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المقدمة
الحمد ل لله رب العالمين؛ وأةفضل الصلاة وأتم ب التسليم على سيدنا محمدد إمام المرسلين وخاتم النبيين
وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا يخفى على أحدد التطور اللكبير الذي شهده نظام ليبنكس في الآونة الأخيرة؛ حيث ازداد

را في سوق
حا باه ر
دا كبي ررا بين مستخدمي الأجهزة المكتبية ،بعد أن حقق نجا ر
انتشاره ازديا ر
الخوادم والشبكات .للكن الواةفدين البجدد على هذا النظام يصدمون بحاجز قللة المصادر العربية

التي تتحدث عنه ،شارحة ر ميزاته ،وبمبي لن َدة ر مرونته وتفوقه على بنظراءه .فجاء هذا الكتاب سا دلدا
كا بيد المبتدئ في سطر الأوامر ،موص رلا إياه إلى الاحتراف .يتدرج شرحه
تلك الفجوة ،م بسمس ر
من الأساسيات إلى المواضيع المتقدمة.

آمل أن يكون هذا الكتاب إضاةفة ر بمفيدة ر للمكتبة العربية؛ وأن بيفيد القارئ العربي في تعلم أحد
أشهر وأقوى أنظمة التشغيل في العالم .وال لله ول ييل التوةفيق.

عبد اللطيف محمد أديب ايمش
2014\7\23
حلب

بدعم من:
www.itwadi.com

دا
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تمهيد
أريججد إخبججارك قصججنة ...ل ،ليسججت قصججة "كيججف" :فججي  ،1991كتججب لينججوس تورفالججدس الصججدار الول مججن نججواة

ليمنكججس .يمكنججك قججراءة تلججك القصججة فججي كتججب عديججدة تتحججدث عججن ليمنكججس .ولسججت أنججوي الحججديث عججن قصججة

"غنجججو" .منجججذ عجججدة سجججنوات ،بجججدأ ريتشجججارد سجججتالمان مشجججروع غنجججو ) (GNUلنشجججاء نظجججام حجججر شجججبيه مبيجججونكس
ضا ،لكن أغلب كتب ليمنكس ا م
) ،(Unix-likeصحيح أن هذه القصة مهمة أي ن
لخرى تحويها.
أريد إخبارك قصنة عن كيفية استعادة السيطرة على حاسوبك.
عندما بدأت مشواري مجع الحواسجيب عنججدما كنجت طالنبجا فجي أواخجر 1970؛ ك انت تججري فجي ذاك الجوقت ثجورة

في عالم الحواسيب والتقنية :اختراع المعالج الصغري .سمح هذا النجوع مجن المعالججات للشجخاص الع اديين
مثلك ومثلي باقتناء حاسوب خاص بهم .يصعب للعديجد م ن الشجخاص فجي الجوقت الراهجن تخيجل كيجف كجان

العالم عندما كانت الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية هي فقط من تستطيع تشغيل الحواسيب.
اختلف الوضع تمانما في هذه اليام .الحواسيب في كل مكججان ،بججدنءا مججن الحواسججيب المصجغرة الموجججودة فججي

ساعات اليد وانتهانء بالمراكز الضخمة للمعلوم ات وبجالطبع ك ل م ا بينهمجا .وبالض افة إلجى انتش ار الحواسجيب؛

فقد انتشرت معها الشبكات التي تربط ما بين هججذه الحواسججيب .وهججذا مججا فتججح المججال أمججام عصجر جديججد مجن
عصور التقنية .ولكن كانت هنالك شركة وحيجدة كججبيرة فجي العقجدين الماضجيين تحججاول فجرض سججيطرتها علجى
حواسججيب العجالم وتقججرر مججا الجذي تسججتطيع ومجا الججذي ل تسججتطيع فعلججه مججع الحواسججيب .ولحسججن الحجظ ،هنالججك

أشخاص من مختلف أنحاء العالم يقومون بأشياء كثيرة للتصدي له ا .إنهجم يح اربون ليبقجوا مس يطرين علجى

حواسيبهم وذلك بكتابة برمجياتهم الخاصة .إنهم يبنون ليمنكس!

يتحدث أشخا ك
ص عديدون عن "الحرية" عندما يشيرون إلى ليمنكس ،ل أظن أن أغلججب الشججخاص يعلمججون مججا
هججو المعنججى الحقيقججي للحريججة .الحريججة هججي المقججدرة علججى التحكججم بمججا يفعلججه حاسججوبك .الحريججة هججي أن يكججون

حاسوبك بدون أخية أسرار وتستطيع معرفة أي شيء فيه لطالما أنك مكترث لذلك.

لماذا أستخدم سطر الأوامر؟
هل لحظت من قبل " المخترق الخارق" ) كما تعلم ،الشخص الذي يستطيع اختراق أي حاسوب مججؤمن تأميننججا

كبينرا تاب نعا لحدى الجهات العسكرية خلل ثلثين ثانية( في الفلم الذي يعمل على حاسوبه دون أن يلمس

الفأرة! ذلك لن صانعي الفلم يدركون أننا بديهييا نعتبر أن الطريقة الوحيدة لنجاز العمال علججى الحاسججوب

هي بالطباعة على لوحة المفاتيح.
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ريأرلف أغلب مستخدمي الحواسيب اليوم "واجهجة المسجتخدم الرسجومية" ) (GUIفقجط ،وزرعجت الشجركات وبعجض
الس اتذة فجي عقجولهم أن "واجهجة سجطر الوامجر" ) (CLIهجي ش يكء مرعجب أصجبح مجن الماضجي .وهجذا الكلم غيجر

صحيح البتة ،لن سطر الوامر هو الطريقة التعبيرية الفضل للتواصل مع الحاسوب ،وميمخثجل نفججس التجأثير الجذي

متحججمدثه الكلمجات فججي البشججر .قججد قيججل بججأن "الواجهججة الرسججومية تجعججل المهمجات السجهلة أسججهل ،بينمجا سججطر الوامجر
يجعل المهمات الصعبة مممكنة" ويبقى هذا الكلم صحينحا إلى يومنا هذا.

