستقيما بـه     AT اين سيستم عامل فقط ديسكهاي سخت. از يك فرم اسكلت بود

پشتيباني ميكرد، ديـسكهاي فالپـي و       اين نسخه از صفحه كليدهاي چند زبانه        .  خيلي بهتر شد   0,11نسخه  . خط فرمان بوت ميشد   

افـزايش پيـدا     0.96 و 0,95 به 0,12شماره نسخه ها از . نيز پشتيباني ميشدند... ، هركولس وVGA ،EGA  كارتهاي گرافيكي

  .در فنالند و مناطق ديگر، در سرتاسر جهان منتشر شد FTPبزودي كد آن بوسيله سرويس دهنده هاي . كرد و ادامه يافت

  

 قايسه و توسعهم 3-1-3

تاننبـاوم بـراي   . را نوشته بود، مواجـه شـد   MINIX بزودي توروالدز با مقايسه هايي از طرف اندرو تاننباوم، معلم بزرگي كه

 :توروالدز مينويسد

ن خدا را شكر كه شما شـاگرد مـ        .  يك اشتباه پايه اي بود     1991من بر اين نكته تاكيد دارم كه ايجاد يك هسته يكپارچه در سال              “

 ”.نيستيد، واگر نه براي چنين طرحي نمره بااليي نمي گرفتيد

تاننباوم يك اسـتاد مـشهور بـود و هرچـه كـه مـي گفـت        . توروالدز بعدا پذيرفت كه اين بدترين نكته در توسعه لينوكس بوده است 

 .ذيراي شكست باشدتوروالدز كسي نبود كه به اين سادگي ها پ. ولي وي در مورد لينوكس اشتباه ميكرد. واقعيت داشت

 .”لينوكس منسوخ شده است“: تاننباوم همچنين گفته بود 

با پشتيباني قوي از طرف اجتماع لينوكس، توروالدز يك پاسخ مناسب بـراي تاننبـاوم               . اكنون نوبت حركت نسل جديد لينوكس بود      

 : فرستاد

  ”.است MINIX غز خرابكني هايشغل شما استاد دانشگاه و محقق بودن است و اين بهانه خوبي براي برخي م“
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لينـوكس ديگـر اسـباب    . سپس هزاران نفر و سپس صدها هزار نفر. بزودي صدها نفر به اردوگاه لينوكس پيوستند    . و كار ادامه يافت   

قـرار   GPLلينوكس تحت مجـوز  . ، لينوكس آماده يك نمايش واقعي بودGNU  هژبا پشتيباني نرم افزارهاي پرو. بازي هكرها نبود

با اين مجوز همه ميتوانستند كدهاي منبع لينوكس را به رايگان داشته باشند، بر روي آنها مطالعه كـرده و آنهـا را تغييـر                         . ه شد داد

 .دانشجويان و برنامه نويسان آنرا قاپيدند .دهند

ليدكننـدگان انجـام   كـاري كـه ايـن تو    .لينوكس به خودي خود رايگان بود و هست. و خيلي زود توليد كنندگان تجاري وارد شدند

دادند، كامپايل كردن بخش ها و نرم افزارهاي مختلف و ارائه آن بصورت يك فرمت قابل توزيع همانند ساير سيستم عاملها بـود، تـا         

 داراي بيـشترين سـهم كـاربران در         سـوزي اكنون توزيع هايي ماننـد ردهـت، دبيـان و           . مردم عادي نيز بتوانند از آن استفاده كنند       

، توزيـع هـاي لينـوكس در بـين مـردم بـسيار       GNOME و KDE با رابطهاي گرافيكي كاربر جديد مانند. ان هستندسرتاسر جه

 .گسترش يافتند

لينـوكس تغييـر   . ، لينوكس به روي اكثر پالتفورمها منتقل شـده اسـت  PC در كنار. همچنين اتفاقات جالبي با لينوكس رخ ميدهد

تكنولوژي كالستر كردن اين امكان را بوجـود آورد  . را اجرا نمايد PalmPilot نييع 3Comداده شد تا كامپيوتر دستي شركت 

 1996در آوريـل    . يك كـامپيوتر مـوازي    . تا بتوان تعداد زيادي از ماشينهاي لينوكس را به يك مجموعه واحد پردازشي تبديل نمود              

ي پردازش موازي و شبيه سازي موج انفجار اتمـي           كامپيوتر مبتني بر لينوكس برا     68محققين آزمايشگاههاي ملي لوس آالموس از       

ابركامپيوتر خود ساخته آنها با تمام تجهيـزات  . ولي بر خالف ابر كامپيوترهاي ديگر، هزينه آنها بسيار ارزان تمام شد . استفاده كردند 

ين ابركـامپيوتر بـه سـرعت       ا.  دالر هزينه در بر داشت و اين يك دهم هزينه يك ابركامپيوتر تجاري است              152000و سخت افزارها    

 ام اين ابركامپيوتر جهان دست پيدا كرد و صد البته يكي از پايدارترين آنهـا     315 بيليون محاسبه در ثانيه دست يافت و به رتبه           16

 .پس از سه ماه از آغاز فعاليت، هنوز بوت نشده بود. بود

هنگامي كه يك قطعه سخت افزاري جديد ارائـه  .  آن هستند  بهترين موردي كه امروزه براي لينوكس وجود دارد، طرفداران متعصب         

هـسته بـه    AMD  بيتي شـركت 64براي مثال هنگام ارائه پردازنده . ميشود، هسته لينوكس براي استفاده از آن تغيير داده ميشود

، PC موجـود اعـم از  اكنون لينوكس بر روي تمام انواع خـانواده هـاي سـخت افـزاري     . سرعت چند هفته براي كار با آن آماده شد

MAC  ،Alpha                       و انواع سخت افزارهاي درونه اي قابل اجراست كه آنرا براي استفاده در ماشين آالت صنعتي و آالت و ادواتي كـه

 ايجـاد شـد، وارد   1991لينوكس با همان فلسفه و هدفي كـه در سـال   . نياز به پردازش كامپيوتري دارند، بسيار مناسب نموده است 

 .ه استهزاره جديد شد

پس از اتمام مطالعاتش وي به آمريكـا رفـت تـا بـا              .  او يك ميلياردر نيست    ربر خالف بيل گيت   . توروالدز، هنوز يك انسان ساده است     

پس از انجام يك پروژه فوق سري كه توروالـدز يكـي از اعـضاي فعـال آن بـود، ترانـسمتا       . همكاري نمايد Transmeta شركت

در حـال حاضـر   . توروالدز هنوز پرطرفدار ترين و مشهورترين برنامـه نـويس جهـان اسـت    . ارائه كردرا با بازار  Cruose پردازنده

 .توروالدز ترانسمتا را ترك نموده و با حمايت شركتهاي بزرگ به طور تمام وقت بر روي لينوكس كار ميكند

 لينوكس امروز: پس از يك دهه 

. شته است و يكي از سريع التوسعه ترين سيستم هاي عامل به شما ميـرود              امروزه لينوكس بيش از يك دهه توسعه را پشت سر گذا          

كـه زمـاني    IBM .، امـروزه ميليونهـا كـاربر از لينـوكس اسـتفاده ميكننـد      1992و  1991از چند كاربر انگشت شمار در سالهاي 

 سـعه راه حـل هـاي   به شمار مي رفت، اكنون سرمايه گذاري عظيمي در زمينـه تو  Open Source بزرگترين دشمن جماعت

Open Source در حال حاضر تعداد توسعه دهندگاني كه براي افزايش قابليتهاي لينوكس تـالش   .تحت لينوكس نموده است

  .ميكنند، روز به روز افزايش مي يابد

اكنـون  . رفته اندامروزه تعداد زيادي از شركتها و موسسات حرفه اي تجاري، پشتيباني از محصوالت مبتني بر لينوكس را بر عهده گ                

از نظر قابليت اطمينـان و پايـداري و همچنـين حفاظـت در              .  اداري، پذيرفتن ريسك نيست    يديگر استفاده از لينوكس در محيطها     

با تالش شركتهاي بزرگي مانند ردهـت اسـتفاده از لينـوكس در محيطهـاي     . برابر انواع ويروسها چيزي بهتر از لينوكس وجود ندارد   

ان يافته و اكنون تعداد زيادي از شركتهاي كوچك و بزرگ در حال استفاده از سرويس دهنده ها و ايـستگاههاي                     تجاري توسعه فراو  

  .كاري مبتني بر لينوكس هستند
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  (Desktop Linux) طلوع لينوكس روي ميزي 3-1-4

 از كـاربران را از  بزرگترين ايرادي كه از لينوكس گرفته ميشد چه بود؟ قبال محيط تمام متني لينوكس، بـسياري            

با اينكه در استفاده از محيط متني كنترل كامل سيستم در اختيار شماست، ولي اين محـيط               . استفاده كردن از آن بر حذر ميداشت      

وجود داشتند نيز  X-Window محيط هاي گرافيكي كه بر پايه. اصال براي كاربران عادي سيستمهاي كامپيوتري مناسب نيست

ولي از چند سـال گذشـته       .  كه سيستم عاملهاي گرافيكي مانند ويندوز براي كاربران خود ارائه ميكردند، نبودند            پاسخ گوي امكاناتي  

 و KDE(K Desktop Environment) اكنـون محيطهـاي گرافيكـي حرفـه اي ماننـد     . اين وضـعيت در حـال تغييـر بـوده اسـت     

GNOME(GNU Network Object Model Environment) اين محيطهاي گرافيكـي اكنـون   . ا كامل كرده اندتصوير لينوكس ر

  .بسيار كاربر پسند و قدرتمند شده اند و وجود اين سيستمهاست كه امروزه كاربران عادي نيز ميتوانند از لينوكس استفاده كنند

 

 لينوكس در جهان سوم 3-1-5

كس كشورهاي جهان سومي در زمينه كـامپيوتر  قبل از وجود لينو. ورود لينوكس به كشورهاي جهان سوم تحولي ايجاد نموده است       

هزينه سخت افزارها بسيار پايين آمده بود ولي هزينه نرم افـزار بـراي ايـن گونـه كـشورها       .در سطح بسيار پايين تري قرار داشتند

د كـه باعـث   اين امر باعث شد تا در بسياري از اين كشورها كپي غير مجاز نرم افزارهـا گـسترش پيـدا كنـ                   . همچنان كمر شكن بود   

هنگامي كـه   . يكي از عمده ترين داليل اين كار پايين بودن درآمد سرانه در اين كشورهاست             . ميلياردها دالر خسارت ساليانه ميشود    

 دالري وجـود نخواهـد   100 دالر نيست، هيچگاه امكان خريد يك سيستم عامـل      300 تا   200مجموع درآمد سرانه ساليانه بيش از       

 .داشت

اين امكان وجود دارد تا بتوان لينوكس را در كامپيوترهـاي   . ساير توليدات باز متن، اين وضعيت را تغيير داده است         طلوع لينوكس و    

 و پنتيوم كه اكنون در كشورهاي توسعه يافته به تاريخ پيوسته انـد ولـي هنـوز در كـشورهاي درحـال توسـعه از آنهـا                   486قديمي  

 از نرم افزارهاي رايگان بازمتن گسترش يافته تا جلـوي هزينـه هـاي سرسـام آور نـرم       همچنين استفاده . استفاده ميشود، اجرا نمود   

امروزه در كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي التين استفاده از لينـوكس و نـرم افزارهـاي بـازمتن       . افزاري اين كشورها را بگيرد    

كس، براي استفاده از زبانهاي ملي اين كشورها سفارشـي شـده   گسترش فراواني يافته و با استفاده از خصلت ذاتي تغيير پذيري لينو     

  .امروزه مستندات لينوكس به اكثر زبانهاي زنده جهان ترجمه شده اند. است

 

 از ميزكار تا ابركامپيوترها 3-1-6

 كـه   386از زمان دستگاههاي    ولي  . هنگامي كه توروالدز لينوكس را ايجاد نمود، اين مخلوق جديد، فقط يك اسباب بازي تازه براي هكرها بود                 

يكـي از مهمتـرين اسـتفاده هـاي امـروزي لينـوكس       . نخستين هسته لينوكس بر روي آنها اجرا ميشد، لينوكس راه درازي را طي نموده است         

 لينـوكس بـه   امروزه اكثر ابركامپيوترهايي كه در جهان سـاخته ميـشوند، از      . استفاده از آن در پردازشهاي سنگين موازي در ابركامپيوترهاست        

  .عنوان سيستم عامل خود استفاده ميكنند

 

 داستان ادامه دارد  3-1-7

 توسـط ريچـارد   1980كـه در اوايـل دهـه     GNUپـروزه  . حركت لينوكس از يك پروزه هكري تا جهاني شدن يك انقالب شگفت انگيز است    

او مطالعه سيستم عامل هـا   MINIX تاننباوم و سيستم عامل پروفسور اندرو. استالمن شروع شد، توسعه نرم افزارهاي بازمتن را رهبري نمود      

امروزه لينوكس ديگر يك پروزه هكـري  . را از حالت تئوري به عملي تبديل نمود و در نهايت همت و تالش توروالدز منجر به تولد لينوكس شد         

. حمايـت ميـشود   IBM  شركتهاي بزرگي ماننـد به شما نمي رود بلكه يك حركت جهاني است كه توسط ميليونها نفر برنامه نويس بازمتن و

  .لينوكس در تاريخ كامپيوتر به عنوان يكي از شگفت انگيز ترين محصوالت تالش بشري باقي خواهد ماند
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  نشان لينوكس 3-1-8
  

ـ    ! برخالف ساير سيستم عاملهاي تجاري، اين نشان زياد جدي نيست   . نشان لينوكس يك پنگوئن است     دون نگرانـي  تـوكس نـشانگر وضـعيت ب

هنگامي كه توروالدز بـراي تعطـيالت    .شاني بودنلينوكس در ابتدا فاقد هر گونه . اين نشان تاريخچه بسيار جالبي دارد. حركت لينوكس است

ت به استراليا رفته بود، در ديداري كه از يك باغ وحش داشت، هنگامي كه مي خواست با يك پنگوئن بازي كند، پنگوئن دست وي را گاز گرفـ  

  .و همين ايده اي شد تا از پنگوئن به عنوان نشان لينوكس استفاده شود

 

3-2 Free Wareچه؟ يعني آزاد برنامه  يا  
  :باشد زير شرايط داراي كه گويند مي آزاد را افزاري نرم

  .كند اجرا هر هدفي براي را برنامه تواند مي برنامه نوع كاربراين .1

 داشته اختيار در را برنامه بايد كد كاربر كار اين براي دهد تغيير خود به نيازهاي بنا را هبرنام تواند مي برنامه نوع اين كاربر .2

  . باشد

هر  در اما دهد قرار اختيار ديگران در پول مقابل در ويا رايگان را آن و تكثير كند را برنامه تواند مي برنامه نوع اين كاربر .3

  .شود منتشر نيز كد برنامه بايد صورت

 .كند منتشر را شده برنامه تصحيح هاي نسخه كه است دآزا كاربر .4

در مقابل  دقيقا كه است شده تهيه Copy Left بايد داشته باشد قانوني به نام Free Wareيك  كه شرايطي كردن تضمين براي

Copr Right نرم افزارها را نمي دهد شدن تمليكي ي اجازه و دارد قرار.  

.  كردند(Open Source)"باز متن"باشد، شروع به استفاده از واژه  افزار آزاد مناسب نمي شتند واژه نرماي كه عقيده دا ، عده1998در سال 

افزار متن باز  افزار انحصاري اشكالي ندارد، اما نرم  اين گروه نرم افزار آزاد در اين است كه به عقيده تفاوت اين گروه با طرفداران پروژه گنو و نرم

گروهي نيز به . گردد افزار انحصاري غلط است و باعث عقب ماندن جامعه مي افزار آزاد، نرم  طرفداران نرم نكه به عقيدهصرفا بهتر است، حال آ

 يا Free/Libre Open Source Software از عبارت  ها نسبت ندهند، تازگي براي آنكه خود را به هيچ يك از اين كمپ

FLOSSباشد افزار آزاد مي  نرم هاي توصيف كننده  واژه اي از همه كنند كه مجموعه  استفاده مي.  

