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 چیست؟عامل سیستم 
  

  که است سیستمی نرم  افزاری عامل سیستم   
  حافظه،) کامپیوتر سخت افزارهای مدیریت

  بر عالوه .دارد عهده بر را ( .. و خروجیها و ورودی
 به دسترسی برای نرم افزار ها مدیریت این

  برنامه در حافظه تخصیص و خروجی ها و ورودی
  به افزار ها نرم .می شود انجام آن طریق از ها

  استفاده سیستم عامل توابع از مداوم صورت
 .می کنند

 
  سیستم عامل یک از  ای ساده توصیف   

 .است موجود روبرو درتصویر
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wikipedia.org 

 آشنایی با لینوکس



Unix 
حدود چهل سال پیش کامپیوتر ها بسیار گران قیمت بودند، کار با هر کامپیوتری نیاز به     

فقط برای یک ( از جمله سیستم عامل ها)آموزش های جداگانه داشت، نرم افزار ها 
ها باید زمان و هزینه  و برای مهاجرت برنامه بین سیستم. سیستم خاص نوشته می شدند

 .شد زیادی صرف دوباره نوشتن آن برنامه می
 :تولید شدبا سه هدف زیر « Unix»در آزمایشگاه های بل سیستم عامل  1969در سال    

 برای یادگیری ساده باشد. 1 
 نوشته شده باشد Cبه زبان . 2 
 کد آن قابلیت استفاده مجدد داشته باشد و با تغییر کوچکی بتوان. 3 
 .آن را برای ماشین های متفاوت بازنویسی کرد 

  تعریف عامل سیستم در «(هسته) Kernel» نام به بخشی اهداف این به رسیدن برای   
 ی عهده به cpu مدیریت و ها خروجی و ورودی حافطه، مدیریت مانند اصلی کارهای و شد
   .شد گذاشته آن
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 آشنایی با لینوکس



  شد و نوشته می( C)در حقیقت سیستم عامل به دور این هسته و با زبان سطح باالتری    
 .  را دوباره بنویسند Kernelی  برای ماشین دیگر کافی بود تنها برنامه Unixبرای نوشتن 

بر پایه  لینوکسو  Minixاپل،  OSXو  iOSعامل های معروف مانند  بسیاری از سیستم   
 .یونیکس هستند
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Unix (ادامه) آشنایی با لینوکس 



 .قبل از صحبت راجع به لینوکس آشنایی با دو اصطالح الزم است   
Open Source 

 .نمی گیرد قرار عموم اختیار در برنامه یک (نشده کامپایل کد) منبع کد معمولی حالت در    
 قرار عموم اختیار در نیز آن منبع کد برنامه با همراه که نرم افزاریست Open Source نرم افزار
 (نیست آن بودن مجانی معنای به این) .می گیرد

Free Software 

 :نرم افزاری با ویژگی های زیر است   
 1 .Open Source است. 
  دهند ارتقا آنرا و داده تغییر خود های نیاز به بنا را برنامه کد می توانند آن کاربران .2 
 .کنند استفاده شخصی صورت به آن از قبلی، کد اساس بر جدیدی برنامه تولید با و 
 .بفروشندآنها می توانند برنامه جدید را مجانی پخش کنند، یا . 3 
 عرضه شوند Free Softwareصورت برنامه هایی که کاربران تولید می کنند باید به . 4 
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Free Software آشنایی با لینوکس 



 اختیار در کامل صورت به ها نرم افزار کامپیوتر ظهور ابتدایی دهه های در   
 افراد که واقعیت این از سخت افزار تولید شرکت های .داشتند قرار عموم

 می کند استفاده قابل را آنها سخت افزار که می نویسند هایی برنامه مختلف
 برای شرکت ها و کاربران از متشکل سازمان هایی حتی .می کردند استقبال

  .بود آمده وجود به برنامه تولید
  .آمد وجود به نرم افزار صنعت ماکروسافت مانند شرکت هایی ظهور با   

 پیشرفتی و آزادی آن تمام و بود شده زیاد بسیار برنامه ها تهیه هزینه دیگر
 .کرد نابودی به شروع داشت وجود گذشته در که

 تجربه را پیشین آزادی که کسانی آنها در که شد متولد جوامعی تدریج به   
 توسعه به شروع و آمدند گرد بودند بیزار موجود سیستم از و بودند کرده

 .کردند آزاد نرم افزار های
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 (ادامه)Free Software  آشنایی با لینوکس



 را free software ایده و آمد ستوه به آمده وجود به شرایط از استالمن ریچارد 1985 سال در   
 آنرا و کرد آغاز کیفیت با نرم افزارهای با آزاد عاملی سیستم تولید هدف با را جنبشی و کرد مطرح
GNU (مخفف GNU is not Unix) های کامپایلر مجموعه پروژه این محصوالت از یکی .نامید 

gcc بود. 
 (پروانه) License چند تدوین به دست free software تفکر بیشتر هرچه ترویج برای استالمن   

 .است GPL (GNU General Public License) آنها ترین معروف که زد
 معروف (CopyRight مقابل در) Copyleft به که هستند قوانینی مجموعه زیر هاlicense این   

 که شود حاصل اطمینان copyright قوانین از استفاده با شده تالش قوانین این در .شده اند
 .باشند free نیز می کنند استفاده free نرم افزار یک کد از که بعدی نرم افزار های

 .موجودند نیز ShareAlike و Apache مانند دیگری Copyleft های License البته   
   .شد نوشته هنری آثار و اسناد برای مشابهی های License بعد ها تفکر، این از استقبال با   

 بزرگترین .شده اند محبوب کامپیوتر دنیای از مختلفی بخش های در free نرم افزار های امروزه    
 ادامه خود حیات به برنامه ها این از استفاده با Amazon و Google مانند کامپیوتری شرکت های

 .می دهند
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GNU آشنایی با لینوکس 



 به کامپیوتر به مندان عالقه و دانشجویان Unix عرضه از پس سال چند   
 کد به سیستم عامل ساختار با آشنایی برای آنها .برخوردند بزرگی مشکل

 دسترس در موجود سیستم عامل های منبع کد اما داشتند نیاز آن منبع
 سیستم (Andrew S. Tanenbaum) تاننباوم اندرو 1991 سال در .نبود

  در آنرا منبع کد و نوشت یونیکس پایه بر آموزشی اهداف با ساده عاملی
 .گذاشت Minix را آن نام و قرارداده عموم اختیار

 کد با کار از پس توروالدز، لینوس کامپیوتر، علوم دانشجوی 1990 سال در   
 استانداردی و کامل Kernel طراحی به تصمیم Minix عامل سیستم های
   .گرفت آزاد عامل سیستم یک برای
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 آشنایی با لینوکس



  برنامه نویسان به تکمیل برای و می نوشت را Kernel بخش هر های کد او   
  بر را شده اصالح کد و کرده رفع را آن اشکاالت هم آنها .می کرد عرضه دنیا سراسر

 صدها بلکه بیست یا ده دست به نه لینوکس Kernel بنابراین .می گرداندند
 .شد اصالح و نوشته نویس برنامه

