
  ول حتى السادس)   (من الدرس ال  mohamed clay  الدرس الول من دورة 

بسم ال الرحمان الرحيم
linuxلحتراف  mohamed clayياتي هدا الدرس كبداية لدورة 

بدانا

 في الحقيقة ان كل مستخدم في حياتنا العامة في حاجة الى دليل لكي يتعرف
 linuxفقد وفر  linuxعلى كيفية استخدام اداة ما وهدا بالضبط ما يوجد في نظام 

 لمستخدميه بعض الوامر التي تمكنهم من التعرف على خصائص وطريقة عمل
 الدوات الموجودة فيه وتجدر الشارة الى انني اقصد بلفظ كلمة الدوات اي

SHELLالوامر التي تستعمل في 

الوامر

 هناك عدة ساتطرق لبرزها ومادمنا في هده النقطة اود ان اشير الى ان الدليل
يتم تثبيته تلقائيا اثناء تثبيت النسخة 

سابدا بالمر 
:PHPكود 

man  
 من ابرز الوامر المستخدمة في التعرف على خصائص امر ما وهو manيعتبر امر 

وكمثال بسيط manualاختصار لكلمة 

فعند كتابتك المر 
:PHPكود 

man ls  
lsفانك بدلك تقوم بطلب دليل استخدام ادة 

 ستظهر لك هذه النافدة التي تشرح بالتفصيل المر وتجدر الشارة الى ان الصورة
فهناك مثل مبرمج المر والعديد من المعلومات lsلم تظهر كل محتويات المر 
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 directoryفاننا سنحصل على كل  manpathكما تجدر الشارة الى انه بكتابة المر 
التي تحتوي على هذا المر 

ملحوظة
لن اتطرق الى مكونات هذا المر ما يهمنا هنا هو استخدام المر

المر 
:PHPكود 

rpm -q  
 وهو يقدم خدمة التعرف على linuxيعتبر المر من الوامر المعروفة في نظام 

اصدار اداة ما ولكي نبقى في نفس الصدد دعونا نكتب المر
:PHPكود 

rpm -q man  
manسوف يقوم باظهار اصدار المر  linuxفعند كتابتنا هذا المر فان 
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وتجدر الشارة هنا انه بكتابة المر
:PHPكود 

rpm -qi man  
 سنحصل على معلومات اكثر عن الصدار وهناك من يتساءل الن مالدي سوف

 هي مثل البرامج يمكن linuxينفعني ادا عرفت الصدار اقول له ان الوامر في 
تحديثها اي بمعرفة اصدار المر يمكن ان تقوم بتحديث لهدا المر

 هنالك ايضا امر مهم جدا وهو مختص في معرفة مسار تواجد اداة ما المر الدي
اتحدث عنه هو المر 

:PHPكود 

which  
 وسوف تحتاج هدا المر لمعرفة مسار امر ما وبالتالي معرفة مكونات هدا المر

وبالتالي التعديل عليها في حالة البرمجة
مثال بسيط لستعمال المر 

:PHPكود 

which fdisk  
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 كانت هذه اهم اوامر الدليل ويوجد هناك اوامر اخرى لم اتطرق لها ودلك لن هدين
المرين هم القوى فلم ارد ان اكثر الوامر عليكم حتى ل تختلط 
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   mohamed clay  الدرس الثاني من دورة 

بسم ال الرحمان الرحيم
linuxلحتراف  mohamed clayالدرس الثاني من دورة 

 اخوتي لقد وعدتكم في البداية ان كل الدروس ستكون تطبيقية محضة ولكن فيما
 يخص هذا الدرس فان الطابع النظري فيه سيغلب الطابع التطبيقي ويعتبر هذا

الدرس من اهم الدروس التي يجب الطلع عليها

بدانا

 windowsسيكون غريبا بعض الشيئ بالنسبة للقادمين من نظام  linuxان نظام 
 ولكن في الحقيقة هناك بعض المور المخفية التي تجمع بين هذين النظامين