  

  لينوكس را انتخاب كنيم؟/كدام توزيع گنو 3-3

  

  

            

               

  

چرا انواع . شود، انتخاب توزيع است لينوكس هستند مطرح مي/عامل گنو يكي از سواالتي كه توسط كاربراني كه مايل به انتقال به سيستم

لينوكس و معرفي برخي از /هاي گنو  به معرفي اصول و مفاهيم توزيعادامه تر است؟ در  نوكس وجود دارد؟ كداميك مناسبلي/مختلفي از گنو

  . هاي مختلف نخواهيم پرداخت پردازيم و به مقايسه توزيع آنها مي
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  توزيع چيست؟ 3-3-1

يابد كه هر يك در يك  اي خاص توسعه مي سط عدههاي بسيار زيادي تشكيل شده كه هر بخش آن تو لينوكس از بخش/عامل گنو سيستم

البته اين . اند لينوكس مانند هواپيمايي است كه هر قسمت آن را در يك كشور ساخته/گويند گنو معروف است كه مي. سمت جهان قرار دارند

اشته باشيد، بايد تمام اين قطعات را لينوكس د/در صورتي كه شما به عنوان يك كاربر بخواهيد يك گنو. رود نكته نقطه قوت آن به شمار مي

هايي اقدام  بنابراين افراد و شركت. درصد كمي از مردم اين امكان و توانايي را دارند. آوري كرده و پس از كامپايل استفاده نماييد جداگانه جمع

اند تا كار  هاي نصب و مديريت نوشته وعه برنامهاند و عالوه بر آن براي اين مجم آوري اين قطعات مجزا و قرار دادن آنها كنار هم كرده به جمع

ها گرداوري شده است، توزيع يا  ها كه توسط افراد و شركت به اين مجموعه. نصب و مديريت سيستم را براي كاربران آسان كنند

Distributionگويند لينوكس مي/ گنو.  

  ها چيست؟ علت تنوع توزيع 3-3-2

هاي نصب آنها  مثال ممكن است برنامه. كند هاي خاصي است كه آنرا از توزيع ديگر متمايز مي ي ويژگيلينوكس دارا/هاي گنو هر يك از توزيع

و يا ابزارهاي مديريتي گرافيكي تهيه شده با هم متفاوت ) ها يكسان است لينوكس/البته اصول نصب همه گنو(با هم تفاوت داشته باشند 

هاي پيكربندي آنها متفاوت باشد، و يا  تر باشند، محل فايل شوند جديدتر يا قديمي خاص ارائه ميهايي كه با يك توزيع  باشند و يا نسخه برنامه

ها، مخصوص ايستگاههاي كاري، مخصوص  دهنده مثال مخصوص سرويس. هايي مخصوص امور خاص طراحي شده باشند ممكن است توزيع

ها به دو صورت تجاري و  توزيع.خصوص بازي و به همين ترتيباي، م كامپيوترهاي قديمي، مخصوص مديريت شبكه، مخصوص چند رسانه

  . شوند رايگان ارائه مي

  

   توزيع؟انتخاب  3-3-3

مثال برنامه نصب يك توزيع بسيار راحت است و يك . هاي خاص خود هستند ها داراي ويژگي همانطوري كه در باال اشاره شد، هر يك از توزيع

  :انتخاب توزيع بستگي به شرايط زير دارد.ي و امنيت مطرح باشدتوزيع ديگر ممكن است از نظر پايدار

  سطح علمي كاربر .1

  لينوكس/مورد استفاده از گنو .2

  هاي توزيع ويژگي .3

  بازار .4

  .پردازيم اكنون به بررسي يكايك اين شرايط مي

شوند كه داراي ابزارهاي پيكربندي  هايي مي لينوكس هستند، جذب توزيع/كاربراني كه داراي آشنايي كمتري با گنو: سطح علمي كاربر :الف

افزارهاي جديدي باشد كه به آنها  همچنين داراي نرم. شان را اداره و نصب نمايند تر سيستم سازد راحت گرافيكي است كه آنها را قادر مي

، )SuSE(، سوزي )Ubuntu(ونتو توان اوب تر هستند، مي هايي كه براي كاربران تازه كار مناسب از توزيع. ها را ارائه نمايد حداكثر قابليت

 را XandarOSو ) Mepis(، مپيس )Lycoris(، ليكوريس )Lindows(، ليندوز )Mandriva(، مندريوا )Fedora(فدورا 

تر است  تر هستند و ابزارهاي پيكربندي گرافيكي برايشان مهم نبوده، كيفيت و سرعت سيستم برايشان مهم كاربراني كه پيشرفته. نام برد

ممكن است نصب و . شوند مي) Slackware(و اسلكور ) Gentoo(، جنتو )Debian(تر مانند دبيان  اي هاي حرفه وزيعجذب ت

  .كار دشوار باشد، ولي در عوض هر سه آنها بسيار باكيفيت و پايدار هستند ها براي كاربران تازه اندازي اين توزيع راه

توان به  ترين نيازها مي مثال امروزه از اصلي. اند ها مخصوص نيازهاي خاصي طراحي شده برخي از توزيع: لينوكس/مورد استفاده از گنو :ب

دهند كه هنگام نصب، نوع مصرف آنها را  ها اين امكان را به شما مي البته برخي از توزيع. هاي كاري اشاره نمود ها و ايستگاه دهنده سرويس
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مثال اوبونتو، فدورا و دبيان اين امكان را دارا .  مربوط به آن مصرف خاص نصب خواهند شدافزارهاي تعيين كنيد و با توجه به انتخاب شما، نرم

لينوكس ناپيكس /مثال گنو. باشند اند و داراي ابزارهاي مربوط به آن نياز مي ها تنها مخصوص يك نياز طراحي شده برخي از توزيع. هستند

)Knoppix (زارهايي است كه براي كاربران روي ميزي كاربرد داردكه يك توزيع روي ميزي است، تنها داراي اب.  

لينوكس /مثال گنو. سازد هاي خاصي است كه آنرا براي استفاده قابل انتخاب مي برخي اوقات يك توزيع داراي ويژگي: هاي توزيع ويژگي :ج

اي بريل و يا مرور صوتي وب و پست ه مانند شناسايي صفحه نمايش. باشد داراي امكانات مخصوص نابينايان مي) Oralux(اورالوكس 

و يا ممكن است سرعت و كيفيت يك توزيع . افزارهاي خاصي را به خوبي پشتيباني نمايد لينوكس ممكن است سخت/و يا يك گنو. الكترونيك

  . يا آساني استفاده از آن مالك انتخاب قرار گيرد

لينوكس، توزيع /ترين توزيع گنو مثال در ايران فراوان.  آن مالك انتخاب باشدممكن است موجود بودن يك توزيع در بازار و يا نبود: بازار: د

  .شناسند لينوكس را به نام ردهت مي/اصال برخي افراد و موسسات گنو. فدورا و ردهت است

  :يونبكس آشنا شويم است، پس يهتر است ابتدا با ويژگيها و ساختار UNIX قرن كار روي عو تجربه يك رب بر گرفته Linuxبه دليل اينكه 

  

  )UNIX(   يونيكسويژگيهاي سيستم عامل 3-4

1-Multi programming : چند برنامه در آن واحد روي حافظه اصليresident شده اند و پردازنده ها بين آنها سوئيچ مي 

  .كنند كه باعث افزايش بازدهي سيستم مي شود

2-  Time Sharing :به اين ترتيب . ست كه توسط تمام كاربران و پردازه ها استفاده مي شوددر اين روش پردازنده مركزي جسمي ا

  . تعلق مي گيردCPU بين پردازه هاي مختلف سيستم و كاربران تقسيم مي شود و به هر يك كسري از زمان CPUكه زمان 

3- Multi User :چند كاربره بودن.  

4- Multi Tasking :  امكان اجراي برنامه بصورتBackground  وForeground  

5- File System : دارا بودنFile systemبصورت سلسله مراتبي و تأمين امنيت براي داده اي سيستم .  

6 - Generality :بدين معني كه يك روش واحد بتواند اهداف چندگانه اي را برآورده سازد.  

7- Transportability)سيستم عامل :) قابليت حمل UNIXبا دستكاري , براي يك سيستم جديد.  به آساني قابل حمل است

 از يك نوع كامپيوتر UNIXتوانايي حمل سيستم عامل .  مي توان آنرا جهت نصب آماده نمودUNIXاندك بر روي كدهاي سيستم عامل 

  .به نوع ديگر دليل اصلي موفقيت آن مي باشد
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  (ARCHITECTURE OF LINUX SYSTEM) لينوكسسيستم عامل معماري  3-5

 

KERNEL  

. ا و وسايل جانبي را مديريت ميكنـد   فايل ه , قسمتي از سيستم كه حافظه       kernel. مي باشد  kernelهسته اصلي سيستم عامل لينوكس      

 مستقيما با سخت افـزار در  Kernel هاي كاربردي را آغاز ميكند و منابع سيستمي را تخصيص مي دهد     زمان و تاريخ را حفظ ميكند برنامه      

  ارتباط است 

SHELL  

shell       نقش رابط بين كاربر و kernelرا بر عهده دارد . shell        يك برنامه مفيد مـي باشـد كـه دسـتورات و فرمانهـا را از كـاربر دريافـت 

   تحويل ميدهد kenrelت اجرا به ميكند و بعد از ترجمه آن را جه

LINUX UTILITES  

 درخواسـت  shellايـن برنامهـا از طريـق    . برنامه كه فرآيند الزم را برعهده دارنـد      200 يا فرمانها يك مجموعه در حدود        utilitesلينوكس  

  ميشوند 

APPLICATION SOFTWARE  

  مي باشند data baseّبرنامه هايي نظير نرم افزار حسابداري و سيستمهاي مديريتي و 

  )UNIX( يونيكس ساختار سيستم عامل 3-6
  : شامل چهار بخش اصلي زير استUNIXسيستم عامل 

  

1- Kernel  2-File System  3-Shell  4- Commands 
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  )UNIX(  يونيكسدر )  File System(فايل  سيستمساختار   3-7
هر فايل سيستم ديسك را به چهار منطقه تقسيم مي كند كه عبارتند . ئه مي دهدفايل سيستم ساختماني براي ذخيره و بازيابي اطالعات ارا

  :از

1- Boot Block :اولين بالك حافظه جانبي كه براي سيستم رزرو مي شود و حاوي اطالعات الزم جهت راه اندازي سيستم مي باشد.  

2- Super Block : جموعه اطالعاتي است كه وضعيت فايل سيستم را اين بالك شامل م.  را سوپر بالك مي نامند1بالك شماره

  :اين اطالعات عبارتند از. مشخص مي كند

 سايز فايل سيستم 

  هاي موجودInodeتعداد  

 آدرس اولين بالك حاوي اطالعات 

 تعداد كل بالكهاي موجود 

 تعداد بالكهاي آزاد 

  هاي آزادInodeتعداد  

 زمان آخرين بروزرساني فايل سيستم 

  شده است يا نهCloseيل سيستم درست اينكه آيا يك فا 

 ويرايش و نوع فايل سيستم 

 سايز هر بالك 

3- ilist : يك ناحيه شامل يك ليست پيوندي ازinodeها مي باشد  .Inode آغاز 1 بايت مي باشد و شماره آن از 64 ساختاري بطول 

  :مي شود و حاوي اطالعات زير مي باشد

 )UID(شماره كاربر فايل  

 (GID)فايل شماره گروه  

 آدرس فيزيكي محتواي فايل روي ديسك 

 سايز فايل 

 زمان ايجاد فايل 

 نوع فايل 

 زمان آخرين دستيابي به فايل 

 زمان آخرين تغيير روي فايل 

 مجوزهاي فايل 

 تعداد لينك هاي فايل 

  . مربوط به فهرست ريشه مي باشد2 شماره Inode براي سيستم رزرو شده است و 1 شماره inode: نكته

4- Data : فضاي آزاد باقي مانده روي ديسك بصورت يك ليست پيوندي از بالكهاي در دسترس ديسك نگهداري مي شود كه براي ذخيره

  .داده ها مورداستفاده قرار مي گيرد

  

 /  نام دارد و با عالمتrootاين فايل سيستم .  حداقل يك فايل سيستم روي ديسك سخت اوليه اش داردUNIXسيستم عامل : نكته

  . شامل برنامه ها و دايركتوري هايي است كه توسط سيستم عامل ايجاد مي شودrootفايل سيستم . مشخص مي شود

  

از دست دادن اطالعات اتفاق نادري است زيرا فايل سيستم در برابر . نگهداري اطالعات در فايل سيستم از وظايف سيستم عامل است:  نكته

.  براي تعمير فايل سيستم خراب شده استفاده مي كندFSCK  از برنامه UNIX عامل تمسيس. يب اطالعات بسيار مقاوم استتخر

FSCKبطور خودكار فايل سيستم ,  در هنگام بوتrootهنگامي كه سيستم بطور غيرمعمول .  را چك مي كندterminate شده 

  .فايل سيستم تميز مي گردد,  او براي تميز كردن فايل سيستم از مدير سؤال مي كند و در صورت تأييدFSCK, باشد
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 )Linux( و لينوكس) UNIX( دريونيكسفايل سيستم  مفهوم 3-8
 :اگر بخواهيم يك توصيف ساده در مورد سيستمهاي يونيكس و مشابه آن يعني لينوكس ارائه كنيم بايد بگوئيم 

دارد و اگر چيزي يك فايل نباشد حتما يك روند يا در يك سيستم مبتني بر يونيكس هر چيزي يك فايل است يا يك فايل نماينده خود را 

  . است processپروسه 

براي مثال (اين توصيف براستي حقيقت دارد چرا كه در يونيكس فايلهاي مخصوصي وجود دارند كه وظايفي بيشتر از يك فايل بر عهده دارند

pipe ها و socketها .(  

وتي بين فايل و دايركتوري وجود ندارد ، به اين معني كه يك دايركتوري هم خود لينوكس درست مثل يونيكس هيچ تفا/در يك سيستم گنو

  . يك فايل است كه حاوي اسامي تعدادي فايل يا دايركتوري ديگر است 

 input and outputبرنامه ها ، سرويسها ، متنها و تصاوير و ساير موارد مشابه و همچنين دستگاههاي ورودي و خروجي 

devices  ما همه ابزارهاي سيستمي همگي با يك فايل به سيستم معرفي ميشوند و عمو.  

حال با اين تفكر اگر بخواهيم همگي اين فايلهاي متنوع را در يك ساختار منطقي مرتب كرده و نگهداري كنيم بايد به آنها بصورت يك 

  ).DOSمثل سيستم عامل (نگاه كنيم كه روي هارد ديسك استقرار يافته است  ) صفحه بعدشكل(ساختار درختي

 تشكيل شده و شاخه هاي بزرگتر منشعب شده از آن داراي زير شاخه و شاخه هاي ROOT اين ساختار درختي از يك ريشه اصلي يا 

  .انتهائي داراي برگهائي هستند كه همان فايلهاي ما ميباشند

   كاربران با سيستم فايلها فرمت ميشوند هارد ديسك به پارتيشن تقسيم ميشودو پارتيشنها براي ذخيره اطالعات توسط

 و ext2  ديگر سيستم فايلهـا .باشدمي  ext3-ٍthird estended linux file systemسيستم فايل پيشفرض براي لينوكس 

msdosهمچنين  . كه براي فالپيها مورد استفاده قرار ميگيرند هستندiso 9660 براي cdها مورد استفاده قرار ميگيرد .  