م
ولن ليمنكس قد أن مشئ على غرار بقية النظمة التي تنتمي إلى عائلة يججونكس؛ فهججو يحتججوي علججى عججددد ضججخم مججن
أدوات سطر الوامر كما في يونكس الذي بدأ يشتهر في أوائل ) 1980على الرغم من أن تطويره قد تم قبل عقد
مججن الزمججن قبججل ذلججك التاريججخ( وذلججك قبججل النتشججار والتججأقلم مججع الواجهجات الرسججومية .وبالنتيجججة ،مطججشورت واجهججة

سطر أوامر غنية ج ندا .وفي الحقيقة ،أحد أهم السباب الذي جعلت المسججتخدمين الوائججل لليمنكججس يسججتخدمونه

بدنل من  Window NTهو سطر الوامر الذي جعل "المهمات الصعبة مممكننة".

عن ماذا يدور هذا الكتاب

يعطيجك هجذا الكتجاب نظجرنة واس عنة عجن "العي ش" فجي واجهجة سجطر الوام ر الخاصجة بليمنكجس .وعلجى النقيجض مجن
م خ
ج واحججد ،كصججدفة  .bashسججيحاول هججذا الكتججاب جعلججك تتججأقلم مججع واجهججة سججطر
الكتججب الججتي تركججز علججى برنامجج د
الوامر ،كيف تعمل؟ ما الذي ميمكنها فعله؟ ما هي أفضل طريقة لستخدمها؟

هذا الكتاب ليس عن إدارة أنظمة ليننكس .علجى الرغججم مججن أن أي حججديث جججخدي عججن سججطر الوامججر سججيقود حتنمجا
إلججى مواضججيع تتعلججق بججإدارة النظمججة؛ لكججن هججذا الكتججاب ليججس عنهججا .إل أنججه سججيتطرق إلججى بعججض السججتخدامات

يء القججارئ ليججة دراسججة إضججافية لدارة النظمججة بتججوفير بنيججة صججلبة عججن كيفيججة اسججتخدام سججطر
الداريججة .وسججميره خ
الوامر الذي ميمثل أدانة ممهمنة لي مدير أنظمة.

يتوجه هذا الكتاب إلى مستخدمي نظام ليننكس .متحاول العديد من الكتب تضمين النظمة ا م
لخرى فجي الشجرح

كنظججام يججونكس الصججلي ونظججام  ،Mac OS Xحيججث يشججرحون المواضججيع العامججة الججتي تتوافججق مججع تلججك النظمججة.

يشجججرح هجججذا الكتجججاب توزيعجججات ليمنكجججس الحديثجججة .لكجججن خمنسجججا وتسجججعين بالمائجججة مجججن محتجججوى هجججذا الكتجججاب ممفيجججكد
لممستخدمي النظمة ا م
لخرى الشبيهة مبيونكس.

من يجب عليه قراءة هذا الكتاب

م
هذا الكتاب لممستخدمي ليمنكجس الجججدد الججذين هجاجروا مجن منصجات أخجرى ،أو للمسجتخدمين المبتجدئين فججي سججطر
الوامججر .أغلججب الظججن أنججك مسججتخدم متقججدم لحججد إصججدارات مايكروسججوفت وينججدوز .ربمججا رئيسججك فججي العمججل قججد

ب من المشاكل المنية وأردت تجربة ليمنكس.
طلب منك إدارة خادم ليمنكس .أو قد تكون ممستخدنما عادنيا رتمع ر

تعلم سطر الوامر ليس أمنرا سهنل ويأخجذ الكجثير مجن الجهجد والتع ب .هججو ليجس صجعنبا أو مسجتحينل ،بجل هجو واسجع
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من يجب عليه قراءة هذا الكتاب
وضخم .يحتوي نظجام لي منكججس العجادي علجى آلف البرامججج الجتي تسججتطيع اسجتخدامها فججي سجطر الوامجر .هجا أنجا ذا
م
أحخذرك ،تعلم سطر الوامر ليس بالمهمة السهلة.
م
علججى الجججانب الخججر ،سججيؤتي تعلججم سججطر الوامججر أكلججه .إذا كنججت تظججن الن أنججك مسججتخدم متقججدم؛ فججانتظر قلينل،
فأنت ل تع رف مجا القجوة الحقيقيجة بعجد .وعل ى النقيجض مجن بجاقي مهجارات الحاسجوب ،معرفجة سجطر الوامجر تجدوم

لفترة أطول .والمعلومات التي تتعلمهجا الن سجتبقى ممفيجدنة بعجد عشجر سجنوات علجى القجل .لقجد نججا سجطر الوامجر

من اختبار الزمن.

سنفرض أنه ليس لديك أ خية خبرة في البرمجة من قبل .لذا ل تقلق ،سنبدأ ذاك المشوار معك أي ن
ضا.

ما الذي يحتو يه هذا الكتاب

ماختيرت المواضيع المقجدمة في هذا الكتاب بعنايجة لكجي تكجون المعلومجات فيهجا ممتسلسجلة ومتعاقبجة ،ك أن مدرنسجا

صججا يجلججس جانبججك لكججي ميرشججدك .أغلججب المججؤلفين يعججاملون المحتججوى معاملججنة تصججنيفينة ،ممججا يجعججل ترتيججب
خا ن

المحتوى معقونل من وجهة نظر المؤلف؛ لكنه قد يربك القارئ.

هدف آخر هو تعريفك بطريقة التفكيجر الخاصجة مبيججونكس ،ال تي تختلجف عجن طريقجة التفكيجر فجي وينجدوز .سجتجد

خلل مشوارنا بعض الملحظات الجانبية التي متساعدك على فهم طريقة عمل المججور فججي ليمنكججس .ليمنكججس ليججس
مجرد برمجية فقط ،بل هو أي ن
ضا جزء من ثقافة يونكس.

ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب ،يشرح كل باب جاننبا من جوانب سطر الوامر:
البمماب الول – أساسمميات سممطر الوامممر .نبججدأ استكشججافنا للغججة الساسججية لسججطر الوامججر .مججع ذكججر بنيججة الوامججر،
والتنقججل فججي نظججام الملفججات ،وإجججراء التعججديلت باسججتخدام سججطر الوامججر ،والحصججول علججى المسججاعدة والتوثيججق

للوامر.

الباب الثاني – العدادات والبيئة يشرح تعديل ملفات العدادات للتحكم في سلوك النظام.
البمماب الثممالث – المهممام الشممائعة والدوات الساسممية .نستكشججف فججي هججذا البججاب العديججد مججن المهمججات الساسججية

التي متستخدم استخدانما شائنعا من سطر الوامر .تحتوي النظمجة الشجبيهة مبيجونكس ،كنظجام ليمنكجس ،العديجد م ن
برمجيات سطر الوامر "التقليدية" التي متستخدم لجراء عمليات مهمة على البيانات.

الباب الرابع – كتابة سكربتات ش
شل يشرح كيفية كتابججة سجكربتات مشجل ) .(shell scriptingوهجي تقنيجة متسجتخدم
لتمتة أخية مهمة شائعة.

كيف تقرأ هذا الكتاب

إذا كنت ممبتد نئا ،فابدأ من بداية الكتاب وأكمل حتى نهايته .فهو كتاب تعليمي وليس مرجنعا.
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التجهيزات
يجججب أن يكججون لججديك نظججام ليمنكججس جججاهز للعمججل لكججي تسججتطيع اسججتخدام هججذا الكتججاب .تسججتطيع الحصججول عليججه
بطريقتين:
 .1ثخبت ليمنكس على حاسوبك )ليس من الضروري أن يكون حدينثا( .ليس من المهم أي توزيعة قد اخترت،

علججى الرغججم مججن أن أغلججب الشججخاص يسججتخدمون أوبنتججو أو فيججدورا أو أوبججن سججوزي .إذا كنججت ممحتججانرا

فعليك بتجربة أوبنتو أونل .قد يكون تثجبيت توزيعجة ليمنكجس سجهنل ججندا أو صججعنبا جججندا وذلجك وفنقججا لعتجاد
حاسوبك وتوافقية التوزيعة معه.

 .2استخدم القرص الحي .أحجد الش ياء الرائعجة ال تي تسجتطيع القيجام بهجا مجع العديجد مجن توزيع ات ليمنكجس

هي تشغيلها مباشجر نة مجن القجرص المضجغوط دون الحاجججة إلججى تثبيتهجا .عليجك أن متعجخدل إعجدادات BIOS

في جهازك لجعله ميقملع من القرص المضغوط ثم ر
ضع القرص المضغوط في محرك القراص وأعججد إقلع
الجهاز .استخدام القرص الحي هو طريقة ممتازة لختبار توافقية الحاسوب مججع ليمنكججس قبججل التثججبيت.
الجججانب السججلبي مججن اسججتخدام القجرص الحجي هججو أنججه قججد يكججون أبطججأ بكججثير بالمقارنججة مججع وجججود ليمنكججس

مثبنتا على القرص الصلب .أوبنتو وفيدورا توفران القرص الحي بالضافة إلى عدد كبير من التوزيعججات
الخرى.

مهمججا كججانت طريقججة تشججغيلك لليمنكججس ،فسججتحتاج إلججى امتيججازات المسججتخدم الجججذر ) (rootلكججي تسججتطيع إنجججاز
الدروس في هذا الكتاب.
بعججد أن اسججتطعت تشججغيل ليمنكججس علججى جهججازك ،ابججدأ بججالقراءة واختبججع الججدروس علججى جهججازك .أغلججب المحتججوى هججو
محتوى عملي ،لذا ،اجلس على جهازك وابدأ بالطباعة!
لماذا ل أسميه "غنو/ليننكس"
من الصحيح تسمية نظام تشغيل ليمنكس باسم "غنو/ليمنكس" ،المشكلة مع "ليمنكس" أنه ل توجد طريقججة
صججحيحة تمانمججا لتسججميته لنججه مكمتججب مججن مقبججل العديججد مججن الشججخاص الججذين يعملججون فججي مشججاريع برمجيججة

ضخمة .تقنييا :ليمنكس هو اسم نواة نظام التشغيل ول شيء أكثر .بالطبع ،إن النججواة مهمججة للغايججة بالنسجبة
إلى نظام التشغيل ،لكنها ل تكفي لنشاء نظام تشغيل كامل.

ريتشارد ستالمان ،الفيلسوف العبقري الججذي أوجججد حركججة البرمجيجات الحججرة ،ورشجججكل مشججروع غنججو ،وكتججب

الصدار الول من مترجم  cالخاص بمشروع غنو ) ،(gccوأنرشجأ رخصجة غنجو العموميجة ) ،(GPLإلجخ .يصجر

على أن تسميه "غنو/ليمنكس" لكي تعكس مشاركة مشروع غنو .وعلى الرغججم مججن أن مشججروع غنججو يسججبق

نواة لي منكس ،والمساهمون في المشروع يسججتحقون التقججدير ،لكججن وضججعهم فججي السججم غيججر ممنصججف للبقيججة
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الذين قاموا بمشاركات كبيرة في البرمجيات الحجرة .علجى الرغجم مجن ذلجك ،أظجن أن الس م "ليمنكجس/غنجو"

هو أدق تقننيا لن النواة متقملع أونل ومن ثم كل شيء يعمل بالعتماد عليها.