 تنها هم GNU عامل سیستم پروژه شد، کامل Kernel که زمانی 1991 سال در   
 عامل سیستم و زدند پیوند هم به را پروژه دو این پس داشت کم Kernel یک

 .می نامند GNU/Linux آنرا بعضی خاطر همین به .شد متولد لینوکس
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 آشنایی با لینوکس (ادامه) Linuxتولد 



  و تغییر به دست مختلفی های شرکت و افراد لینوکس آزاد ماهیت دلیل به   
 Kernel از استفاده با متفاوت های عامل سیستم نوشتن و لینوکس تکمیل

 .اند زده لینوکس
  لینوکس های توزیع یا Distribution عامل های سیستم این به اصطالحا   

  معموال که) افزار ها نرم از ای مجموعه از است عبارت توزیع یک .می گویند
  روی بر که (می شود شامل هم را GNU ی پروژه های کتابخانه و ها نرم افزار

Kernel اند شده پیاده لینوکس.   
  های توزیع اکثر futurist.se/gldt سایت در شده ارایه چارت به توجه با   

 ،RedHat : از عبارتند که اند شده مشتق پایه توزیع سه از موجود
SlackWare و Debian. مانند مستقل توزیع تعدادی البته Android نیز  

 .است موجود
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 آشنایی با لینوکس توزیع های لینوکس



 بعدها اما .شد نوشته X86 های کامپیوتر برای لینوکس Kernel ابتدا در   
 .شد نوشته هاییKernel هم ARM و AMD64 مانند دیگر  هایمعماری برای

  های محیط تدریج به اما نداشت گرافیکی کاربری رابط اولیه لینوکس   
 Gnome، KDE می توان  هاآن مهمترین از که شدند هئارا متنوعی گرافیکی

Plasma، Xfce و LXDE برد نام را.  
  استفاده  فرضپیش رابط یک از لینوکس رومیزی های توزیع از کدام هر   

 .می کنند
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 آشنایی با لینوکس (  ادامه) لینوکستوزیع های 



 :برای مثال. هر دسته از این توزیع ها برای هدف خاصی ارایه شده اند
Debian به .شد طراحی باگ بدون و پایدار عاملی سیستم تولید هدف با  

 کنار در دبیان .می کشد طول سال سه تا یک آن بروزرسانی هر علت همین
  .است لینوکس رومیزی های توزیع محبوب ترین Mint و اوبونتو

توزیع OpenSuse شکل تغییر و تنظیم قابلیت حداکثر داشتن هدف با  
  به KDE از و بوده قوی بسیار های فروم و مستندات دارای .شد عرضه
 .می کند استفاده پیش فرض گرافیکی رابط عنوان

توزیع Mint سایت از نقل به distrowatch.com توزیع ترین محبوب 
 .است شده مشتق Ubuntu از توزیع این .است لینوکس رومیزی
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 آشنایی با لینوکس (  ادامه)توزیع های لینوکس 



   توزیع Android روی بر Kernel معماری مخصوص ARM (خاص افزار سخت 
 Android .است شده نوشته لینوکس (هوشمند های گوشی در شده استفاده
  حال به تا ،Google از نقل به و داراست را هوشمند های گوشی بازار سهم بیشترین

 .است شده راه اندازی آن بر مبتنی دستگاه میلیارد یک از بیش
 

 
   توزیع Redhat  شرکت به متعلق Redhat  هدف مورد را تجاری بازار ابتدا همان از 

 لینوکس اصلی توزیع سه جزء توزیع این .کرد باز سرورها بازار در را خود جای و داد قرار
 .اند شده مشتق آن از RHEL و  Fedora مانند معروفی های توزیع و می باشد

  دلیل به اما هستند تهیه هزینه دارای معموال لینوکس سرور مخصوص های نسخه  
 ابر 500 درصد 90 که طوری به محبوبند بسیار تطابق، و تغییر قابلیت و باال امنیت

  جهان در اینترنت اطمینان قابل سرور 10 از سرور 6 و (Top500.org) دنیا برتر کامپیوتر های
 .می بردند بهره لینوکس از ،2010 سال در
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 آشنایی با لینوکس (  ادامه)توزیع های لینوکس 



 

Ubuntu 
  کاربران برای Canonical شرکت توسط که لینوکس رومیزی توزیع ترین محبوب    

 ها بعد اما بود ساده و سریع یادگیری هدفش و شد ساخته مردم عموم و غیرحرفه ای
 .معروفند buntu* به که شد عرضه متنوع اهداف برای آن مختلف های نسخه

 :چند نسخه معروف عبارتند از    
 Kubuntu( نسخه دارای رابط گرافیکیKDE) 
 Edubuntu(نسخه دارای امکانات آموزشی) 
 Xubuntu( رابط گرافیکی نسخه ی باXfce) 
 Lubuntu( نسخه با رابط گرافیکیLXDE) 

 .است استفاده می کند Gnomeکه نسخه اصالح شده ی  Unity اوبونتو از رابط گرافیکی   
هم  64bitنسخه جداگانه دارد و بر روی سیستم های  ARMو  X86برای هر دو معماری    

 .قابل نصب است
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 آشنایی با لینوکس Ubuntuتوزیع 



 و می شود عرضه اوبونتو از جدیدی نسخه (آوریل و اکتبر های ماه) یکبار ماه شش هر   
  هئارا LTS نام به ساله 4 فنی حمایت و کمتر باگ با آن پایدار ی نسخه سال دو هر

 :می بینیم را 12.04 تا اوبونتو های نسخه اسامی زیر در می شود
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 (ادامه) Ubuntuتوزیع 



 .های لینوکس مجانی است اوبونتو مانند بسیاری از توزیع   
 و آنتی ویروس به نیازی که هست باال انقدر اوبونتو جمله از لینوکس امنیت   

 .است شده نوشته آن برای کمی ویروس های و ندارد مشابه نرم افزار های
 شده نوشته آن برای بازی و کاربردی برنامه زیادی نسبتا تعداد باال محبوبیت دلیل به   

 .هستند مجانی اکثرا که است
 شود قوی بسیار عامل سیستم از پشتیبانی و حمایت که شده باعث محبوبیت همین   
 طوری به شده تشکیل آن برای مختلف های زبان به غنی بسیار های انجمن و ها فروم و

  اینترنت در را سوالمان کافیست برخوردیم عامل سیستم در مشکلی هر به اگر که
 .باشد اوبونتو انتخاب دلیل مهمترین می تواند این کنیم جستجو

 .است دسترس قابل forum.ubuntu.ir آدرس از فارسی زبان به اوبونتو رسمی فروم   
 .است مطالعه قابل help.ubuntu.com در Ubuntu مستندات عالوه به
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 آشنایی با لینوکس (ادامه) Ubuntuتوزیع 



 Ubuntuهای نصب  روش

 :دو روش برای نصب اوبونتو موجود است
 های کامپیوتر ی همه برای نصب) «Dual Boot» یا ویندوز کنار در کامل نصب .1   

 به اوبونتو از خواهند می که کسانی برای که (است شده انجام روش این به آزمایشگاه
 .می شود پیشنهاد دارند قدیمی نسبتا کامپیوتر یا کنند استفاده تنهایی

