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راهنما ها
//:جامعه کاربران فارسی اوبونتو ● . - .http wwwubuntu ir org

//:ویکی کاربران فارسی اوبونتو ○ . - .http wiki ubuntu ir org

//:انجمن های کاربران فارسی اوبونتو ○ . - .http forumubuntu ir org

 برای دسترسی به راهنمای نرم افزار جاری استفاده کنید.1Fاز دکمه ●
 نمایش صفحه راهنمای برای دستور نوشته شده،●

man مانند  cp برای خروج دکمه q.را بزنید 
man any_command

  دارد با این تفاوت کهmanعملکردی مانند دستور ●
جزییات بیشتری را ارائه می دهد.

info any_command

”subjectapropos “subjectنمایش راهنما های مرتبط با ●
or
man k “subject”

مدیریت کاربران
accountnameadduser accountnameساخت کاربری با عنوان ●
accountnamepasswd accountnameدادن رمز جدید به کاربر ●
  به عنوان کاربرany_commandاجرای دستور ●

(rootریشه )
sudo any_command

sudo sعوض کردن کاربر به کاربر ریشه●
exitخروج از کاربر ریشه●

بررسی فایل ها
ls lنمایش فایل های دایرکتوری جاری با جزئیات کامل●
 نمایش فایل های دایرکتوری جاری با اشاره به نوع●

فایل
ls F

 نمایش تمامی فایل های دایرکتوری جاری )شامل●
مخفی ها( 

ls a

  می توانname که nameرفتن به دایرکتوری ●
path/یک مسیر نسبی مانند  fileو یا مسیر مطلق  

path/مانند  fileاز ریشه باشد /

cd name

 ~رفتن به دایرکتوری خانه کاربر جاری. کاراکتر ●
می تواند به عنوان آدرس این دایرکتوری به کار رود

cd

namerm nameپاک کردن فایل یا دایرکتوری ●
rm rf name  با تمامی زیرnameپاک کردن کامل دایرکتوری ●
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شاخه ها و فایل ها موجود در آن )ها(
destcp file dest به fileکپی ●
destmv file dest به file کردن( moveتغییر دادن مکان )●
filecat fileنمایش ●
more file به جز به جزfileنمایش ●
 . از کلید های مکان نما برای حرکت بهfileنمایش ●

  راqبال و پایین در فایل استفاده کنید. برای خروج 
بزنید.

less file

filehead file سطر اول 1۰نمایش ●
head 2۰- . مانند file سطر اول nنمایش ● filehead n file
filetail file سطر پایانی 1۰نمایش ●
tail 2۰- . مانند file سطر پایانی nنمایش ● file tail n file
 fileبروز کردن زمان دسترسی و آخرین ویرایش ●

به زمان جاری
touch file

جستجو )فایل و متن(
 جستجوی دایرکتوری ریشه )/( برای فایلی به نام●

fname
find / name fname

 جستجوی دایرکتوری ریشه )/( برای فایلی که نام●
 باشدfnameآن شامل رشته 

find / name “*fname*”

 locate–  قبل از fnameبرای یافتن فایل به نام ●
  )دستور بعدی( اجرا شدهupdatedbباید دستور 

باشد

locate fname

updatedbایجاد یا بروزرسانی بانک اطلعاتی فایل ها●
 در execnameنمایش آدرسی که دستور اجرای ●

آن است
which execname

 / برای یافتن فایلی که متنdirجستجوی دایرکتوری ●
texttofindدر آن باشد 

grep texttofind /dir

نصب نرم افزار 
  راsudoبرای نصب نرم افزار شما نیاز به دسترسی کاربر ریشه دارید. بنابراین در مواقع نیاز قبل از دستورات زیر عبارت 

اضافه نمایید.
apt استفاده از •

aptget update بروزرسانی بانک اطلعاتی لیست بسته های نرم●
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افزاری از منابع آن ها
 –  برای نصب چندین بسته نامpkgنصب بسته ●

 ( از هم جدا کنید. مانندspaceآنها را با فاصله )
-   1 2apt get install pkg pkg

aptget install pkg

pkgaptget remove pkgبرای پاک کردن بسته ●
 بروزرسانی تمامی بسته های نصب شده به آخرین●

نسخه موجود
aptget upgrade

 یافتن بسته های نرم افزاری که نام و یا●
 باشدstringتوضیحاتشان شامل رشته 

aptcache search string

.(deb )نصب فایل های dpkgاستفاده از  •
file.نصب ● debdpkg i file.deb
file.پاک کردن ● debفایل های پیکربندی باقی می(  

مانند(
dpkg r file.deb

file.پاک کردن ● debفایل های پیکربندی نیز حذف(  
می گردند(

dpkg P file.deb

استخراج فایل های فشرده •
.استخراج ● .arch targztar zxvf arch.tar.gz
.استخراج ● . 2arch tar bztar jxvf arch.tar.bz2

اطلعات سیستم
 usb lshw or lspci or lsusb or reporthw و pciنمایش لیست دستگاه های سخت افزار، ●
uname rنمایش نسخه کرنل ●
●dmesg
●blkid

شروع و پایان )خاموش و روشن(
shutdown h nowخاموش کردن فوری●
haltمثل قبلی●
shutdown r nowرستارت کردن فوری●
rebootمثل قبلی●
 shutdown دقیقه مثل nرستارت کردن بعد از ●

-  5r
shutdown r n
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startx سرورXشروع ●

تهیه کننده سعید زبردست
آدرس این کتاب برای توضیحات بیشتر:

:// . . / - -http itpencil wordpress com ubuntu quick refrence

http://itpencil.wordpress.com/ubuntu-quick-refrence/

