
 عالن فرمان  ا تنظيم

  شیشده است که هر گاه که به نما  لیکاراکتر تشک  یاعالن فرمان از تعداد

  ی د یفرمان جد  افتیاست که پوسته فرمان آماده در  نیآن ا  یمعن  د،یآ  ی در م

 است.  

متغ  اتیمحتو در  فرمان  صورت  PST  یطی مح  رییاعالن  در  دارد.  که   یقرار 

  ps2 ,  ps3  ریباشد، از مقاد   داشته  از ین  یشتریب  یپوسته فرمان شما به ورود

 استفاده خواهد شد.    زین PS4و 

شود که    یم  میتنظ  یشود، اعالن فرمان طور  ینصب م  ستمیکه س  یهنگام

که اکنون    یرکتوری و نام دا  وترینام کامپ  ،یباشد: نام کاربر  ر یاطالعات ز  یحاو

 . دیدر آن قرار دار

انتها  برا  ن یا  ی در  برا  متعال  ک ی  یکاربران عاد  ی اطالعات  کاربر    یدالر و 

 . دینیب  ی اعالن فرمان را م  ک یاز    یمثال  ر یقرار دارد. در ز  #عالمت پوند    شهیر

Islanecemphis:-/Documents 

. دیرا به اعالن فرمائتان اضافه کن  یمکان وجود دارد تا اطالعات مختلف   نیا

  ی باشد. برا  گریزمان و اطالعات د  خ،ی تار  نال،یاطالعات مرند شماره ترم  نیا

 :مثال 

 دهد.   یفرمان را نشان م خچهی تار یفعل شماره  !\

 .دهدیدستور را نشان م نیشماره دستور آخر   #\

 دهد.  ی اعالن فرمان استاندارد را نشان م  $\



\w   دهد.  یرا نشان م یجار یکار یرکتور یفقط دا 

 . شودیبک اسلش نشان داده م ک یفقط   \\

\d   دهد.  یم  شیماه و شماره روز را نما ،  روز 

\h  دهد یرا نشان م زبانی م وترینام کامپ. 

  n\ کند.  یخط جدید باز م ک ی 

\s   دهد. یپوسته فرمان را نشان م نام 

\t  دهد.   یم شینما هیو ثان قهیزمان را بصورت ساعت، دق 

\u  دهدیم شیبا نام کاربر را نما. 

 \w دهد.  یم شیرا نما   یجار  یرکتوری کامل دا ر یمس 

 نکته : •

تا  یصورت  در • با  موقت  به صورت  را  خود  فرمان  اعالن    ریمقاد  پیکه 

دو    نیرا ب  PS1  ریمقاد  دیبا  د،ی ده  یم  رییمربوطه در پوسته فرمان تغ

 . مثال دستور دیقرار ده ومهیگ

• $ export P$1="[\t\w] \$1" 

 دهد ینشان م  ریفرمان را به صورت ز اعالن •

• { (20:25:40  /var/spool/mail } 

با  یائمد  رات ییتغ  جادیا  یبرا فرمان،  اعالن  فا  PS1مقدار    دیدر  به    ل یرا 

bashrcمقدار    نی. معموال ادیخود اضافه کن  یخانگ  یرکتوری. موجود در دا

 .دیده رییاست آنرا تغ یقبال وجود دارد و کاف 



 مستعار یاسام ميتنظ

فرمان    یرا بجا  ی مستعار  یآسام  شتر،یب  یآسان  یامکان وجود دارد تا برا  نیا 

برادیکن  نییتع  یاصل اسام  ی.  کردن  با  یاضافه   aliasاز دستور    دیمستعار 

 :دیتوجه کن  ریز  ی. به مثال هادیاستفاده کن

alias p= pwd; ls -CF $ 

 $ alias rm= rm i 

 Isرا اجرا کرده و پس از آن دستور    pwdدستور    pمثال نخست حرف    در

CF  را چاپ خواهد کرد. در    ی جار  یرکتوری دا  اتیاجرا خواهد شد که محتو

 اجرا شود.  نهیشده است فقط با گز میتنظ یطور  rmمثال دوم، دستور 

صورت دستور    ی در  تنها  aliasکه  به  اسام  یستی ل  د،یکن  پیتا  ییرا    ی از 

که   دیشود. توجه داشته باش  یم  ادهد   شینما  دیکرده ا  میکه تنظ  یمستعار

شده و با بستن پوسته فرمان از    رهیذخ  یکربندیپ  لیفا  ک ی مستعار در    یاسام

 روند.  ینم نیب

 نوکسيگنو/ل  لیفا ستميکردن با س کار

در    یساختار  نوکسیگنو/ل  انیدب  لیفا  ستمیس  را  شما  اطالعات  که  است 

  ی رکتوریوارونه از دا  یساختار درخت  ک یها در    لیکند. فا  یم  رهیذخ  وتریکامپ

  ی ها   یرکتور یها و دا  لیفا  ی تواند حاو  یم  ی رکتوریشوند. هر دا  یم   رهیها ذخ

 نوکس یگنو/ل  انیدب   لیفا  ستمیساختار س  دیبخواه  هک  یباشد. در صورت  ی گرید

 درخت وارونه است.  ک ی هیشب شتریب م،یکن فیتر توص قیرا دق 



اسلش تنها نشان    ک ی  لهیقرار دارد که بوس  شهیر  یرکتوری نقطه، دا  نیدر باالتر

عامل    ستمیس  یستم یو س  یعموم  یها   یرکتوری آن دا  ری شود. در ز  ی داده م

. هر کدام  tmpو    bin dev home. مانند  رندیگ  یقرار م  نوکسیگنو/ل  انیدب

ا محتو  یرکتوری دا  ن یاز  برخ  یگری د  یها  یرکتوریدا  یها  از    یهستند. 