 (Virtual Machine)نصب بر روی ماشین مجازی . 2    
 بسیار آموزشی نظر از روش این زیرا پردازیم می اول روش با نصب توضیح به اینجا در   

 .کرد خواهیم کسب عامل سیستم درباره زیادی اطالعات و است مفید
فایل باید ابتدا روش این در (فرمت با .iso) نسخه ی آخرین ترجیحا) اوبونتو LTS که 

 زیر لینک در دانلود فایل کنید رایت DVD یا CD یک روی بر را (است 12.04 االن
 :است موجود

http://www.ubuntu.com/download/desktop 
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 نصب و راه اندازی

http://www.ubuntu.com/download/desktop
http://www.ubuntu.com/download/desktop
http://www.ubuntu.com/download/desktop
http://www.ubuntu.com/download/desktop


Dual Boot 
 بر را لینوکس اول اگر که است این نصب روش این به راجع مهم نکته   

 را لینوکس ویندوز کنید، نصب را ویندوز سپس کنید نصب کامپیوتری روی
 .کرد خواهد پاک را شما اطالعات تمام و دید نخواهد

 کنار در راحتی به لینوکس کنید نصب ویندوز از بعد را لینوکس اگر اما   
 .آمد نخواهد پیش مشکلی هیچ و شد خواهد نصب ویندوز
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 نصب و راه اندازی



 برای نصب اوبونتو می بایست بخشی از حافظه یhard   خود را از دست ویندوز آزاد
 .برای این کار مراحل زیر را انجام دهید! کنیم

کامپیوتر روی بر کلیک رایت با   
Manage منوی سپس کرده انتخاب را 

Disk Management برگزینید را. 
از غیر درایوی روی بر منو در C رایت 

 .کنید انتخاب را Shrink گزینه و کرده کلیک
کافی خالی فضای باید انتخابی درایو 

 Shrink  حافظه اینکار از بعد .باشد داشته

   و بود نخواهد استفاده قابل ویندوز در شده
 .شد خواهد آزاد
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 نصب و راه اندازی آزاد کردن حافظه



 22 آزمایشگاه کامپیوتر

 نصب و راه اندازی (ادامه)حافظه آزاد کردن 



 حافظه را حتما چند گیگابایت بیشتر از دو برابر حافظهRAM و به مگابایت وارد کنید  . 
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 نصب و راه اندازی (ادامه)حافظه آزاد کردن 



 (اندازی راه) «Boot» شما Disk  Hardداخل اطالعات از استفاده با کامپیوتر عادی حالت در   
 :کار این برای .شود Boot اوبونتو CD روی از کامپیوتر داریم نیاز نصب برای ما اما شد خواهد

 سی دی را در داخل درایو قرار داده و کامپیوتر راreset کنید. 
دکمه فشار بار چند با ویندوز لوگوی آمدن از قبل f2 یا f8 یا f12 (دارد کامپیوتر به بستگی) به رفتن و 

 اول اولویت به را دارد قرار آن در CD که دستگاهی هر یا CD-Rom شده باز صفحه ی در ،Boot منوی
 .بیاورید
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Boot  از رویCD نصب و راه اندازی 



یکی دارد نیاز پارتیشن دو به حداقل نصب برای اوبونتو Swap درایو دیگری و 
 .(Root Partition)اصلی

Swap در لغت به معنی بیرون کردن یا مبادله کردن است. 
 :نیاز دارد Swapلینوکس به دو دلیل به     

    استفاده کمتر که را RAM از بخشی Kernel شد، پر RAM که صورتی در .1 
 برای رم مقداری کار این با و کرد خواهد منتقل Swap پارتیشن به است، شده 
 .می کند آزاد فعال های برنامه 
  داخل به موقت ی داده زیادی تعداد می شود باز برنامه یک که هنگامی .2 
 RAM سیستم .گرفت نخواهند قرار استفاده مورد بعدا که می شود ریخته 
 .کند Hard، Swap به RAM روی از را اضافی اطالعات این می تواند 

  روی بر اطالعات مداوم نوشتن و خواندن و است RAM از کمتر بسیار Hard سرعت   
Hard افزایش تنها گاهی پس می شود، سیستم شدن کند باعث RAM و است جوابگو 

Swap کند کاری نمی تواند هم. 
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 نصب و راه اندازی  Swapپارتیشن 



 مراحل نصب
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 نصب و راه اندازی

زبان نصب را 
برای شروع  انتخاب کنید

روی این دکمه 
 کلیک کنید



  حال پس از ذخیره وrestart گزینه . باید برنامه نصب اجرا شودinstall در اینجا اگر به . را انتخاب کنید
 ها را بگیریدupdateاینترنت وصل باشید می توانید هم زمان جدید ترین برنامه ها و 
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 (ادامه) مراحل نصب

از اینجا می توانید به 
 wifiیا  Lanشبکه 

 .وصل شوید

اگر سرعت اینترنت 
پایین است این کار را  

بعدا هم می توانیم  
انجام دهیم این کار 

سرعت نصب را پایین  
 .می آورد

 نصب و راه اندازی
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 (ادامه)مراحل نصب 

در صورت انتخاب 
این گزینه، اوبونتو 

به جای ویندوز 
نصب خواهد شد و 

تمام اطالعات شما 
 پاک می شود

این گزینه را 
 انتخاب کنید

در این منو روش نصب اوبونتو را در کنار سیستم عامل های دیگر انتخاب می کنیم. 

 نصب و راه اندازی



 :داریم Swapدو نوع فضای  
 .یکی به صورت فایل سیستمی است و دیگری یک پارتیشن جداگانه  

 کار هم Swap بدون لینوکس .می کنیم تولید پارتیشن صورت به را Swap اینجا در   
 .کرد خواهد Crash سیستم شد، پر RAM اگر اما می کند

 ی حافظه باال به 4GB اگر اما است، RAM حافظه برابر دو ،Swap اندازه استاندارد  
RAM از بیشتر کمی یا آن اندازه به اگر دارید RAM، Swap پیش مشکلی بگیرید 

 .نمی آید
 
در که را فضایی باید اینجا در Windows نام با کردید سازی جدا free space انتخاب 

  برای یکبار دهید انجام را کار این بار دو باید شما .کنید کلیک add روی و کنید
 .کنید توجه ها عکس به .اصلی پارتیشن برای دوم بار و Swap پارتیشن
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 نصب و راه اندازی بندی پارتیشن



 30 آزمایشگاه کامپیوتر

 نصب و راه اندازی (ادامه)بندی  پارتیشن
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 (ادامه)بندی  پارتیشن

 پارتیشن اصلی swapتنظیمات 

فعال آن را  ! این یک آدرس است
وارد کنید بعدا راجع به آن حرف  

 می زنیم

 را بسازید swapابتدا 

 NTFSمانند ) انتخاب سیستم فایل
 (در ویندوز FAT32و 

را مطابق فرمول  swapمقدار حافظه 
 گفته شده انتخاب کنید



 (ادامه)مراحل نصب 

 انتخاب کنید... موقعیت خود را برای تنظیم ساعت و. 
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 نصب و راه اندازی



 ( دوم)زبانkeyboard را انتخاب کنید. 