  

   در لينوكسواع فايلهاان 3-9
بيشتر فايلها فقط فايل معمولي هستند كه حاوي اطالعات معمولي مثل متن ، كدهاي اجرائي     :regular files فايلهاي معمولي - 1

 .برنامه ها ، خروجي و ورودي برنامه هاي كاربردي ديگر ميباشند 

  : فايلهاي اختصاصي – 2

   اسامي ديگر فايلهافايلي حاوي: دايركتوري                  

  از اين دسته dev/همه فايلهاي موجود در مسير (حاوي مكانيزمهاي چگونگي ورود و خروج اطالعات به كامپيوتر : فايلهاي ويژه                  

 .هستند 

ياز به تكرار محتوي قابل مشاهده سيستمي را فراهم ميكنند كه يك فايل يا دايركتوري در نقاط مختلف ساختار درختي بدون ن: لينكها               

 .و در دسترس باشند 

              Domain يا sockets :   نوع بخصوصي از فايلها كه همانند سوكتهايtcp/ip روندهائي را كه براي كنترل دسترسي به فايل  

 .سيستم در شبكه بصورت كنترل شده فراهم ميكنند

             Named piped : د سوكتها انجام ميدهند ولي متفاوت با روالي كه سوكتها در پيش ميگيرندكمابيش عملي همانن. 

  

Meaning Symbol 

Regular file - 

Directory d 

Link l 

Special file c 

Socket s 

Named pipe p 
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رختي از دايركتوري ها ذخيره فايلها در يك ساختار د. سيستم فايل لينوكس ساختاري است كه اطالعات شما را در كامپيوتر ذخيره ميكند

در صورتي كه بخواهيد ساختار سيستم فايل لينوكس را دقيق تر . هر دايركتوري ميتواند حاوي فايلها و دايركتوري هاي ديگري باشد. ميشوند

لش تنها نشان داده در باالترين نقطه، دايركتوري ريشه قرار دارد كه بوسيله يك اس. توصيف كنيد، آن بيشتر شبيه يك درخت وارونه است

هر  . tmp و bin ،dev ،homeمانند . در زير آن دايركتوري هاي عمومي و سيستمي سيستم عامل لينوكس قرار ميگيرند. ميشود

 . ساختار درختي سيستم فايل لينوكس را نشان ميدهدزيرتصوير . كدام از اين دايركتوري ها محتوي دايركتوري هاي ديگري هستند

  

  ساختار سيستم فايل لينوكس : 1-3شكل

  .برخي از دايركتوري هاي مهم سيستم فايل لينوكس در زير توضيح داده شده اند

 

   لينوكسمعرفي دايركتوري هاي سطح باالي سيستم فايل هاي رايج در 3-10

از نظر منطقي كليه دايركتوري ها و فايل هاي لينوكس .  يا ريشه مبناي سيستم فايل لينوكس استRootاين دايركتوري / :  •

  .صرف نظر از محل فيزيكي آنان در اين دايركتوري قرار دارند

• bin : /بسياري از فرمان هاي لينوكس .اين دايركتوري شامل برنامه هاي اجرايي است كه جزيي از سيستم عامل لينوكس هستند 

  .در اين دايركتوري قرار دارند...  وcat,cp,ls,more,tarمانند 

• boot : / دايركتوري حاوي هسته لينوكس و ديگرفايل هايي است كه مورد نياز برنامه  اينGRUB boot Manager 

ولي به طور مرسوم آنها را در اين دايركتوري قرار مي اين هسته و فايل هاي ديگر مي توانند در هر دايركتوري نيز قرار داد . ( است

  .)دهند

• dev : /اين دايركتوري شامل فايل هاي ويژه جهت نمايش وسايل متصل شده به سيستم هستند.  

• etc : / اين دايركتوري حاوي بيشترين پرونده هاي پيكربندي سيستم و اسكريپت هايiniliationsاست .  

• home : /مانند دايركتوري خانگي . وري خانگي كليه كاربرانمحل قراردادي دايركتhome/Roohollah / براي كاربري به

  .Roohollahنام 

• lib : /  دايركتوري حاوي فايل هاي كتابخانه براي كليه برنامه هاي ذخيره شده در دايركتوري هايsbin / وbin / از جمله ماژول

  .لينوكس استهاي قابل بارگذاري درايو كه مورد نياز راه اندازي 
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• media : / يك دايركتوري براي سوار كردن سيستم هاي فايل روي رسانه هاي قابل حمل مانند درايوهايCD-ROM ، 

براي سوار كردن ديسكت هاي فالپي / media/floppyاين دايركتوري شامل دايركتوري .zipديسكت هاي فالپي و درايوهاي 

 داشته باشيد بجاي دايركتوري CDاگر يك ضبط كننده . سي دي رام استبراي سوار كردن / media/cdromو دايركتوري 

  .در اختيار شما گذاشته مي شود/ media/cdrecorderآن دايركتوري 

• mnt : /يك دايركتوري براي سيستم هاي فايل سوار شده موقتي  

• opt : /مانند برنامه . گ كاربردي ارائه مي دهداين دايركتوري يك ناحيه ذخيره سازي براي بسته هاي نرم افزار برنامه هاي بزر

  . نصب شده در اين دايركتوريGnome , KDEهاي كاربردي 

• proc : /يك دايركتوري خاص ساكن در حافظه حاوي اطالعات مختلف درباره كارهاي درحال اجرا در سيستم لينوكس.  

• root : /فاوت دارددقت كنيد با دايركتوري ريشه ت( دايركتوري خانگي براي كاربر ريشه(  

• sbin : / حاوي فايل هاي اجرايي معرف فرمان هايي كه بطور نوعي براي كارهاي سرپرستي سيستم استفاده ميشود و توسط كاربر

rootفرمان هايي مانند .  بكار مي رودHalt , shutdown در دايركتوري sbin /قرار مي گيرند.  

• srv : /ند اين دايركتوري شامل اطالعاتي براي خدمات مانWeb و FTPارائه شده در اين سيستم است .  

• sys : /يك دايركتوري خاص حاوي اطالعات درباره وسايل كامپيوتر كه هسته لينوكس با آن ها سر و كار دارد.  

• tmp : / يك دايركتوري موقت قابل استفاده براي هر كاربر لينوكس به عنوان يك دايركتوريscratch به اين معنا كه 

  .ئز اهميت نبوده و هربار با راه اندازي سيستم محتويات آن پاك مي شودمحتويات آن حا

• usr : /   دايركتوري حاوي زير دايركتوري ها براي بسياري از برنامه هاي مهم مانندX Window System كه در 

  .Online و كتابچه راهنماي usr/x11R6دايركتوري 

• var : /مانند فايل هاي گزارش هاي سيستمي و نيز دايركتوري هايي براي نگه اين دايركتوري حاوي فايل هاي مختلف سيستم 

  .داري ساير اطالعات مانند فايل هايي براي چاپ و پيام هاي الكتريكي است

 

 

3-11 LILO و GRUBو فرايند راه اندازي لينوكس  

 Grub=Grand(نـوكس و گـراب   مدير بوت سنتي لي) LiLO=Linux Loader(ليلو . در لينوكس دو مدير بوت رايج وجود دارد

Unified Unix Bootloader (ها ابتدا مقداري اطالعات پيكربندي را دريافت كرده  هركدام از اين برنامه.باشد مدير بوتي جديدتر مي

 .سپارد كند و ادامه فرايند بوت را به آن مي عامل ديگري را بارگذاري مي و سپس هسته لينوكس يا سيستم

بـديهي  .  كنترل را به بوت لودر سپرد ، بوت لودر هم كنترل را در نهايت به سيستم عامل شما مثال به لينـوكس ميـسپارد                     بعد از اينكه بايوس   

است كه بوت لودرهاي لينوكس براحتي قابل پيكربندي و اختصاصي شدن هستند و اطالعات نخستين سيستم عامل قابل بوت و زمان وقفه و                       

  etc/lilo.conf/سيستم عامل ها با ويرايش فايلهاي   يا MBR(Master Boot Record)د ديسك محل استقراررپارتيشن ها

  . قابل تغيير است  boot/grub/menu.lst/يا 

 protected modeاولين چيزي كه لينوكس پس از آغاز عمليات بوت انجام ميدهد تغيير وضعيت سيستم يا سوئيچ كردن به وضعيت 

لبته بايد دانست كه سيستمهاي عامل قديمي همچون داس بدون تغيير وضعيت سيستم از لحاظ امنيتـي بـه   ا. يا همان سيستم امن ميباشد     

  . بوت ميشوند real modeوضعيت بدون حفاظ 

همانطوريكه ميبينيد سيستم هاي عامل پيشرفته مثل لينوكس با انجام اينكار كنترل سيستم را كامال بدست گرفته و از اختيار بـايوس كـامال                 

  .ارج ميسازند خ

در مرحله بعدي لينوكس به جستجو وشناسائي سخت افزارهاي موجود برروي سيستم ميپردازد و اين كار را هربار كـه شـما سيـستم خـودرا                           

ديسك ، چيپست كارت ر داد چرا كه اطالعات مربوط به سخت افزار سيستم مثل نوع مادربورد ، ها  دخاموش و سپس روشن نمائيد انجام خواه      

تواند و نبايـد ايـن اطالعـات را بخـاطر بـسپارد         در هربار بوت شدن الزم و ضروري اند و لينوكس نمي          ..... ك ، ماوس و ابزارهاي شبكه و        گرافي

  . آن افزوده يا از آن بكاهد  چون هر كس ممكن است در طول دومرحله بوت كامپيوتر خود نوعي از سخت افزار را به
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 چيست؟X Windows   محيط 3-12

بنا نهاده شده و يك محيط گرافيكي قوي براي راحتي كار  GUI نيز گفته ميشود كه بر پايه X  ال براي راحتي تلفظ ، به اين محيط،معمو

   به طوري را به طور همزمان در يك صفحه داشته باشيد، Terminal توانيد چندين پنجره در اين محيط شما مي.است  Linux  در

و هر محيط گرافيكي ديگر، ميتوان از ماوس براي راحتي بيشتر X معموال در محيط.كرده باشد Login  كه در هر پنجره، يك كاربر

از دو محيط  Linux  .نوشته شده است  X  افزارهاي گرافيكي و كاربردي براي محيط ها مانند بازيها و نرم خيلي از برنامه.استفاده كرد 

گيرد، ولي  قرار نمي تني به دليل كاربر پسند نبودن مورد توجه و پسند كاربران مبتديمعموال محيط م.متني و گرافيكي تشكيل شده است 

كنند، رضايت بخش است، زيرا دوام سرويسهاي نصب  براي مصارف شبكه استفاده مي  Linuxتر كه از اي اين محيط براي كاربران حرفه

  .ا در محيط گرافيكي استشده و در حال استفاده در محيط متني، بسيار بيشتر از دوام سرويسه

 هايي گزينه تنظيم براي ابزارهاييمحيطها همراه با اين .  ارائه مي شودKDEو  GNOMEهمراه با لينوكس دو محيط گرافيكي با نامهاي 

 خود نهجداگا تنظيمات تواند مي كاربر هر كه طوري به .دارد  وجود...و منوها زمينه، پس تصوير ماوس، ها، پنجره شكل رنگها، مانند

  .باشد داشته كاربران ساير از را

  .شود مي اجرا خودكار طور به گرافيكي محيط يافت، خاتمه سيستم به ورود فرايند كه هنگامي

اين محيط .نام دارد  KDE  كه محيطي راحت و دوست داشتني را براي كاربران خود فراهم ميكند،Linux  يكي از محيطهاي گرافيكي

به اين نكته . در يك محيط گرافيكي است  داراي چندين دسكتاپ Linux البته بر خالف ويندوز،. ويندوز است  در  بسيار شبيه دسكتاپ

در ويندوز به صورت  GUI در حد ويندوز يا حتي كمي كندتر از آن است، زيرا ، Linuxبايد توجه كرد كه سرعت محيطهاي گرافيكي

هايي جدا از سيستم عامل هستند و گاهي بر روي  هاي گرافيكي به عنوان برنامهذاتي به همراه سيستم عامل است ولي در لينوكس محيط

  كنند لينوكس بار اضافي ايجاد مي

  KDE و GNOMEژهوپر 3-13
  :  دو امكان را فراهم مي كندGNOME(GNU Network Object Model Environment)پروژه 

   مختلف، ، يك دسكتاب ويژوال و جالب براي كابرانGNOMEمحيط ميز كار 

  . و دوم زيرساخت هاي برنامه سازي ، به معني چارچوبي گسترده براي ساخت كاربردهايي كه با ساير برنامه هاي دسكتاپ يكپارچه مي شوند

  :  عبارتند ازGNOMEبرخي از خصوصيات 

بران و چه توسعه دهنـدگان نـرم افـزار، قابـل     قابل استفاده بودن در واقع به مفهوم ايجاد نرم افزاريست كه براي همگان چه كار            : قابل استفاده   

  .  مي باشدGNOMEاين نكته همواره مورد توجه خاص جامعه . استفاده باشد

گـروه  .  به زبانهاي مختلف توسعه يافتـه، مـستند سـازي شـده و مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد                      GNOME: بين المللي   و  دسترسي آسان   

GNOME كه تمامي بخش هاي نرم افزار را بتوان به كليه زبان ها ترجمه كرد در تالش است اين اطمينان را بدهد .  

 تنهـا از يـك زبـان        GNOMEتوسعه دهندگان نـرم افـزار بـراي اسـتفاده از            : ) Developer-Friendly(مورد پسند برنامه نويسان     

اد كاربردهاي سـطح بـااليي كـه بـا           براي ايج   #C  و يا حتي   C  ،C++  ،Python  ،Perl  ،Javaاستفاده نمي كنند، شما مي توانيد از        

  . ساير برنامه هاي دسكتاپ يونيكس و لينوكس يكپارچه مي شوند، استفاده كنيد

توزيـع  .  تالش مي كند كه يك انجمن سازمان يافته با ساختاري متشكل از صد ها عضو و تشكيالت منظم باشد          GNOME: سازمان يافتگي   

  .  ماه يكبار پخش مي شود6برنامه هر  توسط تيم مخصوص اين كار و طبق GNOMEهاي 

، HP:  توسط شركت هاي با نفوذ در لينوكس و يونيكس پشتيباني مي شـود، برخـي از ايـن شـركت هـا عبارتنـد از             GNOME: پشتيباني  

MandrakeSoft ،Novell ،Canonical ,RedHat و شركت Sun .  