ولنبدا من الملفات

 linuxونظام  windowsهناك من يرى ان هناك اختلف كبيرا بين الملفات في نظام 
 ولكن اود ان اقول ليس هناك اختلف كبيرا ودعني اجري مقارنة بسيطة بين

linuxونظام  windwosالملفات في نظام 

windowsبالنسبة لنظام 

 متفردا هو قدرته على التميز بين الملفات واود ان اوضح windowsما يجعل نظام 
 وكل شيئ تراه عيناك في نظام document wordو  musicو  videoفي هذا الصدد ان 

windows هي ملفات ولكن شاع ان نسميها حسب محتواها ولكي تفهم هذه 
 ثم ادهب الى فيلم ما وحاول windowsالنقطة قم بحدف مشغل الفلم لديك من 

 على دلك الملف windowsفتحه بالطبع لن تستطيع لن الداة التي كان يتعرف بها 
 يتعرف على ملفاته من خلل البرامج المثبثة windowsقد حدفت باختصار فان نظام 

عليه

linuxبالنسبة لنظام 

 كما دكرنا سابقا windowsهو ان  windowsفالختلف الموجود بينه وبين نظام 
 يتعرف على الملفات من خلل البرامج ولكن هناك نقطة اخرى يجب الشارة اليها

 اي ل يوجد cهو القرص الصلب  cفالقرص الصلب  windowsهي انه بالنسبة ل 
 فكل شيئ بالنسبة له هو linuxبرنامج لتعرف عليه كما ل يمكن التعديل عليه اما 

ملف حى القرص الصلب هو ملف قابل لتعديل
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دعونا ل نكثر من المور النظرية وننتقل مباشرة الى كيفية انشاء ملف
لنشاء ملف ما نستخدم المر 

:PHPكود 

touch  
مثال بسيط

:PHPكود 

touch file1 
touch file2  
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وبهدا نكون قد تعرفنا على الملفات وكيفية انشائها

او المجلدات ان صح التعبير directoryننتقل الن الى 

 و linuxسوف اعتمد بالطبع نفس المنهج الدي شرحته به الملفات اي المقارنة بين 
windows

 فنحن نننشئها بشكل دائم في نظام foldersكلنا يعرف ما معنى المجلدات او 
windows  وسوف اوضح الختلف بين المجلدات في نظامwindows  وlinux  ولنبدا

المجلدات الرئيسية هي windowsففي نظام 
windows

program files
Documents and Settings

لن اقوم بشرحها للسباب التالية
كما انها معروفة من اسمها فقط windowsمعظمنا تعامل مع 

المجلدات الرئيسية هي linuxوفي نظام 

/bin : يحتوي هذا المجلد على اوامر النظام مثلls وهو قابل للستعمال من طرف 
كل المستخدمين

/boot : يحتوي هذا المجلد على النواة وكل الملفات المتعلقة بها
/dev : يحتوي هذا المجلد على ملفات الجهزة المرتبطة بالحاسوب مثل الفارة و..
/etc : يحتوي هذا الملف على اعدادات النظام المختلفة سواء كانت خاصة بالنت او 

غيرها
/home : يحتوي هذا المجلد على كل مستخدمي النظام وهو مشابه تماما ل 

Documents and Settings
windowsفي نظام 

/lost+found : من اسمه فهو يدل على الملفات التي تم حذفها ولكن ليس كليا 
وهي توجد في هذا المجلد

/lib :  مكتبات البرامج المشتركة وهي بالنسبة للبرمجة
/root :  مساحة خاصة بroot 
/mnt : يحتوي على الجهزة المتصلة بالحاسوب والتي تم التعرف عليها
/sbin :  يحتوي على الوامر الخاصة بroot  كالمرfdisk
/tmp دليل الملفات المؤقتة
/usr :  يحتوي على البرامج المتاحة لكل المستخدمين مثل برنامجmozila وما شبه 

دلك
/initred :  هذا المجلد رئيسي ومهم في عملية اقلع النظامboot
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/opt : عند تحميلك لبرنامج ما وقمت بتثبيته فهو سوف يصنع لنفسه مجلدا داخل 
هذا الملف