فججي السججتخدام الشججائع ،متشججير الكلمججة "ليمنكججس" إلججى النججواة وجميججع البرمجيججات الحججرة ومفتوحججة المصججدر

الموجودة في توزيعة ليمنكجس العتياديجة؛ هجذا يعنجي أنهجا متشجير إلجى جميجع مكونجات نظجام ليمنكجس ولي س
فقط أدوات مشروع غنو .ويبدو أن العاملين في سوق أنظمجة التشجغيل ميفضجلون أن تكجون أس ماء أنظمجة

التشجججغيل كلمجججة واحجججدة كأنظمجججة  .DOS, Windows, MacOS, Solaris, Irix, AIXلجججذلك اخجججترت طريقجججة

التسمية الشهر .إذا كنت تفضل استخدام "غنو/ليمنكس" ،رجانء أجمر عملية بحث واستبدال ذهنيججة وأنججت

تقرأ هذا الكتاب.
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الباب الأول:

أساسيات سطر الأوامر

الفص	ل الأول:

دةفة؟
ص َد
ما هي ال َد

عنجججدما نتكلجججم عجججن سجججطر الوامجججر ،منشجججير إلجججى مجججا ميسجججمى "الصجججدفة" ) .(shellالصجججدفة هجججي برنامجججج يتلقجججى
التعليمججات والوامججر مججن لوحججة المفاتيججح وميمررهججا إلججى نظججام التشججغيل لكججي ينفججذ مهمججنة معينججنة .متججوفر جميججع

توزيعات ليمنكس تقرينبا صججدفة مججن مشججروع غنججو تسججمى  bashالججتي ميمثججل اسججمها اختصججانرا للعبججارة "Bourne
 ."Again SHellالججتي متشججير إلججى أن  bashهججي بججديل مطججور مججن  ،shوهججي الصججدفة الصججلية الموجججودة فججي
أنظمة يونكس والتي كتبها .Steve Bourne

محاكيات الطرفية
نحتاج عند استخدام واجهة رسومية إلى برنامج نسميه "محاكي الطرفية" للتفاعل مع الصدفة .ربما ستجد

واحندا إذا بحث ر
ت في القوائم الجتي توفرهجا بيئجة سجطح المكتجب ل ديك .كجدي تسجتخدم  konsoleبينمجا غنججوم
تسججتخدم  .gnome-terminalعلججى الرغججم مججن ذلججك ،غالنبججا مججا متطلججق كلمججة  terminalفججي القججوائم .هنالججك
العديد من محاكيات الطرفيجة الخججرى متججوفرة لنظجام ليمنكججس؛ لكجن جميجع تلججك المحاكيجات تجوفر شجينئا واحجندا

أساسنيا هو الوصول إلى الصدفة .ربما متخ ش
صص محاكي الطرفية الذي تستخدمه ممعتمندا على الخيارات التي

يوفرها.

ملحظة :محاكي الطرفية الخاص بواجهة غنوم ل يججدعم اللغججة العربيججة .أي أن الحججرف العربيججة سججتظهر

ممرتق م
طرعججججنة وبججججالمقلوب .لججججذا ،مينصججججح باسججججتخدام المحججججاكي ) Mltermالججججذي يججججدعم العربيججججة( .لحججججظ أن
 konsoleيدعم العربية دعنما جيندا دون مشاكل في العرض.

أأولى خطواتك
فلنبدأ رحلتنا مع سطر الوامجر ،افتجح محجاكي الطرفيججة ،وعنجدما يظهجر محجاكي الطرفيججة سجوف تشجاهد عبجارة

شبيهة بالعبارة التالية:

[me@linuxbox ~]$

العبجججارة السجججابقة تسجججمى ممحجججث الصجججدفة ) (shell promptوتظهجججر عنجججدما تكجججون الصجججدفة ججججاهزة لسجججتقبال
المدخلت ) .(inputوعلى الرغجم مجن أن العبجارة الس ابقة تختلجف مجن توزيعجة م
لخجرى؛ لكنه ا غالنبجا مجا تحتجوي
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صردفة؟
الفصل الول :ما هي ال ر
الجزء  username@machinenameيلحقه اسم مجلد العمل الحالي )سنناقشه لحنقا( وإشارة الدولر.
إذا كججان آخججر حججرف مججن ممحججث الصججدفة هججو رمججز المربججع )" ("#عو ن
ضججا عججن إشججارة الججدولر؛ فهججذا يعنججي أن جلسججة
الطرفيججججة الحاليججججة لهججججا امتيججججازات الجججججذر  ،وهججججذا يعنججججي أننججججا إمججججا سجججججلنا دخولنججججا إلججججى الطرفيججججة بحسججججاب الجججججذر

) (rootأو أننا اخترنا محاكي طرفية يوفر امتيازات الجذر.

علججى فججرض أن جميججع المججور سججارت علججى مججا يججرام حججتى الن ،فلنجججرب طباعججة بعججض الحججروف وإن لججم تكججن ذات
مغزى:
[me@linuxbox ~]$ kaekfjaeifj

م
ولن المر السابق ليس ذا معنى ،فستخبرنا الصدفة بذلك ،وستوفر ممحث الصدفة مرة أخرى:
bash: kaekfjaeifj: command not found
[me@linuxbox ~]$

تأريخ الأوامر
إذا ضغطنا زر السهم العلوي ،سنجد أن المجر السجابق " "kaekfjaeifjقجد ظهجر مجن جديجد بعجد ممحجث الصجدفة.

وهججذا مججا ميسججمى بتأريججخ الوامججر )  .(command historyتسجججل معظججم توزيعججات ليمنكججس آخججر خمسججمائة أمججر فججي
التأريخ افتراضنيا .اضغط على زر السهم السفلي وستجد أن المر قد اختفى.