 33 آزمایشگاه کامپیوتر

 نصب و راه اندازی (ادامه)مراحل نصب 



 34 آزمایشگاه کامپیوتر

 نصب و راه اندازی (ادامه)مراحل نصب 

 (در شبکه)نام کامپیوتر 

اطالعات خواسته شده را وارد کنید. 

نام کاربری یا کلمه عبور بعد ها 
باید برای کارهای زیادی تایپ 

پس آنها را خیلی سخت . شوند
 ! وارد نکنید



کامپیوتر حال Restart حین در شد خواهد Restart تنظیمات Boot اولیه حالت به را  
 :کنید انتخاب را عامل سیستم .کنید خارج را CD و گردانید باز
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 نصب و راه اندازی (ادامه)مراحل نصب 



   Desktopمحیط

 به بعد به صورت پیش فرض از محیط گرافیکی  10اوبونتو از نسخه یUnity  که مشتق شده از
Gnome اجزای اصلی این محیط مشخص شده است. است استفاده می کند: 

 36 آزمایشگاه کامپیوتر

در این قسمت سعی شد بیشتر بخش هایی 
 که با ویندوز متفاوت است توضیح داده شود

 با محیط گرافیکیآشنایی 



Launcher نوار شبیه بسیار Taskbar به که برنامه هایی حاوی و است ویندوز در  
 هستند باز حاضر حال در که هایی برنامه  و (اند ثابت) شده اند Lock آن
 .باشد می
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تعداد پنجره 
های باز یک 

 برنامه

 برنامهقفل کردن 
در صورت بسته  )

باقی  iconشدن 
 (می ماند

Launcher  با محیط گرافیکیآشنایی 



 دکمه یUbuntu  وDashboard: 
 7 ویندوز در Start مانند Dash کارایی .می باشد Dash به شما دسترسی محل     

  ،برنامه ها نام کردن وارد با می توان ابزار این در .اضافه امکانات کمی با است
 دانلود مراکز در می توان حتی و کرده پیدا سادگی به را آنها فولدرها و ها فایل

 (مشاهده یا) دانلود و کرده  جستجو را نظر مورد فایل و،ئوید یا موسیقی برنامه،
 .کنیم
 آنها می توان Launcher به Dash از شده پیدا برنامه های Drag And Drop با     

 .کرد (Lock) قفل launcher در را
 می توان لنز ها این از استفاده با  .دارند نام Dash، Lens پایین های آیکون     
 .کنید انتخاب را خود جستجوی نوع
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Dashboard  با محیط گرافیکیآشنایی 
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Dashboard (ادامه) 

 جستجو برنامه

 (در مراکز دانلود جستجو نمی کند)جستجو در کل سیستم 

جستجوی فایل 
 و فولدر

جستجوی 
موسیقی و 

 وئوید

تنظیم فیلتر برای نتایج جستجو 
مثال نتایج مربوط به سایت یا )

موضوعی خاص نمایش داده 
 (شود

 با محیط گرافیکیآشنایی 



 در اوبونتو بر خالف ویندوز تنضیمات یک پنجره درpanel   قرار دارد که ممکن است در اوایل
 .  سیستم توضیح داده شده در زیر، بخش تنظیمات. کار کمی گیج کننده باشد
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 ویندوز، پنجره تنظیمات می باشد control panelمانند 

 انتخاب صفحه تصویر در صورت وصل بودن چند صفحه به کامپیوتر

 بخشی برای به روز رسانی اکثر برنامه ها و ابزار پیش فرض سیستم عامل

 Restartخاموش کردن سیستم و 

تمام تنظیمات  
و  Wi-Fiشبکه، 

اتصال به ایترنت 
 از این بخش است

نام و تنظیمات  
(  برنامه)پنجره 

 انتخاب شده

 کردن تنظیمات پنجره و روشن و خاموش 
 با محیط گرافیکیآشنایی 



Print Screen ( دکمهPtr Sc) 
 محل شما تا می کند باز ای صفحه ویندوز خالف بر و می گیرد عکس یک شما تصویر ی صفحه از

 .کنید انتخاب را عکس ذخیره
Alt + Ptr Sc 
 می گیرد عکس (فعال) برنامه پنجره از
Ctrl + Alt + F1 to F6  

 .(در لینوکس پیشرفته با آن آشنا خواهید شد)رفتن به محیط کنسول و فضای غیر گرافیکی لینوکس 

Ctrl + Alt + F7 
 بازگشت به محیط گرافیکی

Ctrl + Alt + T 

 Terminalباز کردن برنامه 

Ctrl + Alt + Ptr Sc + b 

اگر کامپیوتر به طور کامل هنگ کرد و امیدی به بازگشت نبود این دستور بالفاصله سیستم عامل 
 .می کند Rebootرا 
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 (Shortcut)میانبر کلیدهای 
 با محیط گرافیکیآشنایی 



 فضای کاری  4در اوبونتو(workspace)  داریم که می توان برنامه های متفاوتی در هر یک
با  .می توان بین این محیط ها جابجا شد <Ctrl+Alt+Arrow Keys>با میانبر . اجرا کرد

<Super + s> نیز برزگ نمایی فضاهای کاری تغییر می کند.  
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 (ادامه)( Shortcut)کلیدهای میانبر 
 با محیط گرافیکیآشنایی 



 .می پردازیم اوبونتو مهم کاربردی برنامه چند معرفی به زیر در   

Update Manager 

 . ... و ها برنامه نویسی، برنامه های کتابخانه عامل، سیستم رسانی بروز    

System Settings 

 برنامه این از سیستم تنظیمات و است ویندوز در Control Panel معادل    
 .است پذیر امکان

LibreOffice 
  ابتدا در که می باشند لینوکس فرض پیش (... و Word) Office های برنامه    

 .شدند داده توسعه لینوکس برای GNU جنبش توسط

Firefox 

  سیستم رسانی بروز با همراه که می باشد اوبونتو پیش فرض اینترنتی مرورگر   
 43 آزمایشگاه کامپیوتر  .می شود رسانی بروز

 فرض اوبونتو برنامه های پیش
 با محیط گرافیکیآشنایی 



Archive Manager 
  و zip. وrar.  مانند سازی فشرده های فرمت اکثر که فشرده ساز برنامه ی    

 های فایل از خیلی و است محبوب بسیار لینوکس در که tar فرمت همچنین
 .می بینیم فرمت این با را فشرده

Ubuntu One 
 در رایگان ابری حافظه ی گیگابایت 5 برنامه این اندازی راه و اکانت ساخت با   

 .بود خواهد دسترس قابل اینترنت طریق از جایی هر از که می گیرد قرار شما اختیار
Rythmbox 
 .می باشد موسیقی پخش پیش فرض ی برنامه   
برنامه اما نیست موجود اوبونتو در فیلم مشاهده برای پیشفرضی ی برنامه 