/proc : يحتوي على معلومات النظام الحالية كالذاكرة وماشبه دلك
/var : يحتوي على البيانات المتغيرة

linuxرسم توضيحي لبنية النظام في 

linuxو  windowsمن هدا الرسم يتضح لنا الختلف الواضح بين كل من 

ولنشائ مجلد نستعمل المر 
:PHPكود 

mkdir  
make directoryوهو اختصار لجملة 

وكمثال بسيط
:PHPكود 

mkdir tartest  
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وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء
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    ( الجزء الول)  mohamed clay  الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمان الرحيم
قبل ان ابدا اود شكر كل العضاء الدين شاركوا وتجاوبوا مع المواضيع

بدانا

 ان اي نظام في العالم يفرض علينا مجموعة من الوامر لكي نتجاوب ونتحكم فيه
 فالمضمون واحد ولكن هناك اختلف على مستوى طريقة التنفيذ وبما انني

 فسوف اتابع هذه الطريقة ودلك لن linuxو  windowsاعتمدت منهج المقارنة بين 
نظام سهل windowsولن  windowsمعظمنا يعرف 

ولكي نبدا دعونا ننظر لهذه الصورة
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 حيث يمكن windowsبالطبع قبل ان اكمل هذه الصورة اعتدنا عليها في نظام 
 الضغط بالزر اليمن للفارة على الحصول على خيارات الملف وهدا ما ساعتمده

 ولكن قبل ان امر تجدر linuxمن خلل  windowsفسوف اشرح مقابل كل امر في 
نوعان  linuxالشارة الى ان الوامر في 

 وهي التي سوف نشرحها الن وهي الوامر المستخدمة من طرف: اوامر عادية 
كل مستخدمي النظام كما ان هذه الوامر اساسية لتجاوب مع النظام

 هو من يستطيع تطبيقها rootاي وحده  rootوهي الوامر الخاصة ب : اوامر ممتازة 
وهي ليست موضوعنا الن وسوف نتطرق لها بادن ال في الدرس القادم

دعونا نبدا بالمر 
:PHPكود 

ls  
ودلك لشهرة هذا المر كما انني استخذمته سابقا

 والكثر استعمال يستخدم هذا المر لعرض linuxمن اشهر اوامر  lsيعتبر المر 
 directoryالملفات الموجودة في مجلد ما واقصد بمجلد 

 كما ان المر يمكن دمجه مع عدة خصائص لن اشرحها ودلك لنك تستطيع بنفسك
معرفتها كل ماعليك فعله هو كتابة 

:PHPكود 

man ls  
ولكي تفهم اكثر انصحك بالرجوع الى الدرس الول وهدا هو الرابط

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=18309
وبادن ال ستتمكن بالتعرف على كل خصائصه بمراجعتك لدرس الول

 ولتاكد windowsفي نظام  dirمشابه للمر  lsوقبل ان انتقل الى امر اخر فان امر 
 فستلحظ انه قام بعرض لك الملفات dirافتح شاشة الدوس واكتب المر 

 بل هو موجود windowsلم يقتصر على  dirالموجودة في المجلد الحالي بل ان امر 
 lsمع اختلف بسيط فالمر  lsويقوم بنفس ما يقوم به المر  linuxايضا في نظام 

 فل يمكنك من خلله dirيميز بين المجلدات و الملفات بواسطة اللوان اما المر 
التميز والتفريق بين المجلدات والملفات

مثال
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ننتقل الن الى امر تحديد المسار الحالي اعني المر
:PHPكود 

pwd  
 printوهو اختصار لجملة  linuxايضا من الوامر المعروفة في  pwdيعتبر المر 

working directory
 وكما قلت سابقا يمكنكم الطلع على معومات اكثر حول هذا المر بالرجوع الى

الدرس الول
مثال للمر
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ننتقل الن الى امر اخر وهو المر
:PHPكود 

cd  
 حيث يمكننا هذا المر من التجول داخل المجلدات linuxمن اهم الوامر في نظام 

والنتقال اليها وهناك خيارات اخرى للمر ساوضحها 
عند كتابة

:PHPكود 

cd /  
 فاننا سننتقل الى دليل الجذر انصحك بمراجعة الدرس الثاني ادا لم تكن قد

اطلعت عليه
وعند كتابة المر

:PHPكود 

cd temp/  
وهكذا tempفاننا سننتقل بذلك الى مجلد 
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 لتحديد المسار حتى اظهر pwdصورة توضيحية للوامر السابقة مع استخدام المر 
لكم انه بالفعل يتم النتقال