 داده شده اند.   حی توض  ر یدر ز  نوکسی گنو/ل  لیفا  ستمیمهم س  ی ها  یرکتور یدا

• bin 
گنو/ل  ستمی س  یعموم  نیفرام • ا  نوکسیعامل  قرار    یرکتوری دا  نیدر 

 .    chmodو  ls sortدارند. مانند 

• dev 
ابزارها  ینقاط دسترس   یحاو • افزار  یبه  است.    وتر یکامپ  یسخت  شما 

... کاربران    ی سکهاید  ی فالپ  ی ها  سک ید  ی ها  نالیمانند ترم سخت و 

برا ا  یابیدست  یبطور معمول  نامها  نیبه  از  استفاده    یدستگاهها  آنها 

 . کنندیم

• etc   
 است.   ستمیس  یکربندیپ یها  لیفا یبرخ یحاو •

• home 
  ی رکتوریدا  نیدر ا  نوکسیگنو/ل  ستمیس  ک یکاربران    یها  یرکتور یدا •

 . ردی گیقرار م

• mnt   
  USB  یها   سک یسخت، د  یسکهایکردن ابزارها، د  صل مت  ی را برا  یمحل •

 .  کندیم جادی ا  شبکه یوهایو درا

• root 



 است.   شهیکاربر ر یخانگ یرکتور یدا •

• Sbin 

 رند یگیقرار م یرکتوریدا نیدر ا ستمیس  یتیریدستورات مد  •

• Tmp    
 . موقت یها ل یفا یریمحل قرارگ •

• usr  
کتابخانه    ،یکیگراف   یها  لیفا  ها،یمستندات سیستم، باز  یریمحل قرارگ •

 . گرید  یزهایها و چ

متفاوت   نوکسی با ساختار آن در گنو/ل  ندوزیدر داس و و  ل یفا  ستمیس  ساختار

تفاوت    یشود ول  یم  دهید  انیم  نیدر ا  زین  ییکه شباهت ها  یهستند. با وجود

 :هستند ریعمده به شرح ز  یها

و  در  -1 و  ابزارها  یدسترس  یبرا  ندوزیداس  و    یساز  رهیذخ  یبه  مختلف 

موسوم بودند    ویکه به نام درا  یسخت از حروف   سک یمختلف د  یها  شنیپارت

 .دیکرد یاستفاده م

  ی تمام ابزارها  نوکسیسخت و ... در گنو/ل  سک ید  یبرا  C  ،یفالپ  ی برا  Aمانند   

 . دباهم ادغام شده ان لیفا ستمیدر دل س یساز رهیذخ

و ممکن   ردیگ  یقرار م   / floppyدر مسیر    سک ید  یفالپ ک ی  اتیمثال محتو 

  ی پس از مدت  یول   دیعادت نداشته باش  ستمیس  نیکار اصال به ا  یاست در ابتدا

 کرد.   د یبه آن عادت خواه



برا  یمحل کرد،    دیها و اطالعات خود استفاده خواه  لیفا  رهیذخ  ی که شما 

دا س  یخانگ  یرکتوری همان  در  فایشماست.  و  لیستم  و    یبرا  ندوزیداس 

که در   ی شود. در حال ی اسلش استفاده م  ک یاز   رهایجداکردن پوشه ها و مس

 شود.  یاز اسلش استفاده م نوکسیگنو/ل

پسوند بوده اند. مانند   ک ی  یدارا  شهیهم  ندوزیها در داس و و  لفای  نام    -2 

X1  الزم    کس یونیو    نوکسیگنو/ل  ی ما برا  لیپسوند فا  یمتن  یها  لیفا  ی برا

سستندین ل  لی فا  ستمی.  فا  نوکسیگنو  نوع  پسونده  به  توجه  را    لیبدون 

 دهد.   یم صیتشخ

است    ی اتیخصوص  و مجوزها    ی دارا  نوکسیدر گنو/ل  ی رکتوریو دا  لیهر فا  -3

را    ی دسترس  نیکرده و با ا   یریمجاز به آن جلوگ  ریکاربران غ  ی که از دسترس

 کند.  ی محدود م

  ن ی ا  رایز  ستین  ی مجوزها خبر  نیاز ا  ندوزیداس و و  یها  ستمیس  شتریدر ب

شده    یساز  ادهیو پ   ینو کاربره طراح  یها  ستمیها در ابتدا بصورت س  ستمیس

که   NT  ندوزوی  بر   یمبتن  یها  ستمیدر س  قطف   ندوز،یو  یها  ستمیاند. در س

  ن یکنند و بصورت چند کاربره هستند ا  یاستفاده م  NTFSل  یفا  ستمیاز س

   .شده اند ی ساز  یاریمجوزها پ

 

 

 

 