 .موجودند دانلود برای VLC مانند خوبی های
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 فرض اوبونتو برنامه های پیش
 با محیط گرافیکیآشنایی 



gedit 
این برنامه امکاناتی به ما می دهد که آنرا . در ویندوز است Notepadبرنامه ویرایش متن مانند 

 .را در این برنامه می بینیم ++Cدر زیر یک کد . برای برنامه نویسی ایده آل می کند
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 فرض اوبونتو برنامه های پیش
 فرض اوبونتو برنامه های پیش

انتخاب زبان برنامه نویسی برای  
syntax highlighting  تعدادspace برای یک  هاtab 



 آن به که شد مشخص اصلی درایو برای «/» شکل به آدرسی دیدیم نصب مرحله در که همانطور   
 قرار دایرکتوری این داخل عامل سیستم در موجود های فایل تمامی .می گوییم ریشه دایرکتوری

 (است ویندوز در پوشه مانند اوبونتو در Directory).گیرند می
 همه یعنی .می شوند (mount) بارگزاری root در نیز عامل سیستم دیگر های پارتیشن حتی   

 .می شود آغاز دایرکتوری این از چیزی
 ربطی که شویم می آشنا root کاربر نام به شده تعریف پیش از کاربری با پیشرفته لینوکس در    

 .می باشد کاربر یک صرفا و ندارد دایرکتوری این به

گرافیکی دسترسی 
 جستجو یا Nautilus ی برنامه طریق از عامل سیستم در موجود های فایل به گرافیکی دسترسی    
 .است پذیر امکان Dash در
 به زیر در .می شویم وارد Root Directory به چپ سمت نوار از File System انتخاب از پس    

 .ایم پرداخته دایرکتوری این در مهم پوشه چند توضیح
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Root Directory مدیریت فایل 



bin : کاربران همه توسط که است هایی برنامه اجرایی های فایل شامل 
 ... و فایل کپی برای الزم برنامه مثل .شود می اجرا

boot: از است الزم لینوکس شدن بوت برای که هایی برنامه تمام 
   و ( می آید عامل سیستم انتخاب برای ابتدا در که ای صفحه) grub جمله

Kernel است موجود اینجا در (معموال) لینوکس. 
 dev: های سخت افزار به مربوط های فایل و ویژه های فایل ی ذخیره محل 

 لینوکس در مهم اصل این دهنده نشان دایرکتوری این .باشد می مختلف
 cdrom، CD-Rom فایل مثال .«است فایل چیزی هر لینوکس در» : است

  مثال !دارند فایل اینجا افزارها سخت تمام .دهد می نمایش را کامپیوتر
 .می شود انجام printer فایل به داده یک فرستادن با پرینت عمل
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Root Directory (ادامه) مدیریت فایل 



 etc: تمام حاوی فایل این «Configuration File» به مربوط های 
 برای که است فایل نوعی ،Configuration File .باشد می سیستم

 اکثر برای اینجا در .شود می استفاده ها برنامه عملیات تنظیم و کنترل
 تنظیمات های فایل حاوی فولدر یک اید کرده نصب که هایی برنامه
   .است موجود

 lib: های ماژول Kernel های کتابخانه و (زبان C) بوت برای نیاز مورد 
 .است موجود دایرکتوری این در ... و سیستم شدن

 home: که سازد می دایرکتوری یک اینجا، در کاربر، هر برای لینوکس 
 Configuration.است دسترس قابل root کاربر یا او ی وسیله به فقط

File مانند هایی دایرکتوری و ها فایل و کاربر مخصوص های Desktop 
 .است موجود دایرکتوری این در داریم سروکار آن با ما که
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Root Directory (ادامه) مدیریت فایل 



 :ضروریست «Mount» واژه با آشنایی بعدی های دایرکتوری توضیح از قبل   
  استفاده مورد فایل سیستم به جدید سازی ذخیره فضای یک کردن وصل عمل به

mount می گویند فضا آن کردن. 
 بر پارتیشنی ،CD-Rom مانند اطالعات سازی ذخیره دستگاه یک به اینکه برای   

  از بخشی به را دستگاه آن باید یابیم، دسترسی ... و Hard، Flash روی
«Directory Tree» شاخه زیر Root ذخیره فضای که نقطه این به .کنیم وصل  

  .گویند Mount Point است، شده وصل سازی
 وصل نقطه آن به معموال که دارد استاندارد Mount Point یک دستگاهی هر   

 .می باشد mnt/cdrom/  ها CD برای مثال می شود
  ولی کنیم تعریف Mount Point فایل، سیستم از جایی هر در توانیم می هم ما  

 .شود وصل استاندارد مکان در دستگاهی هر شود می پیشنهاد
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Root Directory (ادامه) مدیریت فایل 



media: دایرکتوری این Mount Pointمانند جداسازی قابل های دستگاه برای هایی 
Flash، CD-Romدارد ... و. 

mnt: شود می پیشنهاد .می باشد موقت دستگاه های کردن وصل برای استاندارد محل 
Mount Point دهیم قرار فولدر این در نیز می سازیم موقتا که را هایی.   

opt: و است لینوکس پیش فرض غیر های نرم افزار نصب برای محلی دایرکتوری این 
 .است ویندوز در Program Files پوشه معادل

  و opt، /var/opt دایرکتوری های از خارج نباید برنامه ها های فایل شرایطی هیچ تحت    
/etc/opt  باشد وابسته دیگر دایرکتوری در بودن به کاراییشان اینکه مگر باشند موجود. 

proc: نگهداری را عامل سیستم روی بر اجرا حال در فرآیندهای مورد در الزم اطالعات  
  اختصاصا حافظه فضای است، آنها با کار حال در فرآیند که فایلهایی مثل .کند می

  فایل اکثر .خواند Kernel برای اطالعات مرکز و کنترل اتاق را آن می توان. ... و یافته
 Kernel تنظیم برای را آنها از برخی اما هستند Read-Only دایرکتوری این های

  پارامترهای می توان دایرکتوری این فایل های تغییر با عبارتی به .داد تغییر می توان
Kernel 50 آزمایشگاه کامپیوتر !داد تغییر است فعالیت حال در عامل سیستم که زمانی را 

Root Directory (ادامه) مدیریت فایل 



root: دایرکتوری با را دایرکتوری این root «/» دایرکتوری این .نگیرید اشتباه 
 دایرکتوری مانند حقیقت در .می باشد root کاربر شخصی های فایل ذخیره محل

home کاربر برای root است. 
sbin: برای که اجرایی فایل های و عادی اجرایی فایل های بین لینوکس 

 معموال اینجا در .می شود لئقا تفاوت می شوند استفاده سیستم مدیریت
 مدیریت سخت افزارها، تنظیمات ویژه برنامه های مهم، اجرایی های فایل

 .است ضروری سیستم کردن کار برای وجودشان که دارند قرار .. و سیستم
tmp: هنگام در .شوند می ذخیره اینجا در ها برنامه اکثر موقت های فایل 

 crash باعث است ممکن زیرا کنید دقت دایرکتوری این های فایل تغییر
 !!شوید اجرا حال در برنامه یک کردن
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Root Directory (ادامه) مدیریت فایل 



usr: اطالعات مقدار بزرگترین .است لینوکس های دایرکتوری مهمترین از یکی 
 زیادی تعداد .است کاربر سیستمی منابع حاوی و دارد خود در را سیستم در