وعند تنفيذ المر 
:PHPكود 

cd~  
اي المجلد الرئيسي لنا  home directoryفانه ياخدنا الى 

اما المر
:PHPكود 
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cd..  
فانه يتراجع خطوة واحدة عن مسارنا الحالي

والمر 
:PHPكود 

cd../../  
فانك تتراجع خطوة زيادة ../ يتراجع خطوتين وهكذا اي كلما زدت عدد 

:PHPكود 

cd../../../  
ثلت خطوات

صورة توضيحية
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 ولدرس تتمة في الجزء الثاني فليس المهم عندي هو اكثار الوامر بل افضل ان
تفهم امرين وتتقنهما خير من اضع امامك مئة امر لن تفهم منها شيئا
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    ( الجزء الثاني )  mohamed clay  حصري الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمن الرحيم 
 اخوتي قبل ان ابدا اريد ان اقول لكم اني سابدا الن وصاعدا في انشاء جدول

 يحتوي على الوامر التي تعلمناها في الدروس السابقة وسوف يتم تحديث هذا
الجدول كلما اضفنا درسا جديدا ودلك لكي نتدكر الوامر ونراجعها

الجدول

والن بدانا
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ولنتابع ما لم نكمله في الجزء الول 

 سوف نتعرف في هذا الدرس على كيفية النسخ والحذف و النقل وقراءة ملف ما و
البحث عن ملف ما 

ولنبدا بالنسخ 

المر
:PHPكود 

cp  
copyوهو اختصار ل 
لنسخ مجلد او ملف ما وهده هي المعادلة العامة لنسخ cpيستخدم المر 

:PHPكود 

cp (name of dirctory or file) (directory/name of file or 
directory after copy)  

وسوف اشرح هذه المعادلة بالتفصيل 
في الحالة العامة

نحدد الملف الدي نريده ثم نختار مسار النسخ مثال
:PHPكود 

cp file1 mohamed_clay/file1  
 في هذه الحالة تلحظون اني لم اغير اسم الملف بعد عملية النسخ ودلك لنه

ليوجد ملف يحمل نفس السم
في الحالة الخاصة

 ل يسمح windowsمثل  linuxو  directoryاقصد بالحالة الخاصة النسخ في نفس 
بوجود ملفين بنفس السم والنوع وهده الصورة توضح ما اريد قوله
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 امل ان يكون المر واضحا ويمكنكم التعرف على المزيد بخصوص هدا المر
باستعمال المر 

man cp

ننتقل الن الى امر الحذف 
:PHPكود 
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rm  
removeوهو اختصار ل 
لحذف ملف ما وهده هي معادلة الحذف rmيستخدم المر 

:PHPكود 

rm (name of directory or file)  
وانصحكم هنا باستخدام المر 

:PHPكود 

rm -rf  
هل تريد حقا حذف الملف shellحتى ل يسالكم 
صورة توضيحية

وننتقل الى امر النقل
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 windowsوقبل ان ابدا في شرح هذا المر اود ان اقول ان معظمنا اعتاد في نظام 
 هو غياب linuxعلى اعادة تسمية الملفات ولكن اول شيئ سيلحظه في نظام 

 هذه الخاصية ولكن اقول له لتفزع الخاصية موجودة ولكن بطريقة مختلفة ففي
linux عندما نقوم بنقل الملف في نفس المجلد فاننا بدلك نقوم باعادة تسمية 

الملف دعونا ننتقل الى التطبيق حتى تفهموا
المر

:PHPكود 

mv  
 moveاختصار لكلمة 

 يستخدم هذا المر الى نقل ملف او مجلد الى مكان اخر تختاره انت وهده هي
معادلة النقل

:PHPكود 

mv (file or directory) (direcory/name of file or directo
ry after move)  