 
 عبارت بودند از آماده سازي بستري مناسـب  KDEاهداف .  به وجود آمد1996در اواخر سال  KDE(K Desktop Environment)  پروژه

. لينـوكس /هاي كاري يـونيكس و گنـو        لينوكس؛ و فراهم كردن محيط گرافيكي جذاب براي ايستگاه        /افزار براي يونيكس و گنو      براي نوشتن نرم  
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KDE    افزار  افزار معتقد به نرم اي از مهندسان نرم     ، كه به مرور زمان گسترش يافت و امروزه بدل به شبكه            عمدتاً  آلماني بود      در ابتدا يك پروژه

اش طـي   كننـده  باشـد، بـا پيـشرفت خيـره      مي"K Desktop Environment" كه مخفف KDE. آزاد در سراسر جهان شده است

 1/3  نـسخه اي كه يكي از جديدترين نسخه هـاي آن يعنـي    ه است، به گونه  افزار آزاد گرديد    هاي نرم   هاي اخير، تبديل به تاج طاليي پروژه        سال

كند، و به اعتقـاد بـسياري، حتـي از        هاي ويندوز و مكينتاش رقابت مي        و كارايي با محيط     هم از نظر زيبايي و چشم نوازي، و هم از نظر قابليت           

  . ته استها پيشي گرف آن

، پـست الكترونيكـي      FTP برنامـه هـاي شـبكه،       افـزار   نـرم . باشـد    افزارهاي گوناگون و متنوعي مـي       ها و نرم     شامل برنامه  KDEمحيط ميزكار   

)KMail (    و گفتگوي مستقيم)Kopete ( افزارهاي گرافيكي و ويرايش تصوير        ؛ نرم)Kontour(    پخش موسيقي ،)noatun (  پخش ،

هـاي مـديريت    افـزار  ، نـرم ) Kdeprint(و چـاپگر  ) Kooka(و پويـشگر  ) Kamera( ديجيتال   هاي  و كار با دوربين   ) aKtion(!فيلم  

، ) Quanta(، طراحـي صـفحات وب   ) KFax(افزارهاي نمابر     ، نرم ) Konqueror(سيستم همانند مركز كنترل، مرورگر صفحات وب        

 كامـل    ، و يـك مجموعـه     ) Kdeedu(افزارهـاي آموزشـي       ، نـرم  ) Kdegames(عدادي بازي   ، ت ) KDevelop(نويسي    محيط برنامه 

و بـسياري    KPresenter، نمـايش    ) KSpread(گـسترده     ، صـفحه  ) KWord(پـرداز     شـامل واژه  ) KOffice(افزارهاي اداري     نرم

  . اند هاي ديگر، محيطي كامل را براي كاربران فراهم كرده افزار نرم

بـه تـازگي دولـت آلمـان طـي      .  آن كاري بـس دشـوار اسـت    بيني آينده  از خود نشان داده است، پيش    KDEسرعت پيشرفتي كه    با توجه به    

ل بررسـي   ساير دول اروپايي نيز همگـي مـشغو       .  كرده است  KDEاي امكانات به      ، اقدام به اضافه كردن پاره      Kroupwareاي با نام      پروژه

KDE شركت  . باشند   ميApple                بـراي سـاخت مرورگـر جديـد خـود بـه نـام Safari      از مرورگـر ،Konqueror    اسـتفاده كـرده و ،

 درخشاني در انتظـار ايـن      ها بيانگر آن است كه آينده        همگي نشانه  . قرار داده است   KDE  هاي خود به اين مرورگر را در اختيار پروژه          پيشرفت

  .باشد هاي روميزي مي  فتح رايانه لينوكس آماده/KDEتركيب .  ديگر صادق نيست"يونيكس سخت است"باشد وسناريوي  پروژه مي

  

  

  )ubuntu(چرا ابونتو 3-14

Ubuntu        افـزار امـا در دنيـاي نـرم    .  مي باشـد "يت نسبت به ديگراننوع دوستي و انسان" واژه اي آفريقايي است كه به معناي Ubuntu 

  .سيستم عاملي مناسب براي لپ تاپ ها، كامپيوتر هاي خانگي و سرورهاست

حتي اگر از دنياي لينوكس بيرون بيايم و به وينـدوز و يـا مـك     . چيزي اتفاقي نيست  ) براي هر چيزي و براي مدت طوالني        ( محبوبيت  

توانند به راحتي از آن استفاده   ميههايي بسيار ساده دارند كه  هم  يم جداي از بحث تحميل سيستم عامل به ديگران ، قابليت          بين  نگاه كنيم مي  

جـاي اينكـه كـاربران     يعنـي اينكـه بـه   . لينوكس را تغيير داده است/ي استفاده از گنو هايي است كه فلسفه ابونتو يكي از توزيع  ! ). ابونتو  (كنند  

بـه همـين دليـل سـعي     ! ) هاي تجاري به دنبال آن هـستند   عامل همان هدفي كه سيستم ( خواهند ، لينوكس كاربران را بخواهد       لينوكس را ب  

هـاي    لينـوكس نيازمنـدي   / گنـو  هـاي   توزيـع توضيح اينكه بيـشتر     . كرده است كه نيازمندهاي كاربران عادي را به طور بسيار عالي برطرف كند            

اما براي كاربران عادي و سطح پايين كار كردن با واسط خط فرمان و يـا كامپايـل كـردن       . اند  كاربران متخصص رايانه را به خوبي برطرف كرده       

  . اشدتواند همانند يك كابوس وحشتناك ب ها مي برنامه

 اسـتفاده كنـد تـا    واسـط گرافيكـي  كند از  ابونتو بيشتر سعي مي . به همين دليل ابونتو توسط شركت كانونيكال براي اين مقصد ساخته شد           

  . باشد هاي منتشر شده در جهان مي هاي باينري براي بيشتر برنامه ي آن بر فراهم ساختن نسخه همچنين سعي جامعه. متني

هـاي كـاربران بـه طـور           و فراهم كردن نيازمندي    ي آن   بزرگ بودن جامعه  همين  ند ،   كن   ابونتو استفاده مي   اربران از كيكي از داليل اصلي كه      

اين مزيـت بـسيار   .  براي آن را در مخازن گوناگون پيدا كنيدي باينري نسخهتوانيد  شود مي   افزاري كه نوشته مي     همچنين هر نرم  . كامل است 

نويس هيچ الزامي وجود ندارد كـه كـد منبـع يـك      براي يك كاربر غيربرنامه. دهد  وقت و فضا را كاهش ميمزيتي كه هزينه كردن. خوبي است 

  . ي كاربردي را مطالعه كند و يا آن را كامپايل كند برنامه
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 گنـوم  بـراي مثـال در ابونتـو محـيط گرافيكـي پيـشفرض           . عامـل اسـت     دليل بسيار مهم ديگر استفاده از يك محيط گرافيكي در كل سيستم           

)GNOME (اي .دي.، در كوبونتو كي)KDE ( و درXubuntu XFCE اين كار دو مزيت بزرگ دارد . است :  

  صرفه جويي در فضاي مورد استفاده •

   محيط گرافيكيهماهنگي با كليه برنامه در •

نصب باشد و بي جهت فضاي سيـستم را  ش عامل ازي نيست كه گنوم روي سيستم ، نيداستفاده كن GNOMEاز كسي كه دوست ندارد    براي  

تـوان آن   اين مطلب درست است كه مـي . را به همراه دارند! ) و گاهي هر سه  ( هاي ديگر هر دو محيط گرافيكي         همچنين بيشتر توزيع  . بگيرد

در صورتي كه شما تنها     . ها هماهنگي كامل مالك قرار نگرفته است        ارشي كرده و يا هر كدام را كه خواستيم نصب كنيم اما در اين توزيع              را سف 

  .توانيد اين هماهنگي را ايجاد كنيد از يك محيط گرافيكي استفاده كنيد ، مي

و  debهـاي   يعنـي همـان راحتـي نـصب پكـيج     . به ارث بـرده اسـت   Debianويژگي ديگري كه ابونتو را ساده كرده است چيزي است كه از      

اي را كـه   به طوري كه به راحتي كافي است مخزن مـورد نيـاز را بـه ليـست مخـازن خـود اضـافه كنيـد و هـر برنامـه             . ها است   قدرتمندي آن 

  : خواهيد با دستور زير نصب كنيد  مي

sudo apt-get install برنامه موردنظر 

لينوكس معروف است كه تنها يك دليل خوب و معقوالنه براي پيوستن به يك جريان يا توزيع كافي /ي كاربران گنو    به هر حال در ميان جامعه     

  ! است 

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  



  آزمايشگاه سيستم عامل



  آزمايشگاه سيستم عامل



  آزمايشگاه سيستم عامل



  آزمايشگاه سيستم عامل



  آزمايشگاه سيستم عامل



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

  ورود به سيستم  3-15

 به ورود هنگام البته .كنيد مي مشاهده منو چند صفحه پايين در. دهد مي نشان را گرافيكي سيستم به ورود صفحه تصوير  يك

  :باشد مي زير ترتيب به منوها اين كاربرد ولي نداريد منوها اين با كار كردن به نيازي عادي حالت در سيستم

  
  

Session :گرافيكـي لينـوكس    محـيط  شـويد،  مـي  وارد سيـستم  بـه  گرافيكي ورود صفحه طريق از كه هنگامي معمول طور به

 محـيط  تغييـر   برايSession منوي . باشدKDEيا  GNOME ط بسته به انتخاب شما ممكن استياين مح. بارگذاري مي شود

 و كنيـد ي مـ  اسـتفاده  KDE از گاهي و داريد خود كامپيوترروي  را سيستم دو هر كه هنگامي مثال .شودي م استفاده گرافيكي

 را فرمان پوسته بر مبتني محيط يك safeگزينه  و شده استفاده گرافيكي محيط در اين منو Lastگزينه . GNOME از گاهي

  .كند مي بارگزاري

• Language :بـه   گزينـه ايـن  البتـه  .كنيـد  انتخاب را ايد كرده تفادهاس قبال كه زباني از غير زباني توانيد مي گزينه اين با 

  .باشيد كرده نصب را ديگر هاي زبان افزاري نرم هاي بسته شما كه كرد خواهد كار شرطي

Restart ,Shut down :از يكـي  هـستيد،  خود كامپيوتر مجدد اندازي راه يا كردن خاموش به مايل سيستم، به ورود بجاي كه صورتي در 

  .كنيد انتخاب را ها گزينه اين

 Accountيـك   كنـد  مـي  جديـد تعريـف   كـاربر  يـك  سيـستم  مـدير  وقتي .دهد سرويس كاربر زيادي تعداد به همزمان تواند مي لينوكس

 بـه  توانـد  مـي  خـود  passwordعبـور  ي كلمـه  و نام داشتن با تنها كاربرهر . ايجاد مي شودusername يا loginnameاختصاصي با نام 

 در اختيـار  كامپيوتري شما كه است اين بر فرض اينجا در .باشد داشته را خود فايلهاي به دسترسي ي تنها اجازه و شود ردوا سيستم محيط

   .شده باشد داده اختصاص شما به كاربري نام يك و نصب آن روي لينوكس عامل سيستم كه داريد
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اصطالحا  يا است بزرگ حساس و كوچك حروف به نسبت لينوكس كه كنيد توجه(.كنيد وارد را خود كاربري نام ابتدا

casesensitive  آن را . سيستم از شما كلمه عبور درخواست مي كند) چه غلط كرده وارد صحيح چه(نام كردن وارد از پس .)است

  :نشديد وارد اگر.وارد كنيد

                             كنيد چك را پسورد – ب         كنيد چك را كاربري نام – الف 

  نه يا شده تعريف كاربري چنين آيا بپرسيد سيستم مدير زا- د ج       كنيد دقت بزرگ كوچك و حروف به - ج 

را مشاهده ) KDEيا  GNOME بسته به انتخاب(صفحه نمايش لينوكس،صحيح  Password و Usernameپس از وارد كردن 

  ) ا-, desktop ()%' &%$ #"ض GNOME (.ميكنيد

  

  ي مختلف محيط هاي گرافيكيآشنايي با بخشها 3-16

ــي   ــيط گرافيك ــوكس از دو مح ــل لين ــستم عام ــي GUI(Graphical User Interface) Interface سي ــيط متن   و مح

CLI(Command Line Interface) تشكيل شده است   

ي پيـدا   ميتـوانيم بـه آن دسـتياب   Ctrl+Alt+F2...F6 و يـا  Ctrl+Alt+F1 با فشار دادن دكمه هـاي  GUIبراي رفتن به محيط   

  ميتوانيم به محيط گرافيكي وارد شويم Ctrl+Alt+F7كنيم و با فشار دادن 

   GNOME گرافيكي محيط  3-16-1 

  :  استفاده مي كنيد، چندين آيتم مي بينيد از جمله GNOME در Xwindowsهنگامي كه شما از 

  ) : Desktop( محيط كاري  

. كليه پنجره ها روي اين محيط قرار مي گيرند. غال كرده استفضاي اصلي كار شماست كه بيشترين فضاي صفحه را اش

  . مدارك، پوشه ها، ميانبرها و ديگر داده ها نيز روي اين محيط قرار مي گيرند

  ) : Panel( پنل  

روي آن قرار ) Applet(تعدادي از ميانبرها و اپلت ها . ميله بلندي است كه سر تا سر پايين محيط كاري را پر كرده است

  . رددا

Applet از كلمه mini applicationبه معني درخواستهاي كوچك گرفته شده است  .  

در ضمن، . شما مي توانيد ابزارها و اپلت هايي را روي پنل بگذاريد و از آنها استفاده كنيد. پنل، قابل تغيير و پيكربندي است

  .نرا در سمت چپ يا راست پنهان كنيدمي توانيد با كليك كردن روي عالمتهاي فلش مانند در دو طرف پنل، آ

  :  دكمه منوي اصلي  

اين منو شامل زير منوها، ) GNOMEآرم .(معموال اولين دكمه از سمت چپ روي پنل است كه به شكل يك جاي پا است

ايي نيز به آن البته مي توان چيزه. بيشتر برنامه هاي لينوكس را نيز مي توان از آنجا يافت. اپلت ها و ابزارهاي كاربردي است

  . افزود

  ) : Launchers( ميانبرها  

 آيكونهايي هستند كه روي محيط هاي كاري مي آيند و شما با يك كليك روي آنها مي توانيد به برنامه يا محيط مربوطه

  .  كليك كنيد به اين مرورگر وب دسترسي پيدا خواهيد كردNetscapeمثال اگر روي آيكون . كنيددسترسي پيدا 

   : Homeپوشه  

  . قرار دارد، امكان پذير مي كند/ home/youruserاين پوشه دسترسي شما را به فهرستهاي مخصوص كاربران كه در 

  

  :  اضافه كردن اپلت ها  
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در پنجره جديد، اگر روي ابزار مورد نظر خود كليك كنيد، آن ابزار .  را انتخاب كنيدAppletروي پنل كليك راست كنيد و 

  . خواهد شدبه پنل اضافه 

  ) : Help( استفاده از راهنما  

با كليك روي آن مي توانيد به راهنماي . روي آن ديده مي شود) ؟(در روي پنل دكمه اي وجود دارد كه يك عالمت سوال 

GNOMEاين راهنما يكي از مفيدترين ابزاري است كه بسيار به شما كمك مي كند.  دسترسي پيدا كنيد .  

  

  

  : ه  محيط كاري چندگان 

اگر صفحه كاري شما كمي شلوغ شد به طوري كه شما را گيج مي كرد، يعني مثال اگر در هنگام كار مجبور شديد چندين 

در روي پنل در سمت راست، يك مربع . پنجره را با هم باز كنيد، مي توانيد كارتان را در چندين صفحه كاري تقسيم كنيد

در . با كليك روي هر كدام از اين قسمتها، به صفحه مربوطه مي رويد. وجود دارد كه به چهار قسمت تبديل شده است

  . حقيقت، شما به طور پيش فرض، چهار صفحه كاري داريد كه مي توانيد اين تعداد را كم و زياد كنيد

  :  سوييچ كردن بين محيط هاي كاري  

ا ايجاد مي كند كه در هنگام كار در يكي از  وجود دارد كه اين امكان را براي شمswitchdeskدر لينوكس ابزاري به نام 

.  برويدKDE كار مي كنيد و مي خواهيد به GNOMEمثال شما در . محيطهاي گرافيكي، به يكي از محيطهاي ديگر برويد

شويد، حال اگر دوباره وارد سيستم .  تغيير داده و از سيستم خارج شويدKDEبايد با استفاده از اين ابزار، رابط گرافيكي را به 

 سپس Programs، گزينه GNOMEبراي اجراي اين برنامه از منوي اصلي .  خواهيد يافتKDEخود را در رابط گرافيكي 

  .  را انتخاب كنيدdesktop switching tool و سپس گزينه Systemگزينه 

   : GNOME پايان كار در  

 استفاده از اين دكمه مي توانيد عمل  وجود دارد كه شما باLog Out دكمه اي به نام GNOMEدر منوي اصلي 

shutdown يا rebootهمچنين مي توانيد از محيط گرافيكي كه در آن هستيد خارج شويد.  كردن را انجام دهيد .  

  

  

  :KDE گرافيكيمحيط  3-16-2 

فاهيم م. را مي بينيد...  وdesktop, panelهنگام ورود به اين محيط ، .  استGNOMEشكل ظاهري آن تقريبا شبيه 

panel , desktop , اين مفاهيم، دقيقا در مورد .  قبل توضيح داده شدقسمت در ... محيط كاري چندگانه ، پوشه ها و

KDEهم صادق است  .  