 مجموع، در .دارد قرار اینجا در ... و اجرایی های فایل ،header file کتابخانه،
 .متنوع اند بسیار دایرکتوری این های فایل

var: اینجا در سیستم عامل و مختلف های برنامه برای و نوعی هر از متغیرها 
 سیستم درون اتفاقات مورد در که سیستمی Log های فایل مثالً .موجودند

 .دهد می خبر هشدارها و خطاها مثل عامل
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Root Directory (ادامه) 

http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/c23.html : منبع  

 مدیریت فایل

http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/c23.html
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/c23.html
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Linux (RedHat) File system 

Introduction to Linux 

by Machtelt Garrels 



 کار آنها با لینوکس در که را فایلی مهم انواع از تعدادی داریم قصد بخش این در   
 .کنیممی تاکید شد گفته ابتدا در که نکته ای بر باز .کنیم معرفی کرد خواهیم

 است پروسه یک نبود فایل چیزی اگر .باشدمی فایل چیز همه لینوکس در      
 که شد خواهید آشناSocket  و Pipe مانند هایی فایل با پیشرفته لینوکس در البته    

 .هستند فایل مجموع در هم آنها اما هستند ساده فایل یک از بیشتر کمی
 !!دارند خود در را دیگر های فایل نام که هستند هایی فایل هم ها دایرکتوری حتی   
  دیده فایل صورت به هم ... و ها خروجی و ها ورودی دیدیم dev پوشه در که همانطور   

 . شوندمی
 های فایل ها، PDF متنی، های فایل اجرایی، های برنامه مانند عادی های فایل بر عالوه  

 :داریم ویژه فایل نوع چند لینوکس در .... و تصویری و صوتی
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 انواع فایل در لینوکس
 مدیریت فایل



Directory که لیستی از فایل های دیگر هستند: ها. 
Special files: و می شوند استفاده خروجی ورودی اعمال برای که 

 .موجودند dev/ در بیشترشان
Link های بخش در دایرکتوری یا فایل یک دادن نشان برای روش یک :ها 

  از ها فایل که است این گذاری اسم این دلیل) System File Tree مختلف
Root Directory درخت های شاخه مانند و کرده شدن شاخه شاخه به شروع  

 (می شوند پخش
Socket هایی برای کار با شبکه فایل: ها 
Pipe در بخش پیشرفته کامل توضیح داده خواهند شد: ها. 
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 (ادامه)انواع فایل در لینوکس 
 مدیریت فایل



 جستجو و حرکت در سیستم فایل
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 مدیریت فایل

با تایپ کردن در هر 
صفحه سیستم 

شروع به جستجو آن 
کلمه در فایل های  

این دایرکتوری 
 می کند

از این بخش می توانید مکان  
خود را در سیستم فایل ببینید  
و با انتخاب دایرکتوری ها به 
عقب یا جلو بروید این کار با 

 کلید میانبر  

Alt + Arrow Keys 
 .  نیز امکان پذیر است

برای جستجو در این 
دایرکتوری و 

دایرکتوری های زیر 
 مجموعه
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 نحوه ساختن فایل در محیط گرافیکی
.  برای ساخت فایل جدید باید نوع آنرا مشخص کنید در غیر اینصورت یک فایل متنی خالی ساخته می شود

را انتخاب  new folderیا  new documentبرای اینکار ابتدا روی محیط مورد نظر کلیک راست کرده و 
 .کنید

است  case sensitiveلینوکس 
بین حروف کوچک و در همه جا و 

 .ل می شودئبرزگ تفاوت قا

 مدیریت فایل



 چند میانبر برای کار با فایل

F2 
 .تغییر نام یک فایل، اگر زمانی که آنرا انتخاب کرده اید این دکمه را بزنید

Ctrl + 1 or 2 or 3 
 .با این میانبر میتوانید شکل نمایش فایل ها در دایرکتوری ها را عوض کنید

Ctrl + C 
 .Clipboardکپی فایل انتخاب شده در 

Ctrl + V 
Paste  فایل موجود درClipboard. 

 

 

 

 
 58 آزمایشگاه کامپیوتر

 مدیریت فایل



 فایل های پنهان

Ctrl + H 
 .کرد پنهان و ظاهر کلید این با میتوان را (Hidden) پنهان های فایل

 
  آن نام اول به کافیست فایل یک کردن پنهان برای لینوکس در کل در   

 .کنید اضافه را « . » کاراکتر
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 مدیریت فایل



Package Software چیست؟ 
یک نرم افزار برای اجرای سالم به منابع دیگری غیر از فایل برنامه اصلی    

شاید هزاران فایل نیاز باشد تا تنها یک برنامه بتواند شروع به  . نیازمند است
 .کار کند

  برای برنامه یک که چیزی هر آوری جمع برای ها«Package» از لینوکس   
  های فایل از مجموعه Package یک حقیقت در .می کند استفاده دارد نیاز اجرا

 .اند شده بندی بسته فایل یک در که است نیاز مورد
 :شود هئارا صورت دو به می تواند Package یک   
   1. Source Package: است آن نیاز مورد قطعات و برنامه کد تنها که 
 .گیرد قرار استفاده مورد ماشینی هر در تواند می صحیح کامپایل صورت در و

   2.Package  Binary: کامپایل خاصی (معماری یا) ماشین برای که  
 .می باشند نصب آماده و شده اند
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 نصب برنامه



 :دو شیوه مهم نصب برنامه داریم   

   1. Installer: یک نصب ابزار روش این در Package (برنامه همان!) فایل در  
Package همان روش این .کند نصب را خود می تواند برنامه هر و است موجود 

-next-next تاکتیک با همگی .هاست برنامه نصب برای ویندوز آشنای شیوه

next! آشناییم.   
   2. Package Management System: یک نصب برای روش این در  

Package مدیریت برنامه یک به Package یا Package Manager 
  .شود نصب درستی به برنامه تا داریم احتیاج

 های عامل سیستم و لینوکس عامل سیستم استفاده مورد که روش این در   
 نصب های برنامه از Package Manager می باشد، ios مانند یونیکس شبه
 .کند مدیریت و رسانی بروز را آنها تواند می نیاز صورت در و است آگاه شده
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 نصب برنامه شیوه های نصب نرم افزار



    Package Managerاز را خود های برنامه معموال ها «Software Repository»  
 .می کنند تهیه هستند برنامه نگهداری منابع که ها
 آن در هایش برنامه اکثر که است عظیم Repository یک دارای اوبونتو    

 .می شوند رسانی روز به و موجودند
    Package Manager های توزیع استفاده مورد Redhat، «RPM» و دارد نام  

Debian (اوبونتو و) از «dpkg» کار کردن ساده برای بعد ها .می کنند استفاده 
 dpkg روی بر APT(Advanced Packaging Tool) برنامه ،Package نصب

 .شد نوشته
 dpkg و APT برای گرافیکی های برنامه گرافیکی های محیط توسعه با    

 .شدند نوشته
 Ubuntu و Synaptic گرافیکی محیط دو ی بوسیله برنامه نصب به اینجا در   

Software Center می پردازیم. 
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Package Manager نصب برنامه 



dpkg APT 

Ubuntu 
Software 
Center 

Synaptic 
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 نصب برنامه ها Package Managerنمودار توسعه 



  به نیازی و کرد خواهید پیدا طریق این از را خود نیاز مورد های برنامه اکثر   
 Ubuntu Software برنامه ابتدا اینکار برای .نیست پیچیده های روش از استفاده

Center  (USC) از را Launcher یا Dash کنید باز.   
 Free Software ها برنامه اکثر .اند شده بندی دسته کاربرد اساس بر ها برنامه   

  گفتیم که همانطور زیرا داریم هم هزینه دارای برنامه اما هستند مجانی و بوده
free نیست بودن مجانی معنای به بودن. 