تحر يك المؤشر
أعجججد اسجججتدعاء المجججر السجججابق بالضجججغط علجججى زر السجججطر العلجججوي .ججججرب الن الضجججغط علجججى زري السجججهمين اليمجججن

واليسججر ،لحججظ كيججف تسججتطيع تغييججر مكججان المؤشججر إلججى أي موضججع فججي المججر .متسججهل هججذه الميججزة عمليججة تعججديل
الوامر كثينرا.
بعض النقاط حول استخدام الفأرة
على الرغم مجن أن الصجدفة متعلقجة بشجكل أساس ي بلوحجة المفاتيجح ،لكنجك تس تطيع اسجتخدام الفجأرة فجي
محاكي الطرفية .هنالك آلية في خادم العرض ) Xالمحرك الذي يقف وراء تشغيل التطبيقججات الرسججومية(
تسججمح باسججتخدام النسججخ واللصججق "السججري رعين" .إذا حججددت جججزنءا مججن النججص بالضججغط علججى النججص بججالزر
اليسر وتمرير الفأرة فوقه )أو بالنقر المزدوج على كلمة لتحديدها( ،فمينرسخ إلى حافظة يديرها خادم .X

صق النص الممحدد في موضع المؤشر.
وعند النقر بالزر الوسط للفأرة ،ميل ر
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م
أولى خطواتك

ملحظة :ل تجرب استخدام  Ctrl-c Ctrl-vلجراء عمليات النسججخ واللصججق داخجل نافججذة الطرفيججة
لنهما ل يقومجان بالنسجخ واللصجق بجل يجدرجان مجا ميس مى "أكجواد التحكجم" الجتي تحمجل مع ادن مختلفجة عجن

النسخ واللصق بالنسبة للصدفة ،وقجد ماعمتممجدت هجذه الكجواد قبجل سجنوات مجن ظهجور نظجام مايكروسجوفت
ويندوز.
بيئججة سججطح المكتججب الخاصججة بججك )أغلججب الظججن كججدي أو غنججوم( تسججعى إلججى جعججل سججلوكها شججبينها بسججلوك
ويندوز .غالنبا مجا تكجون آليجة تنشجيط النوافججذ ) (focus policyهججي "انقجر للتنشجيط" ،وهججذا السجلوك ينججاقض

السلوك الفتراضجي لخ ادم " :Xال تركيز )أو التنشجيط( يتبجع الفجأرة" ،هجذ ا يعنجي أن النافجذة سمترنجشجط بمججرد
مرور الفأرة فوقهجا )لكجن ل يعنجي أن النافججذة سجمتنرقل إلججى الماميججة( أي أنهججا سجتقبل المججدخلت .ضججبط آليجة

التنشيط إلى "التركيز يتبع الفأرة" ستجعل النسخ واللصق مفيندا وعملنيا أكثر .أظججن أنججك لججو أعطيججت هججذا

السلوك فرصنة كافينة فإنك ستعتاد عليه وتجده مفيندا .يمكنك تغيير هذا السلوك من العججدادات الخاصججة

بمدير النوافذ الذي تستخدمه.

جرب بعض الأوامر البسيطة
الن ،وبعد أن تعلمنا كيفية الطباعة في الطرفية ،لنجرب بعض الوامر البسججيطة .أول الوامجر الججتي سججنجربها هججو

المر  ،dateميظهر هذا المر الوقت والتاريخ الحالريين:

[me@linuxbox ~]$ date
Thu Oct 25 13:51:54 EDT 2007

أمر آخر شبيه بالمر السابق هو  ،calالذي يعرض افتراضنيا تقويم الشهر الحالي:
[me@linuxbox ~]$ cal
October 2007
Su Mo Tu We Th Fr Sa
2

1

6

5

4

3

9 10 11 12 13

8

7

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ولمعرفة مقدار الحجم التخزيني الفارغ في القرص الصلب ،اطبع المر :df
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صردفة؟
الفصل الول :ما هي ال ر

[me@linuxbox ~]$ df
Used Available Use% Mounted on
34% /

1K-blocks

Filesystem

9949716

5012392

15115452

/dev/sda2

47% /home

30008432

59631908 26545424

/dev/sda5

13% /boot
0% /dev/shm

122765

17370

147764

/dev/sda1

256856

0

256856

tmpfs

وبشكل مشابه ،لمعرفة مقدار ذاكرة الوصول العشوائي غير المستخدمة في حاسوبك ،استخدم المر :free
[me@linuxbox ~]$ free
cached

buffers

shared

free

used

total

122916

5312

0

9736

503976

513712

137964

375748

-/+ buffers/cache

947536

104712

Swap:

1052248

Mem:

إنهاء جلسة الطرفية
بإمكانك إنهاء جلسة الطرفية إما بإغلق نافذة محاكي الطرفية أو بطباعة المر  exitفي الممحث:
[me@linuxbox ~]$ exit

الطرفية النمختبئة خلف الستار
حججتى وإن لججم يكججن لججديك حالنيججا أي محججاكي للطرفيججة يعمججل؛ فتوجججد هنالججك عججخدة جلسججات للطرفيججة تعمججل

خلف الواجهججة الرسججومية تسجمى "الطرفيججات الوهميججة" ) virtual terminalsأو  .(virtual consolesيمكججن

الوصججول لهججذه الجلسججات فججي أغلججب توزيعججات ليمنكجج س بالضججغط علججى  Ctrl-Alt-F1إلججى Ctrl-Alt-

 .F6عندما ميبخدل إلى إحدى تلك الجلسات ،ستوفر لك الجلسة ما ميسججمى "ممحججث الججدخول" الججذي تسججتطيع

عججبره كتابججة اسججم المسججتخدم وكلمججة المججرور .اضججغط علججى  Altو  F1-F6للتبججديل مججا بيججن طرفيججة وهميججة
م
و أخرى .للعودة إلى الواجهة الرسومية اضغط على .Alt-F7

الخلاصة

لقججد تعرفنججا فججي بدايججة مشججورانا علججى الصججدفة ،وتعخرفنججا علججى سججطر الوامججر لول مججخرة ،وتعلمنججا كيججف نبججدأ ومننهججي
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الخلصة
جلسة الطرفيجة .شجاهدنا أي ن
ضجا كيجف يمكجن اسجتخدام بعجض الوامجر البس يطة ،وطخبقنجا القليجل مجن تعجديلت سجطر
الوامر .هل كان ذلك مرمعنبا؟
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الفص	ل الثاني:

الإ بحار في نظام الملفات

أولججى الشججياء الججتي علينججا تعلمهججا ) باسججتثناء تعلججم طباعججة الوامججر( هججي كيفيججة البحججار فججي نظججام الملفججات فججي

ليمنكس .سنناقش في هذا الفصل الوامر التية:
•

 – pwdطباعة مسار مجلد العمل الحالي.

•

 – cdتغيير مجلد العمل الحالي.