  :  را مي گوييم KDEپس در اينجا چند ويژگي متفاوت 

  Trash , CD-Rom , Floppy :   

 دستيابي شما را به فالپي درايو و Floppy و CD-Romيكون آ. آيكونهايي هستند كه بر روي صفحه كاري ديده مي شوند

 Trashآيكون .  را مشاهده كنيدFloppy يا CDيعني با يك كليك روي آنها مي توانيد محتويات . سي دي آسان مي سازند

ل، براي حذف يك پوشه يا فاي.  مي شناسيدRecycle Bin است كه آن را در ويندوز با نام KDEهم همان سطل آشغال 

  . درون سطل آشغال بياندازيد ماوس گرفته و به مي توانيد آنرا با

   : K آيكون منوي اصلي  

در اين منو مي توانيد انواع ابزارها و برنامه ها .  روي آن ديده مي شودKآيكوني روي پنل شما وجود دارد كه يك حرف بزرگ 

  . وها قابل تغييرند يعني قابل حذف و اضافه هستنداين برنامه ها و زيرمن.  را بيابيدKDEو زيرمنوهاي موجود در 

  KDEراهنماي  

اين راهنما .  هم يك راهنماي مفيد و پركاربرد دارد كه مي تواند كمك خوبي براي شما باشد GNOME  ،KDE همانند 

  . ماست ، راهنماي پويش سيستم، سفارشي كردن محيط كاري و ديگر كارهاي سيستم شKDEشامل راهنماي اقسام مختلف 
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 ، از GNOMEبراي اضافه كردن چيزي به پنل هم مي توانيد مانند : اضافه كردن ميانبرها، اپلت ها و برنامه هايي به پنل 

 سپس برنامه مورد نظر را Add Application سپس Panel گزينه Kروي پنل عمل كنيد و هم مي توانيد از منوي اصلي 

  . ه به پنل اضافه مي شودبا اين انتخاب، اين برنام. انتخاب كنيد

  

   : K آيكون مهم منوي اصلي دو

•  KDE Control Center :   

در ضمن، بسياري از اطالعات .  است كه با استفاده از آن مي توانيد در محيط كاري تغييراتي بوجود آوريدKDEمركز كنترل 

  . ن مكان خواهيد يافترا در اي... مهم و اصلي مربوط به سيستم، تنظيمات سخت افزار و برنامه ها و

Disk Navigator : كه امكان ديدن فايلها و فهرستهاي روي سيستم را به شما مي دهد .  

•  Logout , Lock Screen :   

 مي توانيد صفحه كامپيوتر را قفل كنيد و تا زماني كه رمز را وارد نكنيد، صفحه به همان حالت Lock Screenبا استفاده از 

 استفاده مي KDE كردن كامپيوتر و يا خارج شدن از محيط Reboot و يا Shut Down هم براي Logout. باقي مي ماند

  . شود

  :  چند نكته  3-16-3

 شبيه كار آن در ويندوز است مثال كليك راست روي يك آيكون، امكان هرگونه GNOME و KDEاستفاده از ماوس در  )1

يا مي توانيد جاي آيكونهاي روي دسكتاپ را با كشيدن و رها .  دهدتغييرات روي آن و نمايش اطالعات مربوط به آن را مي

  . كردن آنها با ماوس تغيير دهيد

 اين است كه براي اجراي يك برنامه كه آيكون آن روي صفحه دسكتاپ بود در GNOME با KDEيكي از تفاوتهاي  )2

GNOMEاما در .  مي بايست روي آن آيكون دوبار كليك مي كرديدKDEا يك بار كليك روي هر آيكون، آن برنامه  ، تنها ب

  . اجرا مي شود

براي تعويض سريع اين صفحه ها مي       .  داراي صفحه كاري چندگانه مي باشد      GNOME هم مانند    KDEهمانطور كه گفتيم     )3

 ، xاي مي باشد كه بايد به جـ ... وF2 , F3  F,1 كليدهاي Fxمنظور از .(  استفاده كنيدCtrl+Fxتوانيد از تركيب كليدهاي 

 برويد و به همين ترتيب براي رفتن بـه          2مي توانيد به صفحه كاري       2Ctrl+Fمثال با استفاده از   .) شماره صفحه كاري را بزنيد    

 . صفحات ديگر عمل كنيد

  . آنرا اجرا كنيدKDE Help و با انتخاب گزينه K ميتوانيد از منوي اصلي ‚ روي پنل نبودHelpاگر آيكون  )4
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   دستورات در خط فرمان استفاده از3-17

 گرافيكي محيط در شما  سيستم.كنيد كار متني محيط در هم و (x-windows)لينوكس  گرافيك محيط در هم توانيد مي شما

  .كنيم مي اجرا و تايپ (terminal windows)ي ترمينال  پنجره نام به متني محيط در را دستورات اغلب ليكن است فعال

  :)Consoleورود به محيط (لترمينا پنجره يك كردن باز

 راست كليك با توانيد مسير مي اين در .كنيد باز ترمينال يك Application →Accessories→ Terminalاز مسير 

  . باشد دسترس در سرعت به تا كرده خود اضافه تاپ دسك روي يا و وظيفه نوار روي ايكن يك ترمينال آيكن روي

  )يدو سطح دسترس(دو نوع كاربر  3-17-1

  كه وظايف نا محدود دارد  ) root(مجري سيستم  -

 كاربران عادي  -
  

 به يك فلدر و يا permissionدادن , حذف كاربر ,  توانايي انجام هر گونه تنظيمي مثل اضافه كردنadministratorدر ويندوز 

 قادر به انجام اختيارات گفته rootبدين مفهوم كه . مي ناميمroot را administartorدارد در سيستم لينوكس ... فايل خاص و 

  . شده مي باشد

 

  : سطر فرمان براي اين كاربران با شكل متفاوت ظاهر مي شود 

 [root@hostname~] #                                         براي مجري سيستم به صورت مقابل 

                                                      [username@hostname~] $براي كاربران عادي به شكل 

root نشاندهنده اسم user مي باشد   

   دايركتوري كه در آن هستيم مي باشد ~

* hostnameصل شده  نام كامپيوتري كه ميزبان به آن مت.  

  

  سيستم )از(و خروج) به(ورود نشست بررسي 3-17-2

 شما، كاربري نام شامل هويت اين .خاص هستيد هويت يك داراي سيستم براي ميشويد، لينوكس سيستم وارد كه هنگامي

 مدت حضور، سيستم، به ورود زمان اطلعات لينوكس همچنين .شماست گروه و شماره شما كاربري شماره شما، گروه نام

 )!كنيد را جمع حواستان( .ميكند نگهداري را سيستم به شما ورود محل و بيكاري مدت

 آن زير در آن خروجي .كنيد تايپ را زير فرمان دستور اعلن جلوي در خودتان كاربري هويت مورد در اطلعات آوردن بدست براي

  : است شده داده نشان

id 
uid=500(Alan) gid=500(Alan) groups=500(Alan) 

  .ميباشد 500 آن گروه و كاربري هاي  است و شمارهAlanگروه  عضو كه   بودهAlanكاربر نام كه ميدهد نشان فرمان خروجي

  استفاده ميشود معماري سيستم از فرمان زير براي نمايش 

arch 
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   استفاده ميشود loginاز فرمان زير براي نمايش اسم 

logname 

  از دستورات زير براي خروج از حساب كاربري استفاده ميشود 

logout  

exit  

 reboot                                     از دستورات زير براي راه اندازي مجدد سيستم استفاده ميشود

init 6  

 از فرمان زير براي خاموش كردن سيستم استفاده ميشود 

shutdown 

init 0  

 CommandEditingTricksترفندهاي ويرايش دستورات خط فرمان   3-17-3

 كند   در خط فرمان مكان نما به ابتداي خط انتقال پيدا ميctrl+aبوسيله فشار دادن 

  كند   در خط فرمان مكان نما به انتهاي خط انتقال پيدا ميctrl+eبوسيله فشار دادن 

 كنيم   از ابتداي خط فرمان تا آن مكان را پاك ميctrl+uبوسيله فشار دادن 

 كنيم   از مكان نما تا انتهاي خط فرمان را پاك ميctrl+kبا فشار دادن 

  از چپ به راست يك حرف انتقال مي يابد ctrl+arrowبا فشار 

  

  uname,hostnameدستور 3-17-4

اين اطالعات . توانيد به اطالعات اوليه در مورد سيستم لينوكس خود دست پيدا كنيد  ميunameبا استفاده از برخي دستورات مانند 

  :تواند شامل موارد زير باشد مي

  )لينوكس( سيستم عامل -

   نام كامپيوتر-

   شماره نسخه لينوكس-

  معماري پردازنده-

  : اين اطالعات استخراج شده است uname -aير، با استفاده از دستور در مثال ز
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uname -a  

Linux Roohollah 2,4,21 #1 Sun Aug 3 20:15:59 PDT 2003 i686 GNU/Linux 

شماره . دشو از اين نام براي شناسايي كامپيوتر در محيطهاي اشتراكي مانند شبكه استفاده مي.  استmemphisنام كامپيوتر در مثال باال 

  . نشاندهنده شماره نسخه هسته لينوكس است2,4,21

  :به مثال زير توجه كنيد. توانيد نام كامپيوتر خود را تغيير دهيد مي hostnameبا استفاده از دستور 

    hostnameنام جديد

hostname Pishbahar  

   : دستور را به تنهايي تايپ نماييدورتي كه ايندر ص. دهد تغيير مي Pishbaharبه  Roohollahاين دستور نام كامپيوتر را از 

hostname  

 :نام فعلي كامپيوترتان را به شما نشان خواهد داد

Memphis  

   تاريخدستور  3-17-5 

date  
  .در كوچك و بزرگ بودن حروف دقت شود : نكته

              date –u                      .    قت گرينويچ نشان مي دهد ودستور مقابل زمان را به 

   

  cal دستور3-17-6

  .از اين فرمان براي نمايش تقويم استفاده مي شود 

  .بدون وارد كردن گزينه خاص تقويم جاري را نشان مي دهد -

  cal   7   1982                          . دستور مقابل تقويم ماه و سال داده شده را مي دهد

  .ها بايد از اعداد استفاده كنيد در اين دستور براي نشان دادن ماه : نكته    

  نتيجه دستورات زير را بيان كنيد: تمرين 

cal -y  

cal -3  

cal 2005  

             پوسته چيست؟  3-17-7 

  .يك برنامه يونيكس است كه دستورات وارد شده از طريق صفحه كليد را اجرا مي كند

   . c و bourne ،  korn: يونيكس پوسته هاي متعددي دارد 

 را دارا مي bourne   و korn استفاده مي كند كه بهترين خصوصيات در پوسته هاي bashلينوكس از پوسته مجاني ديگري به نام 

  .باشد 

  .بدون توجه به نوع پوسته ارتباط شما با يونيكس از طريق پوسته انجام مي شود 
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  : انواع پوسته هاي موجود در زير آمده است 

 cshell     -bash      -tcsh   - zsh-    كورن-     بورن -

  .با وارد كردن نام يك پوسته مي توانيم از يك پوسته به پوسته ديگر وارد شويم

  echo $SHELL                 روبرو را وارد كنيدبراي دانستن اينكه در كدام پوسته كار مي كنيد فرمان

  : باشد فرمان زير ظاهر مي شود bashاگر پوسته 

/bin/bash  
  

  چند دستور هم زمانتفاده از اس 3-17-8

  : استفاده مي كنيم ";"جدا كننده براي جدا كردن چند دستور كه مي خواهيم در يك خط بنويسيم از

Cal ; date 

  )history(و فراخواني مجدد فرمان clear دستور  3-17-9

 clear        يا     ctrl+l                 .د اگر به جواب فرامين قبلي نياز نداريد از اين فرمان استفاده كنيد و صفحه را پاك كني

 محتويات نمايش براي .ميشود ذخيره فرمان پوسته تاريخچه در بطور كامل دستور اين كرديد، تايپ را دستور يك اينكه از پس

 عدد آن تعداد به كنيد، دستور اضافه از ميتوانيد فرمان history عدد يك آن از پس كه صورتي در .كنيد پوسته استفاده تاريخچه

  : داد خواهد نشان را شده تايپ دستورات

history 5 
  :سابقه سطر فرمان 

پوسته ها آخرين فراميني كه استفاده كرده ايد را در خود نگه ميدارند  و شما بدون .اغلب فرماني واحد را در زماني كوتاه بار ها وارد مي كنيد 

 براي آوردن دستورات قبلي و بعدي استفاده scroll down و scroll upاز كليد هاي . تايپ مجدد مي توانيد آنها را فراخواني كنيد 

  .مي شود 

history -c 

 از اين فرمان به منظور پاك كردن فرمانهاي اجرا شده قبل استفاده ميشود 

  )Info,Help,what isو  man (ات كمكدستور 3-17-10

  --help نام دستور  

 Infoدستور   

  man  دستور                               .به كاربر ارائه مي دهد  ورد دستور هاتوضيحاتي در م

  اسم دستور و شرح مختصري از آن-

   نحوه به كار بستن دستور-

   توضيح-

  گزينه ها-

  عيوب و نواقص شناخنه شده در دستور-

Man مخفف Manual و Info مخفف Informationمي باشد   

 
  Whatis  دستورنام                                       مي دهدالعات مختصري در مورد دستورطا

  

 (Linux) و لينوكس(UNIX)خروج از يونيكس 3-17-11

  :براي پوسته هاي مختلف دستورات مختلفي وجود دارد 

  . خازج مي شود exit و ctrl+d با تايپ bourne  ، korn،  bash و پوسته هاي logout  با تايپ  cپوسته هاي 
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   تغيير رمز عبور  3-17-12

و پسورد جديد را مي ) current password( از شما پسورد قبلي enterپس از زدن . را تايپ مي كنيد passwdدستور 

 .خواهد

passwd  
  

  cat و دستور هسته لينوكس 3-17-13

يستم را با سخت افزار كامپيوتر تشكيل هاي كاربردي س هسته اليه بين شما و برنامه.  نام داردkernelقلب سيستم عامل لينوكس هسته يا 

  .توانيد اطالعات فراواني را از هسته سيستم خود بدست آوريد  ميprocهاي موجود در مسير  با استفاده از فايل. دهد مي

 پروسه شود كه نام آن شماره  ايجاد ميprocاي كه اكنون در كامپيوتر شما در حال اجراست، يك دايركتوري در مسير  براي هر پروسه

  .مربوطه است

  :براي مثال دستور.  استفاده نماييدcatتوانيد از دستور  ، ميprocبراي نمايش محتويات فايلهاي موجود در دايركتوري 

cat /proc/version  
  . مي توانيد نام چند فايل را بنويسيد تا محتويات همه را به ترتيب نشان دهد  catدر جلوي فرمان * 

cat    /etc/shells  /proc/version 

توانيد اطالعات جالبي از آنها  هاي ديگري نيز وجود دارند كه مي ، فايلversionبجز فايل . شماره نسخه هسته را به شما نشان خواهد داد

 :بدست آوريد

-cpuinfo :  دهد مينوع پردازنده نصب شده در كامپيوترتان بعالوه سرعت، خانواده و اطالعات ديگر مربوط به آن را نشان.  

-devices : دهد ابزارهاي بالكي و كاراكتري موجود در كامپيوترتان را بعالوه شماره هاي آنها نمايش مي.  

-ioports : هاي درگاههاي  آدرسI/Oدهد  روي كامپيوترتان را نمايش مي.  

-meminfo :  حاوي اطالعاتي در مورد مصرف حافظه و فضايswapچه ميزان حافظه وجود توانيد ببينيد كه كال  مي.  است

  .دارد و چه ميزان از آن مصرف شده است

-modules : دهد اند را نشان مي ليست ماژولهايي كه در حال حاضر در هسته نصب شده.  

-mounts : دهد هايي كه در حال حاضر متصل هستند را نشان مي ليست فايل سيستم.  