ولو طبقنا المعادلة كاملة فاننا سننقل الملف ولكن ادا طبقنا المعادلة بهذا الشكل
:PHPكود 
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mv file1 file2  
file2الى  file1اي دون تحديد مكان النقل فاننا بذلك سنقوم باعادة تسمية 

امر قراءة الملفات
 لقدرته على قراءة ماتحتويه الملفات من بيانات linuxمن اهم اوامر  catيعتبر امر 
ومعطيات

وهده هي معادلة المر
:PHPكود 

cat (file name)  
صورة توضيحية

ننتقل الى كيفية البحث عن الملفات والمجلدات

لهذا الغرض امرين يتفاوتان في القوة والسرعة linuxلقد وفر 
امر 

:PHPكود 

locate  
 يعتبر هذا المر هو المر السرع وذلك لنه يقوم بالبحث في قاعدة بيانات يعني

 linuxانت لما تقوم بتثبت النظام فهو يحتوي على ملفات ومجلدات تثبت معه و 
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 يصنع لهده الخيرة قاعدة بيانات حتى ادا طلب المستخدم البحث عن ملف او مجلد
سوف يبحث عنه في قاعدة البيانات بسرعة linuxمعين ف 

معادلة المر 
:PHPكود 

locate (file or directory name)  
مثال

:PHPكود 

locate mv  
 سوف يقوم بالبحث عن كل المجلدات والملفات التي linuxوتجدر الشارة الى ان 

وهكذا mvيكون فيها السم يتكون من 
 كما تجدر الشارة الى ان يوجد امر اتحديث قاعدة الببيانات لكي تبقى مسايرة

الملفات التي تظيفها وهذا هو امر التحديث
:PHPكود 

updatedb  
 سيقوم بفحص سريع لنظام لظطلع على linuxعند كتابتك هذا المر فان 

المستجدات واضافة المعلومات لقاعدة البيانات
المر 

:PHPكود 

find  
 يعتبر هذا المر هو القوى والبطئ في نفس الوقت للبحث عن الملفات

 والمجلدات وسبب بطئ المر هو كونه يقوم بالبحث بشكل عام اي ل يقوم
بالرجوع الى قاعدة بيانات او شيء من هذا القبيل 

معادلة المر
:PHPكود 

find / -name (name of file)  
مثال للمر

:PHPكود 

find / -name mv  
 سوف يقوم بالبحث عن كل المجلدات والملفات التي يكون linuxنفس الشيء فان 

وهكذا mvفيها السم يتكون من 

 وتجدر الشارة الى انه يمكن تسريع هذا المر وداك بتخصيص البحث في مجلد ما
ودلك بواسطة المر

:PHPكود 

find /(directory) -name (file name)  
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مثال
:PHPكود 

find /bin -name ls  
فقط  binسوف يقوم هذا المر بالبحث في مجلد 

 مثال لوامر البحث بالطبع لن توضح الصورة الملفات لن ذلك سيجعل الصورة
كبيرة جدا

وكما دكرت سابقا فاني اهتم بتوضيح اوامر قليلة على عدم توضيح عدة اوامر
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    ( الجزء الثالث)  mohamed clay  الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمن الرحيم
 اول وقبل ان ابدا ارجو ان تعدروني على تاخري في كتابة المواضيع على اي

 linuxسوف نتابع مسيرتنا في التعرف على نظام 
بدانا

)اقترحته في الدرس السابق ودلك لمراجعة الوامر( الجدول 
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سنتعرف في هذا الدرس بادن ال على كيفية التعرف على احوال النظام

المر 
:PHPكود 

uptime  
 يقدم هذا المر البسيط معلومات بسيطة عن النظام مثل مند متى والنظام شغال

..وكم عدد المستخدمين الخ

---------------------------

 الملفات الخاصة باحوال النظام كل ما عليك فعله هو قراءة procيوجد في مجلد 
 وكل ملف يحتوي على مجموعة من المعلومات catهذه الملفات بواسطة المر 

 حول النظام بالطبع تختلف هذه الملفات بعضها عن بعض وكل واحد مختص في
 الدي يحتوي على معلومات حول meminfoشيئ ما ناخد على سبيل المثال ملف 