 برنامه، دانلود برای اول تب .راست به چپ از که است Tab 4 دارای برنامه این   
 بروز و نصب تاریخچه سومی موجود، های برنامه حذف و مشاهده برای دومی
 .می دهد نشان را انجام حال در های دانلود هم چهارمی .دارد را ها برنامه رسانی
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Ubuntu Software Center نصب برنامه 
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 USCنوار جستجو در 

با کلیک بر روی آیکون برنامه 
 به صفحه دانلود بروید

مراجعه به دسته 
 بندی خاص
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Add-on  های برنامه برای
 افزایش امکانات آن

 نصب برنامه

 قیمت برنامه

 سایت توسعه دهنده
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در اینجا می توانید برنامه های نصب شده را ببینید یا 
رفته و قسمت  USCپاک کرده یا به صفحه دانلودشان در 

 های اضافه شان را دانلود کنید



عالوه بر برنامه، این مرکز دانلود، کتاب و مجله هم برای دانلود ارایه         
را نام برد که مجله رسمی اوبونتو  Full Circleمی دهد که از آنها می توان 

 .می باشد و حاوی مطالب و آموزش های مفیدی است
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Ubuntu Software Center (ادامه) نصب برنامه 



 دانلود کنیدUbuntu Software Center (USC )ابتدا این برنامه را از    
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Synaptic نصب برنامه 



 .است تر ای حرفه USC از کمی و می گذارد اختیار در وسیعی امکانات برنامه این   
 زیر در که دارد بخش 4 اوبونتو Repository بدانیم است بهتر شروع از قبل   

 :اند شده داده توضیح
  Main –  برنامه هایی که به طور رسمی توسطCanonical  حمایت می شوند و
  .منتشر می شوند GPLتحت پروانه 

  Restricted – توسط رسمی صورت به که برنامه هایی Canonical حمایت 
  .نیستند GPL تحت اما می شوند

  Universe – وسیله ی به که برنامه هایی Community (جامعه)، پشتیبانی 
 .هستند GPL تحت ولی نمی شوند حمایت رسمی صورت به و می شوند

Multiverse –   همانندUniverse  است ولی تحتGPL نیست. 

 70 آزمایشگاه کامپیوتر

Ubuntu Repository نصب برنامه 



  دسته اساس بر را ها برنامه ها Tab از استفاده با می توانید شما برنامه این در   
 :است شده اشاره مهم Tab چند به زیر در .کنید مشاهده مختلف های بندی

   1. Sections : مثال .است شده ارایه برنامه کارایی اساس بر دسته بندی که  
Games، Office مانند که ... و USC نوع موارد برخی در که تفاوت این با است  

Repository است شده مشخص نیز. 
   2. Status : تب مانند Installed اوبونتو در Packageو شده نصب های 

 .می دهد نشان را رسانی بروز قابل
   3. Origin : اساس بر بندی دسته Repository استفاده مورد دقیق. 
   4. Architecture : آن برای برنامه که معماری اساس بر بندی دسته 

 .است شده کامپایل
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Synaptic (ادامه) نصب برنامه 
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 repository ،mainدر صورتی که 
 نباشد در اینجا ذکر می شود

 می کنیم markبرای نصب یک برنامه ابتدا آنرا 

  نیازبعد از اینکه همه برنامه های مورد 
 انتخاب شد این دکمه را برای نصب می زنیم

 جستجوی برنامه
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که در اینجا سرور  repository.سرور دانلود هر 
 .  انتخاب شده است ایران

م و اشکالی خواهیم دید که ئدر دو نوار باال، عال
 .نشان دهنده ی وضعیت هر برنامه است

با انتخاب این گزینه همه ی برنامه هایی که نیاز 
 می شوند Markبه بروز رسانی دارند برای دانلود 
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 نصب برنامه   Synapticها در  های برنامه نشانه



 تاریخچه

  
   Vim نسخه ی که است لینوکس در محبوب بسیار متن ویرایشگر یک 

Free در معروفی برنامه Unix نام با Vi می باشد.   
   Vi کامپیوترهای کیبوردهای برای ابتدا در IBM مشاهده با شد نوشته 

 .می بریم پی Vim کلیدهای از بسیاری انتخاب دلیل به زیر کیبورد
 .کنید دقت (LKJH) نما جهت کلیدهای جای و Escape دکمه مکان به   

Wikipadia.org 75 آزمایشگاه کامپیوتر   : منبع

 Vimآموزش 



 شکل و شمایل یک برنامهC  درvim 
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 Vimآموزش  Vimظاهر 



 نسخه ی Vim زیرا .می باشد Vi iMproved عبارت شده ی کوتاه Vim نام   
 منبع کد ویرایش و برنامه نویسی برای ویژه امکانات با Vi یافته گسترش
 .می باشد

   Vim به کمک به تشویق را کاربران و بود همراه خیریه اهداف با ابتدا از 
 .است کرده اوگاندا کودکان

 اساس بر آن تغییر انعطاف، قابلیت Vim محبوبیت دالیل مهمترین از   
 محیط) IDE شبه و گسترده نویسی برنامه امکانات همچنین و ها نیاز

 .است آن (نویسی برنامه یکپارچه
 .است 7.4 نسخه  آن نسخه آخرین   
 linuxjournal.com، Vim سایت در سنجی نظر طبق که است جالب   

 !!است شده شناخته Eclipse از بعد محبوب IDE دومین
 77 آزمایشگاه کامپیوتر 

 Vimآموزش  تاریخچه



    1 .Vim  بر اساس دستوراتی که کاربر تایپ می کند کار می کند که به این
می گویند البته نسخه گرافیکی آن   Text User Interfaceنوع رابط کاربری 

ه شده که نتوانسته اند به اندازه خود  ئارا... و  menuبا  gVimبه نام 
Vim محبوب شوند. 