•

 – lsعرض محتويات المجلد.

فهم شجرة نظام الملفات

كمججا فججي نظججام وينججدوز ،متنظججم النظمججة الشججبيهة مبيججونكس كنظججام ليمنكججس ملفاتهججا بمججا ميسججمى " هيكلججة نظججام

الملفات" .هذا يعني أن المجلدات والملفات ممنخظمة على شكل شجرة .المجلد الول في نظججام الملفججات ميسججمى
ت فرعيججة ،الججتي يمكججن أن تحتججوي علججى ملفججات
ت ومجلججدا د
المجلججد الجججذر .يحتججوي المجلججد الجججذر علججى ملفججا د

ومجلدات إضافية وهكذا.

وعلججى النقيججض مججن نظججام وينججدوز ،الججذي يعتمججد علججى نظججام ملفججات منفصججل لكججل قججرص تخزيججن ،فججإن النظمججة

الشبيهة مبيونكس ركالي منكس دائنما ما تحتوي شجرة نظام ملفات وحيجدة ،دون الخجذ بعيجن العتبججار طريقججة أو
عدد الجه زة الملحقجة بالحاسجوب .يتجم إضجافة أقجراص التخزيجن )أو بمعنجى أدق ،وصجلها ]  ([mountفجي نقجاط
مختلفة في شجرة الملفات تحدد حسب رغبة مدير النظام ،أو الشخاص المسؤولين عن النظام.

مجلد العمل الحالي

يججألف العديججد منججا مججدراء الملفججات الرسججومية ،الججتي متمشثججل شجججرة نظججام الملفججات كمججا فججي الشججكل  .1لحججظ أن

الشجججرة تكججون عججادنة مقلوبججنة رأنسججا علججى عقججب؛ حيججث يكججون المجلججد الجججذر إلججى العلججى ثججم تتفججخرع عنججه بججاقي

المجلدات.
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الفصل الثاني :البحار في نظام الملفات

الشكل  :1شجرة نظام الملفات كما ميظمهرها مدير
الملفات الرسومي

لكن سطر الوامر ل يحتوي على أ خية صور .لذا ،سنحتاج إلى التفكير بطريقججة مختلفججة .لنتخيججل أن نظججام الملفججات
هو أشجبه بشججرة مقلوبججة نسجتطيع أن نقجف فجي منتصجفها عل ى أحجد أغصجانها .نكججون قجادرين فجي أخيجة لحظجة علجى

رؤية الملفجات المحتجواة فججي المجلجد الحجالي )أي أوراق الشجججرة( والطريججق إلجى المجلججد الجذي يعلونجا )ميسجمى عجادنة

بالمجلججد الب( وأخيججة مجلججدات فرعيججة تقججع تحتنججا .المجلججد الججذي نقججف فيججه ميسججمى مجلججد العمججل الحججالي )current
 .(working directoryنستخدم المر  pwdلكي نعرف مسار المجلد الذي نقف فيه:

[me@linuxbox ~]$ pwd
/home/me

عنججدما نسجججل دخولنججا إلججى النظججام )أو نبججدأ جلسججة محججاكي الطرفيججة( يكججون المجلججد الحجالي هججو " المنججزل" ).(home

يملجك كجل مسجتخدم مجلجد منجزل خجاص بجه .عنجدما تكجون مسجتخدنما عادني ا )أي ل تملجك امتي ازات الججذر( فيكججون
مجلد المنزل هو المكان الوحيد الذي تستطيع الكتابة إلى الملفات فيه.

عرض قائمة بمحتو يات المجلد الحالي
نستخدم المر  lsلعرض قائمة بمحتويات المجلد الحالي:
[me@linuxbox ~]$ ls
Desktop Documents Music Pictures Public Templates Videos
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عرض قائمة بمحتويات المجلد الحالي
في الواقع ،نستطيع استخدام المر  lsلعرض محتويات أي مجلد وليس فقط المجلد الحالي .هنالك العديد مججن
المور الممتعة يمكنك فعلها أي ن
ضا مع هذا المر .سنقضي المزيد من الوقت مع المر  lsفي الفصل القادم.

تغيير مجلد العمل الحالي
نستخدم المر  cdلتغيير مجلجد العمجل الحجالي )المكجان الجذي نقجف فيجه الن فجي الش جرة المقلوبجة( .وذلجك بكتابجة

المر  cdيتبعه مسار المجلد الهدف الذي نريد النتقال إليه" .المسار" هو الطريق الججذي نسججلكه عججبر فججروع شجججرة
نظججام الملفججات للوصججول إلججى المجلججد الهججدف .يمكججن تحديججد المسججارات بطريقرتيججن :مسججارات مطلقججة أو مسججارات

نسبية .لنناقش المسارات المطلقة أونل.

المسارات المطلقة
المسار المطلق هو المسار الذي يبدأ بالمجلد الجذر ويتبعه فروع شجرة نظام الملفات فرنعا فرنعا حتى نصججل إلججى
المجلججد ) أو الملجف( المطلجوب .علججى سججبيل المثجال ،هنالجك مجلججد فججي نظامجك يحتججوي علجى أغلجب البرمجيجات الجتي

مثشبرتت على النظام؛ مسار ذاك المجلد هو  ./usr/binهذا يعني أنججه ومجن المجلججد الجججذر )ميمجثجل باسجتخدام الخجط
المائل في بداية المسار( هنالك مجلد ميسمى " "usrالذي بدوره يحتوي مجلندا آخر ميسمى "."bin

[me@linuxbox ~]$ cd /usr/bin
[me@linuxbox bin]$ pwd
/usr/bin
[me@linuxbox bin]$ ls

...Listing of many, many files ...

تسججتطيع ملحظججة كيججف تغيججر المجلججد الحججالي إلججى  /usr/binوالعججدد الكججبير مججن الملفججات الججتي يحتويهججا هججذا

المجلد .لحظ كيف تغير ممحث الصدفة .عمونما ،ميضجمن اسم المجلد الحالي في الممحث ويتغيجر تلقائنيججا عنججد تغييجر

المجلد.