الذاكر نقوم بقراته 

المر
:PHPكود 

cat /proc/meminfo  
وسوف نحصل على هذه النتائج مثل
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 يحتوي على معلومات حول نوع المعالج cpuinfoهناك ايضا ملف مهم ايضا اسمه 
 وماشبه لن اقوم بتوضيحه وسادعك تجربه بنفسك ولكن ساضع لك المر حتى

يتيسر لك المر

:PHPكود 

cat /proc/cpuinfo  
المر

:PHPكود 
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free  
يتيح لنا هذ المر التعرف على حجم الذاكرة المستعملة والغير المستعملة

هناك ايضا اضافة لهذا المر حيث عند كتابة المر
:PHPكود 

watch free  
فان المعلومات التي ستظهر امامك سوف يتم تحديثها تلقائيا

المر
:PHPكود 

ps  
 ويمكنك هذا المر من التعرف على العمليات process statusوهو اختصار لكلمة 

التي تجري في النظام 
صورة بعد تطبيق المر
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المر
:PHPكود 

vmstat  
يستخدم هذا المر لعرض معلومات ل باس بها حول النظام

صورة للمر بعد تطبيقه
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المر
:PHPكود 

top  
 يعتبر هذا المر من اقوى الوامر لتعرف على احوال النظام ودلك لكونه يجمع بين

psو  freeو  uptimeالمر 
لن اضع صورة توضيحية له ودلك لنك تستطيع ان تتخيل مجموع هذا الوامر كلها

----------------
 الن بعدما تعرفنا على معظم الوامر المعتمدة لتعرف على حالة النظام سننتقل

الى كيفية قتل اجراء معين ولنتابع الخطوات
وهناك طريقتان ساشرح كلتا الطريقتين

وهي الطريقة السهل والفضل: الطريقة الولى 
ننفد المر

:PHPكود 

top  
 اي قتل فيخبرنا النظام killوهو اختصار لكلمة  kثم نقوم بالضغط على الحرف

اجراء ما PIDباختيار رقم 
entreeالموافق للجراء ونضغط  PIDنختار رقم 

صور توضيحية
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وهده الطريقة تؤدي نفس المهمة ال ان الخرى اسهل منها : الطريقة الثانية 
ننفذ المر

:PHPكود 

ps  
ثم نكتب المر

:PHPكود 

kill xxx  
.الجراء ولكن كما قلت سابقا فالطريقة الخرى اسهل PIDرقم  xxxحيث يمثل 
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    ( الجزء الرابع)  mohamed clay  الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمن الرحيم
ونبدا على بركة ال  linuxنتابع مسيرتنا في التعرف على نظام 

اول الجدول
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 سوف نتعرف في هذا الدرس على كيفية تجميع الملفات في ملف واحد ثم كيفية
تفريقها كما سنتعرف على كيفية ضغط وفك الضغط عن الملفات 

 انه ادا اراد مثل جمع مجموعة من الملفات windowsلقد اعتاد معظمنا في نظام 
 واقصد هنا انه في بعض winzipاو  winrarفي ملف واحد ان يستخدم برنامج 

 الحالت وعندما نود ان نرفع مجموعة من الملفات الى النترنيت فاننا بالطبع لن
 نقوم برفع كل واحد على حدة وانما سوف نقوم بتجميعها في ملف واحد لكي

 winrarتسهل عملية الرفع وكما دكرت سابقا فاننا نحتاج في هده العملية برنامج 
winzipاو 

 امرا يمكن من linuxفقد وفر  linuxعلى العموم فانك لن تحتاج هدا في نظام 
تجميع الملفات في ملف واحد واقصد المر