-partitions : همچنين شماره . هاي موجود روي هر پارتيشن است تعداد بالكهاي ديسك سخت شما و  حاوي نام پارتيشن

  .شود  آن نيز نمايش داده ميminor و majorابزار 

-pci :  ليست ابزارهايpciتوانيد اطالعاتي مانند شماره  همچنين مي. دهد  موجود در كامپيوترتان را نشان ميbusبرارها،نام ا ،

  .را نيز بدست آوريد... هاي وقفه و  شماره

-swaps :هاي  اطالعات پارتيشنswapاين اطالعات شامل اندازه و مقدار . دهد  متصل شده به سيستم فايل را نمايش مي

  .باشد فضاي مصرف شده آنها نيز مي

net/dev :  دهد فعال روي كامپيوتر را نشان مي) مانند كارتهاي شبكه(اطالعات مربوط به رابطهاي شبكه.  

cat > file name 
  :اين دستور را با مثال بررسي مي كنيمكاربرد 

1-  

cat    filename1   filename2   filename3 

  . محتواي فايل هاي نوشته شده را به ترتيب در خروجي استاندارد چاپ مي كندcatدر اين حالت دستور 
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2-  

cat filename >    
 ….. 

 .….      
  )Ctrl+z(پايان ورود اطالعات به فايل

  .  توليد مي شودfilenameفايلي با نام در اين حالت 

  

3-  

cat filename1  filename2  filename3  >allfile 
  . اضافه مي شودallfileبا اين دستور محتواي فايل هاي ذكر شده به فايلي با نام  

  

  و فرمت كردن فالپي df,duدستور  3-17-14

 ,  ميزان فضاي استفاده شدهdfدستور 

df  
  نشان مي دهد و يا MG  را بر حسب ميزان فضاي استفاده نشده پارتيشن  ، dfتور در دس -hپارامتر 

  

 du كه به معني data universal است براي ديدن مقدار فضاي هر دايركتوري بصورت كيلوبايت مي باشد  

du /opt   
   ميتوانيم مجموع فضاي اشفال شده يك دايركتوري را مشاهده كنيم- sهمجنين با استفاده از 

du -s /etc   

  استفاده ميكنيم floppy diskاز فرمان زير به منظور فرمت كردن 

mkfs -t ext2 /dev/fd0   
  

 : دستورات وارسي فايل  3-17-15

  .  استفاده مي شود catبراي مشاهده كل فايل از دستور 

  . استفاده مي كنيمless و moreبراي مشاهده فايل به صورت صفحه به صفحه از دستور 

  . آخرين خط فايل را نشان مي دهد tail اولين خط يك فايل را نشان مي دهد و دستور headستور د

    head   -nفايل مورد نظر 

n تعداد خطوطي كه اين دستور نمايش مي دهد را تعيين مي كند  .  
  

  :مثال

 tail  -5   يا    head –5 

head -20 /etc/passwd > mypasswd 

 
  .ببينيد را آن محتويات زير دستور با  سپس.بسازيد پسورد فايل اول خط بيست شامل فايلي دستور اين با

  .شان مي دهد نتي از پوسته هاي قابل دسترسي را اين دستور فهرس

more   /etc/termcap  

   براي عوض كردن صفحهspaceكليد  -

- Q  براي خارج شدن 

less     /etc/termcap 
   خط به خط فايل را رو به جلو نمايش مي دهد     كليد حركت رو به پايين-     
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      كليد حركت رو به باال خط به خط فايل را به عقب مي برد -      

   براي رفتن به صفحه بعديspace يا page down    كليد -      

   براي رفتن به صفحه قبل back spaceيا page up       كليد  -      

  . بسته مي شود  qيين صفحه بود با  پا ’ : ‘     وقتي عالمت -      
  

  مشاهده كنيم صورت مرتب شده فايل را به مي توانيم  sort استفاده از دستوربا 

 n -   مخفف ( مرتب كردن بر اساس شمارهnumerical.( 

 f -    حروف الفبامرتب كردن بر اساس  

 r-1267 >"دن 89 7"7%6 45و")     

sort -n subnet  

sort -f subnet  

sort -r subnet  

cat mypasswd 

  :كنيد مرتب و

sort mypasswd 

 :ببينيد دوباره

cat mypasswd 

  

  .شود مي داده نشان شده و  مرتب(RAM) اصلي حافظه در شدن خوانده از پس اطالعات .كند نمي تغييري فايل كه كنيد توجه

  نتيجه دستورات زير رابيان كنيد: تمرين

history |more 

history |less 
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  :تغيير مسير  3-17-16

بنابراين سيستم بصورت پيش فرض . دستورات از طريق صفحه كليد به سيستم داده شده و خروجي آنها روي صفحه مانيتور ظاهر مي شود

راكترهاي اما مي تواد با استفاده از كا. صفحه كليد را بعنوان ورودي استاندارد و صفحه نمايش را بعنوان خروجي استاندارد در نظر مي گيرد

 مي catدر فرمان , يكي از كاربردهاي اين كاراكترها در چنين حالتي.  ورودي و خروجي استاندارد را تغيير داد >> و<< , > ,  <

 در اين حالت براي تغيير در محتويات فايلها و كپي محتوا يا جايگزين كردن محتواي يك فايل با فايل ديگر مي catبكارگيري فرمان . باشد

 .باشد

  

  :مثال 

cat > filename  

cat >> filename 
  .فرق دو دستور باال را بررسي كنيد : تمرين 

  

  : unixبه كار بستن پيكر بندي هاي  3-17-17

 .2SCSIو  1IDE نوع معروف اين واسط ها عبارتند از 2.ملحقات كامپيوتر از طريق واسطهاي الكترونيكي به كامپيوتر متصل مي شوند

Unix ابزار .گذاري ابزار هايي كه از  طريق اين دو واسط به كامپيوتر وصل مي شوند از دو روش نام گذاري مجزا استفاده مي كند براي نام

 نشان مي دهد و  hd حرف اول نام آنها را با unix ،2استفاده مي كنند ،   IDE ،از واسط هاي CD-ROM هايي مانند هارد ديسك ،

  . مي باشدsd حرف اول نام آنها 2 به كامپيوتر وصل مي شوند ،SCSIي براي وسايل جانبي كه با واسط ها

  .  بودن وسيله جانبي استsecondary  يا  primary قرار مي گيرد كه نشانه ”sa“ يا ”hd“ بعد از  "b "يا " a"يك حرف 

  

 
  

/dev/sda1  /dev/hda1 

/dev/sda2 /dev/hda2 

/dev/sda3 /dev/hda3 

  : pwd   دستور 3-17-18

  . بزنيدEnterآنرا تايپ كرده و , كافي است در خط فرمان. اين فرمان بمنظور نمايش مسير جاري سيستم بكار مي رود

  
  

  

  :  cd دستور  3-17-19

cd directory name   
  .براي تغيير مسير از اين دستور استفاده مي شود

cd\ :  انتقال به دايركتوري ريشه  

cd..: انتقال به دايركتوري باال  

cd:  انتقال بهhome directoryبراي هر كاربر   

  
  

                                                 

 

 
1
 - Integrated  Drive Electronics 

2
 -Small  Computer  Systam  Interface 
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 : فرمان خط به فرم دلخواه در آوردن   3-17-20

PS1  متغيري است در محيطunix با تغيير دادن اين متغر مي توانيد . كه  اطالعات مربوط به چگونگي نمايش خط فرمان را نگه مي دارد

  .سطر فرمان را به فرمي كه ميخواهيد در آوريد

echo    $PS1  
 

[\u       @            \h            \w           \$]   

 
  

  . مي باشد$ يا #اينكه كاربر ريشه است يا كاربر عادي شكل اين عالمت بسته به *

  

 

 
  :مثال 

export PS1=”[\t\w]\$]”  
ps1="\d\t>" 
ps1 ="\w>"  
ps1="$PWD" 

 !\  .ميدهد نشان را فرمان تاريخچه فعلي شماره

 #\  .ميدهد نشان را دستور آخرين دستور شماره

 t\  نمايش زمان

 h\  نام ميزبان

 d\  نمايش تاريخ

  u\  نمايش نام كاربر

  W\  نمايش فقط نام فهرست جاري

 new line  \nنمايش 

  w\  نمايش فهرست جاري

  \\  /نمايش 

   #اگر كاربر ريشه بود 

   را نشان مي دهد$در غير اينصورت 

\$  

 نام ميزبان رستي كه در آن مشغول به كاريدنام فه

 

 نام كاربر

* 
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  : ls دستور   3-17-21

 هاي اين فرمان optionكاربرد . اين فرمان جهت ليست گيري و مشاهده مشخصات فايل ها و پوشه هاي درون يك مسير بكار مي رود

  :عبارتند از

 -f  =>9?@ $@?A5 ي"%C ,D%2 8E%F5 در Hه JKL) 8 ه?يMN& و ?OP@?# دNM J) QR?9 . 

 -aند سوئيچ    مانf فايلها و پوشه هاي مخفي را هم نمايش مي دهد با اين تفاوت كه نتيجه بر حسب حروف الفبا بصورت -f    

 .باعث مي شود فايلها و پوشه هاي مخفي هم در نتيجه ليست گيري نمايش يابند

 -i براي هر فايل يا پوشه شماره    inodeآن نيز در ستون اول سمت چپ ظاهر خواهد شد . 

 -lليست كامل تمام مشخصات فايل يا پوشه را بصورت زير در قالب ده فيلد نمايش مي دهد     .  

 
Type     rwx   rwx   rwx       link-number      user       group       size         time-date      name 

 

 
 : مي تواند يكي از حروف زير باشداين فيلد. فيلد اول نوع فايل يا پوشه را تعيين مي كند : 1 •

    فايل معمولي- �

� bفايل ويژه بالكي    

� Cفايل ويژه كاراكتري    

� p فايل   pipe 

� lفايل لينك     

� dپوشه    

 مجوزهاي دسترسي به فايل يا پوشه براي كاربر مالك : 2 •

 مجوزهاي دسترسي به فايل يا پوشه براي كاربر گروه : 3 •

 ل يا پوشه براي كاربر ديگرانمجوزهاي دسترسي به فاي : 4 •

 اين عدد بيانگر شماره لينك فايل مي باشد : 5 •

 نام كاربر مالك : 6 •

 نام كاربر گروه : 7 •

 اندازه فايل بر حسب بايت: 8  •

 تاريخ و ساعت ايجاد فايل يا پوشه : 9 •

 نام فايل يا پوشه: 10 •

 -mش مي يابد و هر نام از نام بعدي با يك كاراكتر نماي,  نام فايلها و پوشه ها در كل صفحه بصورت ستونهاي كنار هم

  . جدا شده است(  ,  ) ويرگول 

 -n  مانند   lشماره آنها را نمايش مي دهد,   فقط بجاي نام مالك و گروه. 

 -rباعث مرتب نشان داده شدن نتيجه ليست گيري بر حسب حروف الفبا بصورت نزولي مي شود    . 

 -s بايتي در ستون اول نمايش مي دهد512بر حسب بالكهاي    سايز هر فايل يا پوشه را . 

-tليست اسامي فايل ها يا پوشه هاي موردنظر را بصورت مرتب شده بر حسب زمان نمايش مي دهد    .  

 
  .فرمان روي مسير جاري عمل خواهد كرد,   مسير ليست گيري نوشته نشودlsدر صورتيكه در فرمان :  نكته

. اراكتر عمومي وجود دارد كه مي توان از آنها بعنوان الگوي جستجو در برخي از فرامين استفاده كرد تعدادي كUNIXدر : نكته

  :اين كاراكترها عبارتند از

    هر كاراكتر به هر تعداد* 

     هر كاراكتر به تعداد حداكثر يكي? 

 .  هر مجموعه كاراكتري كه داخل كروشه ذكر شده است[ ] 

1 3 4 5  6 7 8 9 ١٠ 2 
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ll كه به معني long list  ميباشد همان كار فرمانls -l را انجام ميدهد  

ll  

  : مثال 

ls       f* 

ls       [aAtT]* 
ls       [a-f]? 

  

  : و سطوح دسترسيكار كردن با فايل ها و فهرست ها 3-18
ايل رفتار مي  نيز مانند فcd-rom و floppdy drive  حتي با درايو ها  ،unixدر .اساسي ترين واحد فايل سيستم فايل نام دارد 

  .شود 

  Mkdir    .     مي باشدm  و  pداراي دو سوئيچ .  براي ايجاد پوشه بكار مي رود)making directoryمخفف (اين فرمان

 
  

  :ساختار درختي روبرو را در نظر بگيريد

  mkdir [tmp]              :                                          مثال

city 

  . خواهد شدtmp داخل cityيجاد پوشه فرمان فوق سبب ا

  mkdir  -p  city/Behbahan[tmp]                    :مثال
  

 

يعني اين سوئيچ . در صورتيكه بخواهيم پوشه ها را بصورت متداخل ايجاد نمائيم,  مي باشدmkdir  از فرمان pفرمان فوق كاربرد سوئيچ 

. فهرست والد ايجاد نشده باشد هم آنرا ايجاد خواهد كرد, كتوري را مي دهد حتي اگر هنگام ايجاد يك زير فهرستبه كاربر امكان ايجاد داير

  . ايجاد خواهد شدcityهم داخل  Behbahan ايجاد شده و همزمان پوشه tmp داخل Cityدر اين مثال پوشه 

  cd  color [tmp]                                           :مثال

[tmp][color]  mkdir  black  white                                     
 وارد cdابتدا با استفاده از فرمان ,  كه قبالً آنرا ايجاد كرده ايمcolor داخل پوشه white و blackدر مثال فوق براي ايجاد پوشه هاي 

ونه كه مشاهده مي كنيم مي توان چند پوشه همزاد را بصورت همانگ.  مي شويم تا بتوانيم پوشه هاي زيرمجموعه آن را بسازيمcolorپوشه 

 . بنويسيمmkdirكافيست نام آنها را با فاصله جلوي فرمان , همزمان ايجاد كرد

  

به هر .  براي اجراX  براي نوشتن و W,  براي خواندنR براي فايل ها و پوشه ها سه نوع مجوز وجود دارد كه عبارتند از UNIXدر : نكته

  .اين مجوزها يك عدد اختصاص مي يابد كه در برخي فرامين از اين اعداد استفاده خواهد شديك از 

  

 Xاجرا  Wيير غ و تنوشتن  Rخواندن 

4 2 1 

  

 mxxx: طريقه بكارگيري آن بدين صورت است.  جهت ايجاد پوشه اي با مجوزهاي دلخواه بكار مي رودmkdir فرمان mكاربرد سوئيچ 

 و group سپس ownerبترتيب اولويت ابتدا (ك عدد است كه از حاصلجمع اعداد مجوزها براي هر كاربر سيستم  ها يxكه هر يك از 

  .بدست مي آيد) othersبعد  

  mkdir    -m754    fruits [tmp]          :مثال

 .وشتن و اجرا را داراستن,  تمام مجوزها اعم از خواندنfruits  يعني كاربر مالك براي پوشه  1+2+4=7:   براي كاربر مالك� 7
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  . مجوز خواندن و اجرا را داردfruits  يعني كاربر گروه براي پوشه   1+4=5:    براي كاربر گروه�  5

  .كاربر ديگران فقط مجوز خواندن را دارد:   براي كاربر ديگران�  4

:                          مجوزهاي پيش فرض براي پوشه عبارتند از. پوشه با مجوزهاي پيش فرض ايجاد خواهد شد, m در صورت عدم بكارگيري سوئيچ :نكته

r-x             r-x            rwx  
  

  

  

 :تغيير دادن حالت دسترسي به يك فايل  3-17
  

 دسترسي به اين روشي ساده و مؤثر براي كنترل.  براي تغيير دادن حالت دسترسي به فايل يا پوشه استفاده مي كنيمchmodاز فرمان 

اين فرمان را مي توان به دو روش نمادين . جهت استفاده از اين فرمان بايد مالكيت فايل به شما تعلق داشته باشد. فايلها و پوشه ها مي باشد

  .يا مطلق بكار برد

  :روش نمادين

  :سطر فرمان در حالت نمادين بشكل زير است

chmod     [who][+/-/=][permission]     names 
  :ارامترهاي حالت نمادين بشرح زير هستندپ

 who : بجاي . تعين كننده كاربري است كه مي خواهيم مجوز خاصي را از او گرفته يا به او بدهيمwho بايد از يكي از 

مام در صورتيكه بخواهيم براي ت.   براي كاربر ديگران استفاده كنيم o   براي كاربر گروه و  g,    براي كاربر مالك  uحروف 