المسارات النسبية
بينمججا يبجججدأ المسججار المطلجججق مجججن المجلجججد الججججذر حججتى المجلجججد الهججدف ،يبجججدأ المسججار النسجججبي مجججن المجلجججد الحجججالي.

صين لتمثيل المسجارات النسجبية فجي شججرة نظججام الملفجات ،هججذان الرمجزان همجا "".
رتستخدم هذه اللية رمرزين خا ر

)نقطة واحدة( و ") "..نقطرتين متتاليرتين(.

ميشير رمز النقطة " ".إلى المجلد الحالي ،وميشير رمز النقطرتيججن المتتججاليرتين " "..إلجى المجلججد الب للمجلججد الحججالي.
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الفصل الثاني :البحار في نظام الملفات
الن ،لمعرفة آلية عمل المسارات النسبية ،لنبخدل المجلد الحالي إلى :/usr/bin
[me@linuxbox ~]$ cd /usr/bin
[me@linuxbox bin]$ pwd
/usr/bin

لنفرض أننا نريد أن ننتقل إلى المجلد الب للمجلد  /usr/binالذي هو  ./usrنستطيع القيام بذلك بطريقرتين.

إما باستخدام المسارات المطلقة:

[me@linuxbox bin]$ cd /usr
[me@linuxbox usr]$ pwd
/usr

أو باستخدام المسارات النسبية:
[me@linuxbox bin]$ cd ..
[me@linuxbox usr]$ pwd
/usr

طريقتان مختلفتان تقومان بنفس العمجل .أيهمجا نسجتخدم؟ سنسجتخدم بكجل تأكيججد الطريقججة الجتي تتطلججب طباعججة
أقل!
بشكل ممشابه ،يمكننا التغيير من المجلد  /usrإلى  /usr/binبطريقرتين مختلفرتين .إما بمسار مطلق:
[me@linuxbox usr]$ cd /usr/bin
[me@linuxbox bin]$ pwd
/usr/bin

أو بمسار نسبي:
[me@linuxbox usr]$ cd ./bin
[me@linuxbox bin]$ pwd
/usr/bin

تجدر الشارة إلى أنه باستطاعتك حذف " "./في أغلب الحالت ،المر:
[me@linuxbox usr]$ cd bin

يقججوم بنفججس عمججل المججر السججابق .عمونمججا ،إذا لججم ميرحجججدد المسججار لشججيء مججا ،فسججيؤخذ بعيججن العتبججار مجلججد العمججل
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تغيير مجلد العمل الحالي
الحالي.

بعض الاختصارات المفيدة
سنعرض بعض الطرق المفيدة لتغيير المجلد الحالي بسرعة في الجدول التي:
الجدول  :1-2اختصارات cd

الختصار

cd
 cdcd ~user_name

النتيجة
تغيير المجلد الحالي إلى المنزل الخاص بك.
تغيير مجلد العمل الحالي إلى مجلد العمل السابق.
تغييججججر المجلججججد الحججججالي إلججججى مجلججججد المسججججتخدم  .user_nameعلججججى سججججبيل المثججججال،

 cd ~bobسميغير المجلد إلى مجلد المنزل الخاص بالممستخدم "."bob

حقائق مهمة حول أسماء الملفات
 .1أسماء الملفات التي تبدأ بنقطة هي ملفات مخفخية .هذا يعني أن أمر  lsلن يعرض هذه الملفات

إل إذا اسجججتخدم ر
ت  .ls -aستتموضجججع عجججخدة ملفجججات مخفيجججة فجججي مجلجججد المنجججزل لتضجججبط بعجججض
العججدادات لحسججابك عنججدما مينشججأ حسججابك لول مججرة فججي نظججام التشججغيل .سججوف نلقججي نظججرة عججن

كثب على بعض تلك الملفات في فصودل قادمة لكي تعجرف كيججف تخصججص بيئججة التشجغيل لجديك.

بالضججافة إلججى ذلججك ،تضججع بعججض البرمجيججات ملفججات العججدادات الخاصججة بهججا فججي مجلججد المنججزل
كملفات مخفية.

 .2أسججماء الملفججات والوامججر فججي ليمنكججس ،كمججا فججي يججونكس ،هججي حساسججة لحالججة الحججرف .السججرمين
" "File1و " "file1ميشيران إلى ملرفين مختلرفين تمانما.

 .3نظجججام لي منكجججس ل يأخجججذ بعيجججن العتبجججار "امتجججداد الملجججف" كمجججا فجججي أنظمجججة التشجججغيل الخجججرى .لجججذا،
م
تستطيع تسمية الملفات كما يحلو ل ك .محتجوى أو الهجدف م ن الملجف ميحجدد بطجرق أخجرى .وعل ى
الرغججم مججن أن النظمججة الشججبيهة مبيججونكس ل تسججتخدم امتججداد الملججف لتحديججد محتججواه أو الهججدف
منه ،إل أن بعض البرمجيات تقوم بذلك.

 .4علججى الرغججم مججن أن نظججام ليمنكججس يججدعم أسججماء الملفججات الطويلججة والججتي تحتججوي علججى فراغججات
وعلمججات ترقيججم؛ لكججن اقتصجر علججى اسججتخدام النقطججة ،والشججرطة ) ،(-والشججرطة السججفلية ) _ ( فججي
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أسماء الملفات .أهم ما في المر هو عدم تض مين أي فجراغ فجي أسجماء الملفجات .إذا أردت تمثيجل

الفراغات ما بين الكلمات في اسم الملف ،فاستخدم الشرطة السفلية .ستعرف فائدة ذلك لحنقا.

الخلاصة

لقد رأينا كيف متعا ممل الصدفة بنية المجلججدات فججي النظججام .تعلمنجا الفروقججات مجا بيججن المسجارات النسجبية والمطلقجة،

وبعض الوامر البسيطة التي متستخدم للتنقل مجا بيجن المجلجدات .سنسججتخدم هجذه المعلومجات فجي الفصجل القجادم
لبدء رحلتنا في نظام تشغيل ليمنكس.
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الفص	ل الثالث:

استكشاف النظام

حان الوقت الن لكي نقوم برحلة منظمة في نظام ليمنكس الخاص بنا بعد أن تعلمنا طريقة التنقججل فججي نظججام
الملفات .لكن علينا ،قبل البدء ،تعلم الوامر الساسية التي ستساعدنا في ذلك:
•

 – lsعرض محتويات مجلد ما.