:PHPكود 

tar  
 ودلك لقدرته على تجميع الملفات linuxمن اشهر الوامر الخاصة ب  tarيعتبر المر 

في ملف واحد
على العموم يتم تنفيذ المر بهده الطريقة

 اول نقوم بتجميع الملفات التي نريدها في مجلد واحد اي ننقل الملفات المراد
 mvتجميعها بواسطة المر 

file3و  file2و  file1مثل قمت بانشاء مجلد ووضعت فيه ثلت ملفات 
ثم نطبق المعادلة

:PHPكود 

tar -cvf file.tar directory/  
وساشرح المر بالتفصيل ف

tar : لتجميع او لفك التجميع وفي حالتنا هده لتجميع
c :تعني انشئ
v:لتحديد المر اي هل هو امر تجميع ام فك تجميع
f :ملف

file:تعني اسم الملف بعد التجميع
tar : .امتداد الملف

directory : وتعني المجلد المراد تجميع ملفاته
فكما لو اننا نقول

انئشئ ملف مجمع لمجلد ما
صورة توضيحة
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ولكن مادا ادا اردنا ان نعرف محتويات مجلد تم تجميعه ببساطة نطبق المر
:PHPكود 

tar -tvf (file name).tar  
مثال توضيحي
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مادا لو لم نكتف بالعرض فقط واردنا اعادة فك التجميع ببساطة نطبق المر
:PHPكود 

tar -xvf (filename).tar  
 مثال توضيحي ولكن تجدر الشارة الى انه ل يجب فك التجميع في مجلد يحتوي

 على ملف بنفس السم اي نحترم القاعدة التي تقول ل يوجد ملفان يشتركان في
نفس السم ونفس النوع في نفس المجلد
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والن لو عدنا لهده الصورة
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 فاننا سنلحظ ان عملية التجميع تؤدي الى الزيادة في حجم الملف ادن كيف
سنعالج هذا المشكل ؟

 وتتجلى قوة هذا winrarوهو مماثل لبرنامج  gzipفي الحقيقة يوجد برنامج باسم 
البرنامج في نقطتين اساسيتين

tarيمكن دمجه مع المر : النقطة الولى 
يقوم بالتقليل من الحجم: النقطة الثانية 
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ولنبدا مع عملية الضغط 
نتبع المعادلة  gzipلضغط مجلد بواسطة 

:PHPكود 

tar -cvzf (file name).tar.gz directory/  
z :  المر الخاص ببرنامجgzip

cvzf : سيقوم المر اول بتجميع الملفات ثم ظغطها
file name : اسم الملف بعد الضغط

tar.gz : . امتداد الملف
tar  لتجميع وgz لضغط

صورة توضيحية للمر

ولو اردنا فك الضغط والتجميع ببساطة ننفد المر 
:PHPكود 
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tar -xvzf (filename).tar.gz  
الملف المراد فك ضغظه) filename(حيث يمثل 

مثال توضيحي

وهناك امر اخر اي طريقة اخرى لفك الضغط وهي كالتالي
:PHPكود 

gzip -d (filename).tar.gz  
لفك الضغط dحيث 

linuxيتم تثبيته تلقائيا اثناء عملية تثبيت  gzipوتجدر الشارة الى ان برنامج 
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    (الجزء الخامس)  mohamed clay  الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمن الرحيم
ولنبدا على بركة ال linuxاخوتي نتابع مسيرتنا في التعرف على نظام 

وعلى بعض المعلومات الخرى fdiskفي هذا الدرس سوف نتعرف على المر 

المر 
:PHPكود 

fdisk  
 لو اردنا التحدث عن هذا المر فاننا لن نستطيع تعريفه بشكل جيد ال من خلل كل

خاصية فيه وعلى العموم فكما يبدو من اسمه فهو متعلق بالقرص الصلب 

دعونا نبدا مع الخاصية
:PHPكود 

fdisk -l  
 يستخدم هذا المر لعرض معلومات عن القرص الصلب مثل حجم القرص و

partition  المركب عليه بل سوف يعرض حتىUSB ادا كانت مربوطة بالحاسوب 
وهدا مثال للمر
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ملحظات

 نوع قابل للعرض partitionلحظ الصورة السابقة وسترى انه هناك نوعان من - 1
ID=83والتصفح وهو كل نوع له 

ID=82وله  swapونوع غير قابل لتصفح وهو 

-هو الخر يقوم بعرض معلومات عن القرص الصلب dfالمر - 2
--------------------------------------------------------------------------

 وما دمنا في هذا السياق فانه ومن الضروري التعرف على انواع الملفات في
نظام لينوكس وهده الصورة كفيلة بالمر