همچنين مي توان حروف را بصورت تؤام بكار .   استفاده كنيمa از حرف  whoكاربران بصورت يكجا مجوزها را تغيير دهيم بجاي 

 .برد

,  براي افزودن مجوز+ بدين صورت كه كاراكتر . از  اين كاراكترها براي گرفتن و دادن مجوزها استفاده مي كنيم :  =/-/+ 

 .  عمليات دادن و گرفتن مجوز را بصورت تؤام انجام مي دهد=مجوز و كاراكتر    براي گرفتن  -كاراكتر 

  براي مجوز اجرا استفاده مي  x  براي مجوز نوشتن و w,   براي مجوز خواندن rاز حروف  : (permissions)مجوزها  

 .كنيم

  :روش مطلق

  :صورت زير عمل مي كنيمدر اين روش براي تغيير دادن اجازه هاي دسترسي به يك فايل يا پوشه ب

chmod    mode    names 
 بايد يك عدد سه رقمي قرار دهيم كه هر يك از ارقام آن از حاصلجمع عدد متناظر با مجوزها براي هر modeدر اين روش بجاي عبارت 

  . مي باشدmkdir از فرمان mبدست آوردن اين عدد مشابه روش سوئيچ . يك از سه كاربر سيستم بدست مي آيد

  

  :مثال 

chmod      u+x   file1 
chmod      ug=r  file1 

chmod      a=rx  file1 
chmod       440 

chmod        347 

  

  

  

 )FMN5] و اU"ا, NVا5=ن(NV( Y2?)ا5=ن و اU"ا(C"وX )NVا5=ن و اU"ا(د@T"ان
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  مستعار اسامي تنظيم 3-18
 ناضافه كرد براي .كنيد تعيين اصلي فرمان aliasبجاي  را مستعاري اسامي بيشتر، آساني براي تا دارد وجود امكان اين لينوكس در

  :كنيد توجه زير مثالهاي به .كنيد دستور استفاده از بايد مستعار اسامي

alias p="pwd; ls –CF" 
alias rm="rm –I" 

 را جاري دايركتوري محتويات كه شد  اجرا خواهدls -CFدستور  آن از پس و كرده اجرا را pwd دستور p حرف نخست مثال در

  .شود  اجراiگزينه  با فقط تا است شده تنظيم ري طوrmدستور  دوم، مثال در .كرد خواهد چاپ

 توجه .ميشود داده نمايش ايد كرده كه تنظيم مستعاري اسامي از ليستي كنيد، تايپ تنهايي به  راaliasدستور  كه صورتي در

  .روند نمي بين از فرمان پوسته بستن با و شده ذخيره پيكربندي فايل يك در مستعار اسامي كه باشيد داشته

  

  دستورات پردازش فايل 3-19
  

  :تغيير  مسير پيغام هاي خطا 

  standard error خطاهاي احتمالي كه در اثر اجراي يك فرمان بروز مي كند را روي كانال استاندارد خطا يعني unixسيستم عامل 

فايل موردنظر ثبت و ذخيره شود بايد در يك , اگر بخواهيم پيغام هاي خطاي حاصل از اجراي فرامين بجاي نمايش روي خروجي. مي نويسند

كانال صفر به ورودي .  را براي خطا استفاده مي كند2سيستم عامل كانالي با عدد . از فرمان تغيير كانال خطاي استاندارد استفاده كنيم

  .كانال يك به خروجي استاندارد و كانال دو به خطا تخصيص يافته اند, استاندارد

  

  :مثال 

ls  abcds  2 > err 

  .استفاده مي كنيم  catبراي ديدن محتواي اين فايل از دستور : نكته

  

  :حذف فايل 

rm  -[fri] filename(s)  
پس از اجراي فرمان پيغامي جهت تأييد عمل حذف پرسيده مي شود و در صورت تأييد . كاربرد دستور فوق براي حذف كردن فايلها مي باشد

  .كاربر فايل حذف خواهد شد

 i  - پاك كردن فايل ها از كاربر تاييد گرفته مي شود براي   

  f - فايل هايي كه براي آنها اجازه wندارد را بدون گرفتن تاييد )force(پاك مي كند .  

  r - تمام فايل و زير فهرست هاي يك دايركتوري را به صورت بازگشتي )recursive ( پاك مي كند.  

  :تمرين

rm     f* 
rm     [aAtT]* 

rm     [a-f]? 
  

 :  cpكپي  دستور 

  .اين فرمان فايل يا پوشه مبدأ را در مسير مقصد كپي مي كند

cp     -[fri]    source    destination       
  :مثال 

cp     test1       apple/test2 

cp      /dev/t*         /test 
  :كاربرد سوئيچ هاي اين فرمان بترتيب زير مي باشد

 i  - دن فايل ها از كاربر تاييد گرفته مي شود كرجايگزين براي  
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  f - فايل هايي كه براي آنها اجازه w مي كندجايگزين ندارد را بدون گرفتن تاييد .  

  r - تمام فايل و زير فهرست هاي يك دايركتوري را به صورت بازگشتي )recursive ( مي كندجايگزين .  

 

  :حذف فهرست ها 

 rmdir  نام فهرست                      .)removing directoryمخفف (شدل تهي باببراي حذف بايد فهرست از ق

     

  .باشد آن را نيز پاك مي كندن استفاده شود در صورتيكه دايركتوري باال هم خالي  pاگر از سوئيچ 

  

  :مثال 

rmdir       d2/d3     d1  
rmdir        -p      d2/d3 

   :mv دستور

  .ال و هم براي تغيير نام فايلها و پوشه ها استفاده مي شوداز اين فرمان هم براي انتق

 
mv     f1    f2     f3     dir1  

 dir1 از مسير جاري به f3 و f2 و f1تغيير مسير  

 

mv      olddir      newdir 
   newdir به olddirتغيير نام دايركتوري از 

  

mv       file1     file2 

  file2 به   file1تغيير نام فايل از  

 

بشرط يكسان بودن مسير )  يعني هر دو فايل باشند يا هر دو پوشه باشند( يكسان باشد mvدر صورتيكه نوع مبدأ و مقصد فرمان :  نكته

متفاوت يا مسير بكار رفته در پارامترهاي فرمان , اما اگر مبدأ فايل و مقصد پوشه باشد. كاربرد تغيير نام برقرار مي شود, موردنظر در فرمان

 .كاربرد آن انتقال خواهد بود, باشند

 

   :od دستور

  :اما با بكارگيري آن همراه با سوئيچ هاي ذكر شده نتايج زير حاصل خواهد شد, اين فرمان نيز براي مشاهده محتويات فايلها بكار مي رود

 - cبايتهاي محتويات فايل را بصورت حروف اسكي نشان مي دهد    . 

 - dات فايل را در مبناي ده نشان مي دهد   كلمات محتوي. 

 - o نشان مي دهد) اكتال(   كلمات محتويات فايل را در مبناي هشت. 

 xكلمات محتويات فايل را در مبناي شانزده نشان مي دهد   .  

  

  :مثال 

  

od    -c    filename1 
  

  :يافتن فايل ها 

پارامترهاي اين فرمان بدين ترتيب . بيابيم, مشخصات ديگري از آنها را مي دانيم مي توان موقعيت فايلهاي خاصي را كه نام و findبا دستور 

جستجو در كل حافظه سيستم انجام خواهد ,  تعيين كرد كه در صورت عدم ذكر آنfindهستند كه مي توان مسير جستجو را براي فرمان 

  .شد
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  .مي توان يكي از موارد زير را بكار برد. ي گرديم براي تعيين نوع فايل يا پوشه اي است كه بدنبال آن مtypeپارامتر 

 b  :  فايل ويژه بالكي 

 p  :  فايل پايپ 

 f  :   فايل معمولي 

 l :   فايل لينك 

 d :  پوشه 

  

  :مثال 

find   /t1    -name  black    -type  d 

find   -size  10240c 
find    /t1    -size  10 

   :wc دستور

سوئيچ هاي اين فرمان بترتيب كاربردهاي زير . كلمات و خطوط يك يا چند فايل را مشاهده نمود, توان تعداد حروفبا اجراي اين فرمان مي 

  :را دارند

 -cشمارش تعداد حروف                  

 -wشمارش تعداد كلمات                 

 -l شمارش تعداد خطوط                 

  

  :مثال 

wc     filename1   filename2 

 

  :grep دستور

grep    -[vcln] pattern  files   
چنانچه الگوي موردنظر را . اين دستور خطوطي از محتواي فايل كه شامل عبارت موردنظر هستند را پيدا كرده و روي صفحه نمايش مي دهد

  :رامترهاي اين فرمان عبارتند ازپا. در بيش از يك فايل جستجو كنيم خطوط پيدا شده را با ذكر نام فايل روي صفحه نمايش مي دهد

 -vاين پارامتر خطوطي را نشان مي دهد كه الگوي موردنظر در آنها وجود نداشته باشد      . 

 -cاين پارامتر تعداد دفعات تكرار يك رشته را در يك پرونده نشان مي دهد      . 

 -lستند نشان داده شود       اين پارامتر باعث مي شود فقط اسامي فايلهايي كه حاوي رشته ه. 

 n -شماره خط را الگو را قبل از نمايش آن روي صفحه مي نويسد      . 

 
  :مثال 

grep  -v  “the”   .bash  
  

pipes :  

   كه "  |  "با استفاده از عالمت . در بسياري از موارد الزم است كه از خروجي يك دستور بعنوان ورودي دستور ديگر استفاده نمائيم

pipeده مي شود كاربر به سيستم عامل مي گويد كه خروجي يك دستور بعنوان ورودي دستور بعدي در نظر گرفته شود و بدين   نامي

  .ترتيب چند دستور با يكديگر تلفيق مي شوند

ستاندارد خود اين فرمان بدون هيچگونه تغيير ورودي ا. استفاده كردtee مي توان از فرمان Pipeبراي ايجاد يك سه راهي در ميان فرامين 

  .را به خروجي استاندارد منتقل كرده و همزمان يك كپي از داده هاي ورودي را در فايلهاي اختصاص داده شده از سوي كاربر ايجاد مي كند

  

  :مثال 

command1 | tee file |command2 
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cat   apple | grep "canvas" | tee  mine | wc  -l 

عالوه بر آن يك كپي از ,  باشند بعنوان خروجي نشان داده شدهcanvas كه حاوي رشته appleدر اين مثال تعداد خطوطي از فايل 

  . نيز ذخيره مي گرددmine در فايل Grepخروجي فرمان 

.  را همانگونه كه قبالً آموختيد نمايش مي دهدapple  محتواي فايل  cat  appleدز توضيح فرمان فوق مي توان گفت ابتدا فرمان 

  روي خروجي فرمان قبل اثر كرده و در خطوطي كه حاصل از اجراي فرمان قبلي هستند بدنبال "grep   "canvasن سپس فرما

 در canvas است كه رشته appleبنابراين خروجي اين فرمان خطوطي از فايل .  باشندcanvasآنهايي مي گردد كه حاوي رشته 

خروجي فرمان قبل , ورودي اين فرمان.  كارش شمارش تعداد خطوط يك فايل است  wc  -lفرمان نهايي يعني . آنها وجود داشته باشد

 هستند در خروجي canvas كه داراي رشته appleپس تعداد خطوط فرمان قبل را نشان مي دهد و درنتيجه تعداد خطوط فايل . است

  .نمايش داده خواهد شد

 ايجاد كرده و خروجي حاصل از فرمانهاي پيش از خود را در فايل Pipeمين  همانگونه كه ذكر كرديم يك سه راهي در ميان فراteeفرمان 

  . ذخيره مي نمايدteeمشخص شده در فرمان 

  

  حساب كاربري 3-20

  استفاده ميكنيم useradd از فرمان userبراي ساختن يك 

useradd Roohollah 

از فرمـان  . نيـز بايـد يـك پـسورد داشـته باشـيم      userي  اسـت بـرا  secureبا توجه به اينكه لينوكس يـك سيـستم عامـل فـوق العـاده        

passwd   همراه با نامuserكنيم  ميتوانيم پسورد را تعيين 

passwd Roohollah 

 باال لينوكس پسورد حتي با سـتاره هـم نـشان داده          securityتوجه كنيد كه با توجه به       . بايد پسورد مورد نظر را وارد كنيد        سپس دودفعه 

  شود نمي

 ميتـوانيم اسـتفاده    -c  پـارامتر   اختـصاص دهـيم از     userهيم يك اطالعات اضافي مثل نام و نام خانوادگي و يا شماره تلفن به يك                اگر بخوا 

 كنيم 

useradd -c " Roohollah  Pishbahar" Roohollah 

 تفاده كنيم  است اسmodify كه به معني usermod كه درست كرده ايم بدهيم از فرمان userاگر بخواهيم تغييري در 

usermod -c " AsreDanesh web site's" Roohollah 

شـماره  , ,user ها ساخته شده همرا با اسم        user.ذخيره ميشود / home جديدي كه درست ميكنيم در دايركتوري        userپروفايل هر   

UID-User ID ,GID-Group ID,home directory وshell    فتـد را  ميـشود در گـردش مي   كه زمـاني كـه كـاربر وارد

 ميتوانيم در شاخه زير مشاهده كنيم 

cat /etc/passwd  

  مورد نظر را حذف كنيم userبا فرمان زير ميتوانيم 

userdel Roohollah 
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بـه  .كنـيم مـي  برويم اسم كاربر را مـشاهد       / homeتوجه كنيد با اجراي فرمان باال حساب كاربري كاربر حذف ميشود اما اگر در دايركتوري                

  كامل حساب كاربر ميتوانيم از فرمان زير استفاده كنيم منظور حذف 

userdel -r Roohollah 

  

 توانيم يك گروه براي كاربران درست كنيم  با فرمان زير مي

groupadd -r project  

  از فرمان زير به منظور اضافه كردن كاربر به گروه استفاده ميكنيم 

usermod -G project Roohollah 
 اربراني كه عضو گروه ما هستند قابل ديدن ميباشند در مسير زير ك

cat /etc/group  

براي اين منظور يك گروه جديد ميسازيم سپس كـاربر را عـضو هـر دو گـروه     .با فرمان پايين ميتوانيم يك كاربر را عضو دو گروه مختلف كنيم   

 كنيم مي

groupadd -r proj 
usermod -G proj,project Roohollah 

 ير در جهت اينكه كاربر عضو كدام گروه است استفاده ميشود از فرمان ز

groups Roohollah 

  

و اسم گروه  Roohollah و اسم كاربر 123توجه كنيد اسم فايل .براي عوض كردن مالك يك فايل در گروه از فرمان زير استفاده ميكنيم

project در نظر گرفته شده است  

chown Roohollah.project 123  

 بخواهيم يك كاربر عادي را مدير يك گروه كنيم از فرمان زير استفاده ميكنيم اگر 

gpasswd -A Roohollah project  

 حال كاربري كه مدير فايل شده قابليت اين را دارد كه كاربر جديد به گروه اضافه و يا از گروه خارج كند 

   گروه استفاده ميكند مدير گروه جديد از فرمان زير به منظور اضافه كردن كاربر به

gpasswd -a ali project  

 مدير گروه جديد از فرمان زير به منظور حذف كردن كاربر از گروه استفاده ميكند 

gpasswd -d ali project  
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 w و users,who دستور3-20-1

  نام كاربران وارد شده در سيستم نشان داده ميشود whoبوسيله فرمان 

who 

who am i  

 Whoرهاي دستور پارامت

b- : آخرين باري كه سيستم بوت شده كي بوده ؟  

p- : چه پروسس هايي االن فعال هستند ؟  

u - : زمان هايي كه يوزر خاص مورد نظر ما لوگين مي شده كي بوده ؟  

    اطالعات بيشتري در مورد كاربران نشان داده مي شودw با استفاده از دستور

w 

19:51:32  up  6:18,  2 users,  load average: 0.44, 0.57, 0.87  

USER          TTY      FROM              LOGIN@     IDLE     JCPU     PCPU   WHAT 

Roohollah    tty7       :0                   13:33        6:18m    34:57   0.42s     gnome-session 