  دانلود شده معرفی مراکز از یکی از را GVim ی برنامه ابتدا شروع برای   
 .کنید دریافت ترمینال از APT از استفاده با را Vim برنامه خود یا .کنید
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 Vimآموزش  اصول استفاده



   3. Vim یک Modal Editor و دارد حالت چند که معنا این به .می باشد 
 سه Vim در .می شود عوض کیبورد های دکمه کارایی حالت هر به ورود با

 :داریم معروف حالت
Command Mode و خروج ذخیره، دستورها، کردن وارد برای .... 
Insert Mode برنامه نوشتن و فایل ویرایش برای 
Visual Mode متن انتخاب برای 
 فایل یک ویرایش برای را Vim زیر دستور با میتوانید Terminal در .4   

 : (نیست دستور در + )کنید باز
 vim فایل آدرس +  

 فایل یک باید Vim در کارهایتان ذخیره برای نزنید را فایلی آدرس اگر   
   .بسازید جدید
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 Vimآموزش  اصول استفاده



 می توانیم و می رویم Insert Mode به ”i“ کلید فشردن با برنامه کردن باز از پس   
 .کنیم ویرایش را فایل متن

 .می گرداند باز Command Mode به را ما < ] + Ctrl> یا Escape کلید   
 .می شوند شروع « : » با دستورات برخی Command Mode در که کنید دقت   
 حالت این در دستورات تمام سند این در) Command Mode اولیه دستورات   

 :(شد خواهند داده قرار <> داخل
   1 .<:q!> نکرده اید برای خروج از برنامه حتی زمانی که کار خود را ذخیره 

   2 .<:wq!> ذخیره فایل و خروج از برنامه 

   3 .<h>،<j>،<k>،<l>  البته از . با توجه به کیبورد دکمه های حرکت در متن هستند
 .دکمه های جهت نما هم می توان استفاده کرد

 رها را Vim ساده، کد چند نوشتن از پس و می گیرند یاد را کار اینجای تا افراد اکثر  
 .است وسیع تر بسیار Vim های قابلیت اما .می کنند
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 دستورات اولیه Vimآموزش 



 بارگزاری یک فایل در برنامه

<:r File Address> 
باز کرده و ویرایش کنید با این  Vimهر گاه بخواهید فایل موجودی را در    

 .در زیر مثالی زده شده است. کنید بارگذاریدستور می توانید آن فایل را 
 
<:r !Terminal Command> 
 بدهید ترمینال دستور یک است کافی .است جالب خیلی دستور این   

 !نویسد می شما فایل در را آن خروجی و کرده اجرا را آن آنگاه
 .را در فایل خود بنویسیم خروجی اشمثال می توان یک فایل را اجرا کرد و    
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 دستورات خروج و دخیره سازی

.1<:q> باشیم نداده فایل در تغییری که زمانی در برنامه از خروج برای. 

.2<:q!> و <cq>  نکرده ذخیره را تغییرات که زمانی حتی در خروج 
 .باشیم

.3<:w> فایل ذخیره 

.4<:w FileName> و می سازد شده تعیین آدرس و نام با فایلی 
 برای FileName کردن اضافه .می کند ذخیره آن در را فعلی اطالعات

 :است پذیر امکان هم زیر های دستور
.5<:w!> فایل که زمانی حتی فایل ذخیره Read-Only باشد. 
.6<:wq!> شود می خارج و کرده ذخیره را فایل. 
 به توجه بدون یعنی کنیم اضافه «!» یک دستورات به اگر کل در *

 .بده انجام را کار آن تغییرات
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 وارد کردن متن 

.1<a> مانند i به رفتن برای Insert mode  است. i مکان از قبل از 
 آن روی نما مکان که حرفی از بعد a اما کند می نوشتن به شروع نما

 .میکند را کار این است
.2<A> مانند i و a می کند نوشتن به شروع فعلی خط آخر از اما است. 
.3<o> مانند i و a است. o آن در و سازد می جدید خط یک بعد خط در  

 .میکند نوشتن به شروع
.4<R> جایگزین نما مکان زیر های کاراکتر با را ورودی های کاراکتر 

 .میکند
 زیر دستور از کافیست کنید وارد بار n را عبارت یک بخواهید اگر5.

 .کنید استفاده
<n><i> عبارت <Esc> 
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 پاک کردن متن

 .کاراکتر های زیر مکان نما را رو به جلو پاک می کند <Del>دکمه  1.

.2<n><x> n کاراکتر زیر و بعد از مکان نما را پاک می کند. 

.3<X> کاراکتر های زیر مکان نما را رو به عقب پاک می کند. 

.4<dw> پاک کردن کلمه روبرو 

.5<dd>  پاک کردن یک خط 

.6<:[range]d>  را  4و3و2پاک کردن خط های داخل بازه مثال کد زیر خط
 :  پاک می کند

  :2,3d 
 7>اضافه کردن یک عدد به ابتدای یک دستور مثال در کل باx>   به

 .  تعداد آن عدد آن عمل تکرار می شود

 84 آزمایشگاه کامپیوتر 



 ذخیره و جابجایی متن

 .کاراکتر با حروف بزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ می کند <~>1.

.2<y>  کاراکتر زیر مکان نما راCopy می کند. 

.3<yy>  یا<Y>  خط زیر مکان نما راCopy می کند. 

.4<p> متن ذخیره شده را بعد از مکان نما قرار می دهد. 

.5<P>  از مکان نما قرار می دهدقبل متن ذخیره شده را. 

.6<u> باز گرداندن تغییرات انجام شده. 

.7<Ctrl + r>  برگشتن به قبل از انجامu. 
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.1<w> پرش به ابتدای کلمه بعد 

.2<b> پرش به ابتدای کلمه قبل 

 حرکت جلو و عقب میان پاراگراف ها <{>و  <}>3.

 حرکت جلو وقب میان کلمات <(>و  <)>4.

 پرش به ابتدای خط <0>5.

 پرش به اولین کلمه خط <^>6.

 پرش به انتهای خط <$>7.
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 Vimآموزش 
 متنحرکت در 



.1<f {char}>  پیدا کردن اولین کاراکتر(char) بعد از مکان نما در
 همان خط

.2<F {char}>  پیدا کردن اولین کاراکتر(char) قبل از مکان نما در
 همان خط

 یافتن کاراکتر بعدی در همان خط <;>3.

 یافتن کاراکتر قبلی در همان خط <,>4.

.5</{word}>  پیدا کردن اولین کلمهword بعد از مکان نما 

.6<?{word}>  پیدا کردن اولین کلمهword قبل از مکان نما 
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 Vimآموزش 
 جستجو در متن



Visual Mode 
 با زدن دکمه<v> در این بخش دستورات زیر را . به این حالت وارد می شوید

 .داریم
.1<d> پاک کردن متن انتخابی 
.2<c>  پاک کردن متن و رفتن بهInsert Mode برای نوشتن متن جدید 
.3<y> کپی متن انتخابی 
 شیفت به راست یا چپ متن انتخابی < > >و  < < >4.

.5<Esc>  خروج ازVisual Mode 
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اگر عالقه مند به آموزش های بیشتر در این زمینه هستید: 
   1. <:help> بخش و برنامه مستندات به توانید می دستور این طریق از 

 .کنید پیدا دسترسی برنامه دستورات آموزش
 اجرا (Terminal در) می شود نصب Vim همراه که را vimtutor برنامه .2   

 .است Vim برای دقیقه 35 تا 20 آموزشی شامل برنامه این .کنید
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Help  آموزشVim 
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