44

http://www.linuxac.org/forum/index.php


حدف تقسيم  partitionوالن مادا لو اردنا القيام بتعديل على 
ببساطة نتبع المراحل التالية

بتنفيذ المر  partitionنقوم بالدخول الى 
:PHPكود 

fdisk /dev/(name of partition)  
وستظهر لنا الخيارات  mثم نقوم بالضغط على 

 اعتدر لني لم اقم بالشرح الكافي او باضافة الصور ودلك لني ل اريد التعديل(
 )partitionعلى 
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    (الجزء السادس)  mohamed clay  الدرس الثالت من دورة 

بسم ال الرحمن الرحيم
 وسوف اخصص بادن ال هذا الدرس linuxنتابع سلسلتنا في التعرف على نظام 

كله للمر
:PHPكود 

 mount  
 ودعونا نبدا مع اطللة بسيطة ومعلومات عامة عن المر ثم ننتقل الى شرحه

 بالتفصيل الممل وبما تحمله الكلمة من معنى فهدا المر مهم ومع دلك يبدو ان
.تعريفه مبهم بعض الشيء 

)فقط لكي تعرف معنى الكلمة(تعني الضم  mountولنبدا خطوة بخطوة فكلمة 

ودعونا ننطلق من اشكال بسيط ثم عن طريقه سوف نفهم المر

الى جهازك مادا ستلحظ ؟ USBقم بادخال 

Windowsفي 

 تلقائيا باظهار لك رسالة تخبرك بان هناك شيء ما قد تم windowsسوف يقوم 
 ربطه مع الحاسوب ثم سيطلب منك شيئين هل تريد متابعة عملية التعرف على

 هذا الجهاز الى" ضم"هدا الجهاز ام ل في حال الموافقة سوف يقوم الحاسوب ب 

46

http://linuxac.org/forum/showthread.php?t=19479
http://www.linuxac.org/forum/index.php


 قائمة الجهزة المرتبطة به ودلك حتى ادا قمت بادخاله مرة اخرى لن تظهر لك
.هده الرسالة وانما سوف تقوم بالدخول مباشرة على الجهاز

Linuxفي 

 سوف يقول ان هناك شيئا ما مرتبط بالحاسوب ولكنه لن يعرض Linuxستلحظ ان 
 linuxعليك امكانية التعرف على الجهاز تلقائيا وتصفحه لدلك فعملية الضم في 

 على هذا الساس فلبد من" تلقائية"فهي " windows"اما في " يدوية"هي عملية 
 التعرف على الجهاز يدويا اي يجب ان يتدخل المستخدم لكي يساعد النظام على

التعرف على الجهاز وتتلخص مهمة المستخدم في ضم الجهاز الى الحاسوب 

 ارجو ان تكونوا قد فهمتوا مبدا عمل المر على اي فمادام المستخدم مطالبا
mountبالتدخل فانه يتدخل بواسطة المر 

 الن سوف ندرس بادن ال كيفية عمل المر ولكي اسهل عملية فهم المر
 يقوم windowsولنعد للشكال السابق ف  windowsساشرحه لكم انطلقا من 

بخطوتين اساسيتين

يتعرف على الجهاز ويقوم بضمه الى قائمة الجهزة المرتبطة بالحاسوب-1
 يقوم بانشاء ملف وهمي حيت يظهر للمستخدم بيانات الملف وهده الصورة-2

التي اعتدناها قد توضح لكم ما اقصد
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 مع فارق بسيط هو ان المستخد ضروري في linuxوهدا هو نفس المبدا حتى في 
 العملية ولكن تجدر الشارة الى ان اي جهاز او نظام في العالم يعتمد نظام ملفات

 ل تنحصر mountوما شبه دلك يعني ف  ... fat32او  ext3او  ntfsيعني ممكن ان تكون 
 مهمته في الضم فقط بل انه يقوم بالتعرف على نوع نظام الملفات المعتمدة ن

.طرف الجهاز المرتبط

 بهدا نكون قد انتهينا من الجانب النظري وفي الدرس القادم بادن ال ساتطرق
الى الجانب التطبيقي

لسله من اعمال العضو الميز  هذه الس

mohamed clay 
لينكساوي
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