Roohollah    pts/0    :0.0                 19:37        0.00s     0.32s     0.00s    w 

  بارگزاري متوسط توسط پردازنده- تعداد كاربرها-مدت زماني كه كامپيوتر روشن شده:  اولتوضيح سطر

ال  برنامه در ح– ميزان اشغال سي پي يو – مدت زمان ورود - زمان ورود- مكان ورود- كاربراني كه وارد سيستم شده اند: دوم توضيح سطر

  اجرا

  :PCPU و JCPUتفاوت 

JCPU : زمان كل پردازش هايي كه بهttyشامل  ( ضميمه شدندjob هايي كه در گذشته در پس زمينه انجام ميشدن نميشه ولي شامل 

  .)اونايي كه اآلن دارن در پس زمينه لينوكس انجام ميشن هست

PCPU : ستون درزمان استفاده شده بوسيله پروسس فعلي كه what  خروجي دستور ازw نام پروسس نمايش داده مي شود  

   شوددارند نمايش داده ميي كه مجوز ورود ن ليست كاربراusersبا استفاده از دستور 

users 

  اطالعات كاملي راجع به يك كاربر نمايش داده مي شود fingerبا استفاده از دستور 

finger نام كاربر 
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  مديريت پردازش 3-21
 يا شماره مشخصه PIDبه اين شماره . هر پروسس بوسيله يك شماره واحد شناخته مي شود. ه در حال اجراستيك برنام, يك پروسس

 سيستم عامل و پروسس Kernelپروسس شماره صفر . پروسسهاي شماره صفر و يك ويژه سيستم مي باشند. پروسس گفته مي شود

 تمام پروسسها unixدر سيستم عامل . ساختار پروسسها را بر عهده دارداين پروسس وظيفه برپاسازي .  نام داردInitپروسس , شماره يك

  .گويند) parent(توسط يك پروسس ديگر ايجاد مي شوند كه به آن پروسس والد 

  

   :PS دستور

 PSاگر هيچ سوئيچي را در سطر فرمان به .  و اطالعات ديگري در مورد پروسسهاي در حال اجرا را نمايش مي دهدPIDاين فرمان 

  :اختصاص ندهيد اطالعات زير را مشاهده خواهيد كرد

  PIDشماره مشخصه پروسس    . 

 tty  نام ترمينالي كه پروسس را اجرا كرده است     . 

 Timeزمان مصرف شده براي اجراي فرمان   . 

 Command نام فرمان     

  .وسسهاي با شماره خاص را مشاهده كردمي توان اطالعات پر,  بكار گرفته شود  p-   همراه با سوئيچ PSاگر فرمان 

  ps     -p   100,107,267:   مثال

يك ليست كامل از اطالعات مختلف درباره پروسسهاي فعال را نمايش ,   بكار گرفته شود f- همراه با سوئيچ   PSاگر فرمان  

  :اين اطالعات شامل موارد زير است. مي دهد

 )UID(نام كاربري كه پروسس را فعال كرده  

 (PID)شماره مشخصه پروسس  

 (PPID)شماره پروسس والد  

 process utilizationشماره  

 )stime(ساعت شروع پروسس  

 .ترمينالي كه پروسس روي آن فعال شده است 

 )Time. (مدت زماني كه اجراي پروسس طول كشيده است 

 )command. (دستوري كه اجرا شده 

 ر در كدام ترمينال در حال فعاليت ميباشد  ميتوانيم تشخيص دهيم كاربttyبوسيله فرمان 

tty 

  

  …,DVD,CD,Flopy كار با  3-22

 mountبايـست آن را   ياشد و براي دسترسي به آن مـي مي  موجود media در دايركتوري flopy disk و يا CD,dvdمحتويات 

  كنيم 

 دستور زير را وارد كنيممي بايست  CD ROMبراي دسترسي به  ثالم

mount /media/cdrom 
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 را CDباشـد و ابتـدا بايـد      بودن اين عمل ميسر نميmountخارج كنيم به دليل  CD ROM را از داخل CDدر صورتي كه بخواهيم 

un mount كنيم   

 كنيم بدين منظوراز فرمان زير استفاده مي

umount /media/cdrom  

 كنيم  استفاده ميejectاز فرمان   CD ROM  ازCD براي خارج كردن

eject 

 

  در لينوكسIPتنظيمات  3-23

در هرشبكه بطورمعمول نخستين اليه يعني سخت افزار از يك كارت شبكه يا اترنت تشكيل شده و براي اينكه اين كـارت بعنـوان يـك رابـط                

 packetبسته ها يا " به آن اختصاص يافته و ثانياIP addressدرمحيط شبكه بكارگرفته شود بايستي اوال آدرس واحدي تحت عنوان 

  .  گفته ميشودroutingهاي اطالعاتي براي رسيدن به اين رابط مسير دهي شوند كه به اين عمل 

در اغلب توزيعهاي لينوكس راههاي خاصي براي انجام تنظيمات رابط يا كارت شبكه گنجانده شده كه در اينجا روش ساده استفاده از فـرامين          

  : شود   بررسي ميshellمتني در محيط 

 بعنـوان  loopback) interface (loدانست كه هسته يا كرنل سيستم عامل لينوكس بطورپيش فرض از يك رابـط مجـازي يـا    بايد 

  . كند  يك ابزار مجازي براي ارتباط با خود سيستم استفاده مي

 ازپـيش تعريـف شـده     را برمي گزيند و در هنگام بوت سيستم بطـور localhost و نام IP 127.0.0.1اين ابزار مجازي بطور معمول 

  . فعال ميگردد 

باشـد كـه در محـيط      مـي  NIC(Network Interface Card)قسمت اصلي سـخت افـزار شـبكه يـك رايانـه كـارت شـبكه        

  . بسته به تعداد كارتهاي شبكه متصل به سيستم آدرس دهي و نامگذاري ميشود...  و eth1 يا eth0لينوكس معموال با اسامي /گنو

  كنيم   ما دو كارت شبكه موجود بود و تمايل داشتيم يكي از آنها را غيرفعال و يا فعال كنيم از فرمانهاي زير استفاده مياگر بر روي سيستم

 براي غير فعال كردن از 

ifdown eth0  

  براي فعال كردن از 

ifup eth1  

ه در سيستم اسـت تنهـا چيـزي كـه الزم داريـم        يك كارت شبكه بافرض اينكه اين كارت اولين و تنها كارت شبكه نصب شد              IPبراي تنظيم   

 بـا مجـوز كـاربر    shellبايست بعنوان مثال از دستور زير در محـيط   باشد و مي  ميifconfig(interface configure)برنامه 

  : ريشه استفاده كنيم 

ifconfig eth0  192.168.3.8  broadcast 192.168.3.255  netmask 255.255.255.0  
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 و يـك پوشـانه زيـر    192,168,3,8 شامل آي پي اختصاص يافته بـه كـارت شـبكه       C كالس   IPشود در اينجا يك      مالحظه مي همانطوريكه  

نيـز    broadcastو آي پي    .  اختصاص مي يابد     eth0 به كارت شبكه ما      255,255,255,0 شامل   cكالس  ) subnetmask(شبكه

  . باشد  دهند و معموال آخرين شماره آي پي يك كالس شبكه مي خ مي خاصي است كه كليه كامپيوترهاي شبكه به آن پاسIPشامل 

 به تنهائي استفاده كرده و پاسخ سيستم را كه          ifconfigدر ادامه براي بررسي صحت عمليات انجام شده و عملكرد كارت شبكه از دستور               

  : كنيم  چيزي مشابه زير خواهد بود مشاهده مي

ifconfig 
 

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:70:b2:1b:5f   

          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  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:1000  

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 

          Interrupt:30 Base address:0x2000  

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:16436  Metric:1 

          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0  

          RX bytes:480 (480.0 B)  TX bytes:480 (480.0 B) 

دراين گزارش .كنيم  كه به سيستم ما تعلق گرفته است استفاده ميكارت شبكه  IP address  و تغييربراي ديدن  ifconfigاز فرمان 

ادگي كـه در نـوع خـود بـا توجـه بـا سـ          b2:1b:5f:00:21:70 هـم مـشخص شـده    eth0حتي آدرس سخت افزاري كارت شبكه 

  . دستورات داده شده نتايج جالبي به نظر ميرسد 

  :آدرس يك كارت شبكهبراي تغيير 

Ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 
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 پيكربندي پوسته فرمان 3-24

براي اين منظور بايد .  كنيدبراي اينكه بتوانيد بطور موثرتري از پوسته فرمان خود استفاده كنيد، ميتوانيد آنرا بنا به خواسته خود تنظيم

  .فايلهاي پيكربندي پوسته فرمان خود را ويرايش كنيد

برخي از اين فايلها براي تمام كاربران و پوسته ها . تعدادي فايل پيكربندي وجود دارد كه نحوه رفتار پوسته فرمان شما را تعيين ميكند

ربندي زير فايلهايي هستند كه هر كاربر پوسته فرمان در لينوكس از آنها فايلهاي پيك. مشترك بوده و برخي مخصوص يك كاربر خاص هستند

  :استفاده ميكند 

o etc/profile : اين فايل هنگامي اجرا ميشود كه شما به . اين فايل اطالعات محيط كاربري هر كاربر را ذخيره ميكند

گزيده مسير، شكل اعالن فرمان، حداكثر اين فايل مقادير پيش . سيستم وارد شده و پوسته فرمان آغاز به كار ميكند

. تعداد فايلي كه شما ميتوانيد ايجاد كنيد و مجوز هاي پيش گزيده براي فايلهايي كه ايجاد ميكنيد را تعيين ميكند

  .همچنين اين فايل متغيير هاي محيطي مانند محل صندوق پستي و اندازه فايلهاي تاريخچه را تنظيم ميكند

o etc/bashrc : يل براي هر كاربري كه پوسته اين فاbashاين فايل حالت اعالن فرمان .  را اجراميكند، اجرا ميشود

 كه در دايركتوري خانگي هر كاربر وجود دارد، تحت bashrcمقادير اين فايل ميتواند توسط فايل . را تنظيم ميكند

  .تاثير قرار گيرد

o bashrc/.~ :  اين فايل حاوي اطالعات مربوط بهbashاين فايل هنگامي خوانده ميشود كه به . اربر ميباشد هر ك

اينجا بهترين مكان براي ذخيره متغييرهاي محيطي و . سيستم وارد ميشود و هر گاه كه يك پوسته جديد باز ميكنيد

  .فرمانهاي مستعار خاص خودتان است

o bash_profile/.~ : اده از پوسته بكار ميبرد ميباشداين فايل براي وارد كردن اطالعات خاصي كه هر كاربر در استف .

اين فايل تعدادي از متغييرهاي محيطي را . هنگامي كه كاربر به سيستم وارد ميشود. اين فايل تنها يكبار اجرا ميشود

  . مربوط به كاربر را اجرا ميكندbashrcمقدار دهي كرده و فايل 

o bash_logout/.~ : اين فايل فقط صفحه نمايش را . يد اجرا ميشوداين فايل هر گاه كه شما از سيستم خارج ميشو

  .پاك ميكند

هر كاربر ميتواند اطالعات موجود در .  بايد با كاربر ريشه وارد سيستم شده باشيدetc/bashrc و etc/profileبراي تغيير فايلهاي 

 . موجود در دايركتوري هاي خود را تغيير دهدbash_logout و bash_profile ،bashrcفايلهاي 

  

  نوشتن برنامه در محيط لينوكس 3-25
 حاوي خود عامل لينوكس سيستم كه تفاوت اين با باشد مي ويندوز عامل سيستم همانند لينوكس عامل سيستم در برنامه نوشتن

  . مي باشد++Cكامپايلر 

 در متفاوتي  محيطهاي.ره كرد، آن را ذخيCPPپسوند  با بعد و كرد ويرايش را برنامه محيط يك در ابتدا بايد برنامه نوشتن براي

 در محيط اين به دستيابي  براي. مي باشدgeditمحيطها  اين از يكي .باشد مي موجود برنامه نوشتن براي لينوكس

 زبان با محيط تنظيم محيط اين قابليتهاي از يكي.  را فشار دهيدEnter و كليد  را تايپ كردهgeditكلمه ) Terminal(ترمينال

 برنامه نوشتن به و داده تشخيص را شده رزرو و كليدي كلمات كامپايلر تنظيمبعد از اين .  مي باشد++C اينجا در كه نظر مورد

  . استفاده نمائيدVi از محيط geditبجاي  توانيد مي نباشد گرافيكي محيط حاوي شما لينوكس عامل سيستم اگر كرد خواهد كمك

  .نمائيداستفاده مينال  در تر Viدستور  از محيط اين به دستيابي براي

  .نماييم كامپايل زير دستور با را آن بايد .نموديم CPPپسوند  با را برنامه كه آن از بعد

g++ اسم برنامه.CPP 

  .شود مي كامپايل زير بصورت يباشد م examنام  به برنامه اگر الثم

G++ exam.CPP 



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

 .مثال زير يك برنامه بسيار ساده مي باشد . تايپ كنيد يك بر نامه خيلي ساده به طور مثال برنامه خوش آمد گويي را 

#include  

Int main()  

{  

Cout << "welcome to c++"; 

Returne 0; 

}  

مرحله كد نويسي تمام شـده حـاال بايـد بـراي     .  ذخيره كرده و از محيط اديتور خارج شويد cppسپس اين برنامه را با نام دلخواه و با پسوند         

 استفاده ++gبراي كامپايل كردن برنامه از دستور    . براي اين كار يك كنسول يا ترمينال باز كنيد          . را كامپايل و اجرا كنيد    برنامه نوشته شده    

  .مي كنيم

g++   -o t2   test1.cpp  

 o–در سـتون دوم سـوئيچ   .  مربوط به دستور كامپايل كـردن مـي باشـد   ++gستون اول . دستور مقابل از چند ستون تشكيل شده است 

 اسـم فـايلي اسـت كـه بعـد از            t2 درستون سـوم  . براي ساختن فايل خروجي يا اجراي بعد از كامپايل كردن مورد استفاده قرار گرفته است               

 را در اون ++c اسم فايلي است كـه شـما برنامـه    test1.cpp ودر ستون آخر. كامپايل كردن ايجاد مي شود ويك فايل اجرايي ميباشد 

  .  ساخته ميشود t2جراي دستور باال ابتدا برنامه شما كامپيال شده و سپس يك فايل با اسم ذخيره كرديد بعد از ا

اگر در برنامه شما خطا وجود داشته باشد فايلي براي اجرا ساخته نميشود و در مرحله كامپايل شماره خطهاي داراي خطا را نمايش مـي       : نكته

  .صورت زير در كنسول اجرا شده و يك فايل ساخته مي شودبه  اگر برنامه بدون خطا اجرا شود كامپايل. دهد 

G++ -o t2 test1.cpp 

In file included from /usr/lib/gcc/i386-redhat- 

Linux/3.4.2/../../../../include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31; 

From test1.cpp:1: 

/usr/lib/gcc/1386-redhatg- 

Linux/3.4.2/../../../../include/c++/3.4.2/backward-warning.h:32:2:warning:#warning this 
file includes at last one deprecated or antiquated header.please  

 Consider using one of the 32 headers found in section 17.4.12 of the c++ standard. 

Examples include substituting the header for the header for c++ includes ,or instead of 
the  

Deprecated header. To disable this warning use-Wno-deprecated. 

Test1.cpp:6:2: warning:no newline at end of file  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

   .حاال مي توانيد فايل ساخته شده را اجرا كنيد و نتيجه كار را ببينيد

./t2  

Welcome to c++  

  . برنامه را به اجرا در مي آوردt2/.ل ستون او

  . را چاپ مي كند welcome to c++كنيد كه بعد از اجراي برنامه پيغام خوش آمود گويي  مشاهده مي

  



  آزمايشگاه سيستم عامل

  

  سرانجام پنگوئن محبوب توروالدز چه خواهد شد؟ 3-22
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