•

 – fileتحديد نوع ملف ما.

•

 – lessعرض محتويات ملف ما.

عرض قائمة بمحتوى مجلد د ما باستخدام ls

ربما يكون المر  lsهو من أكثر الوامر فائدنة وذلك لنه ميمخكننجا مجن مشجاهدة محتجوى مجلجدد مجا وإظهجار عجدد
من خاصيات الملفات والمجلدات المهمة .ميمكننا ببساطة اسججتخدام المججر  lsلعججرض قائمججة بمحتويججات مجلججد

ت فرعية:
ت ومجلدا د
العمل الحالي من ملفا د
[me@linuxbox ~]$ ls
Desktop Documents Music Pictures Public Templates Videos

علونة على استخدامه لعرض محتويات المجلد الحالي ،يمكن تحديد المجلد الممراد عرض محتويججاته بتمريججر
مساره كوسيط ) (Argumentللمر  lsكما في المثال التي:
[me@linuxbox ~]$ ls /usr
src

kerberos libexec sbin

share tmp

local

bin games

etc include lib

وميمكننا أي ن
ضا تمرير أكثر من مجلد كوسائط .سنعرض في هذا المثال محتويات مجلجد المنجزل )الجذي ميرمجز لجه
بالرمز "~"( والمجلد :/usr
[me@linuxbox ~]$ ls ~ /usr
/home/me:
Desktop Documents Music Pictures Public Templates Videos
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/usr:
src

sbin

libexec

kerberos

games

bin

tmp

share

local

lib

include

etc

نستطيع أي ن
ضا تغيير صياغة الممخرجات لكي متظمهر المزيد من التفاصيل:
[me@linuxbox ~]$ ls -l
total 56
4096 2007-10-26 17:20 Desktop

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Documents

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Music

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Pictures

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Public

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Templates

2 me me

drwxr-xr-x

4096 2007-10-26 17:20 Videos

2 me me

drwxr-xr-x

غيرنا صيغة المخرجات إلى النمط الطويل أو التفصيلي بإضافة الخيار " "-lإلى المر .ls

الخيارات والوسائط

عادنة ما ميتربع المر بخيججار واحجد أو أكججثر كجي ميعجشدل سجلوكه ،ويججأتي بعجده وسجيط واحجد أو أكججثر محجدندا "الشجياء"
التي سمين خفذ المر عليها .لذا ،يكون الشكل العام لغلب الوامر كالتي:

command -options arguments

تتكون معظم خيارات الوامر من حرف واحد مسبوق بشرطة .على سبيل المث ال"-l" ،؛ لكجن أغلجب الوام ر ،بمجا
م
فيها تلك التي أنشئت من مقبل مشروع غنججو ،تججدعم اسجتخدام الخيجارات الطويلججة الجتي تتكجون مجن كلمججة مسجبوقة

بشرطرتين اثنرتين .ويدعم العديد من الوامر كتابة الخيارات القصيرة ملتصقنة ببعضها .سمنمرر فججي المثججال التججالي
خيججارين قصججيرين للمججر  :lsالخيججار " "lالججذي يعججرض المخرجججات بالصججيغة التفصججيلية ،والخيججار " "tالججذي يرتججب
النتائج وفق تاريخ تعديل الملفات:
[me@linuxbox ~]$ ls -lt

سنضيف إلى المر السابق الخيار " "--reverseلعكس الترتيب الناتج:
[me@linuxbox ~]$ ls -lt --reverse
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عرض قائمة بمحتوى مجلدد ما باستخدام ls
لحظ أن خيارات الوامر -كما هي أسماء الملفات في ليمنكس -حساسة لحالة الحرف.
لدى المر  lsعدد كبير من الخيارات ،يعرض الجدول التي أبرزها وأهمها:
الجدول  :1-3خيارات  lsالشائعة

الخيار
-a

الخيار الطويل
--all

الشرح
عرض جميع الملفات الموجودة في المجلجد بمجا فيهجا الملفجات ال تي تبجدأ
بنقطة والتي ل تظهر افتراضنيا )الملفات المخفية(.

-A

--almost-all

كالخيار  ،-aإل أنه ل يعرض ") ".المجلد الحالي( و ") "..المجلد الب(.

-d

--directory

سجججيعرض المجججر  lsمحتويجججات مجلجججدد مجججا إذا ممجججشررر كوسجججيط ول يعجججرض

معلومججات المجلججد نفسججه فججي غيججاب هججذا الخيججار .اسججتخدم هججذا الخيججار

)بالضافة إلى الخيار " ("-lلعرض معلومات عن المجلد بدنل من عرض
محتوياته.

-F

--classify

إظهار رمز خاص في نهاية كل قيد )ملف أو مجلد( .على سجبيل المثجال:

-h

--human-readable

عججرض الحجججم التخزينججي للملفججات عر ن
ضججا سججهل القججراءة للمسججتخدم بججدنل

سيعرض" "/إذا كان القيد مجلندا.

من عرضه بالبايتات وذلك عند استخدام طريقة العرض التفصيلية.

عرض النتائج بطريقة العرض التفصيلية.

-l
-r

--reverse

عجججرض النتائجججج بجججترتيب معكجججوس .افتراضجججنيا ،يرتجججب المجججر  lsالنتائجججج

حسب التسلسل البجدي.
-S

ترتيب النتائج حسب الحجم التخزيني للملف.

-t

ترتيب النتائج حسب تاريخ التعديل.

قرب على طر يقة العرض التفصيلية
نظرة عن ق
كما شاهدنا سابنقا ،إن الخيار " "-lسيجعل المر  lsميظمهر النتائجج بصجيغة الع رض التفصجيلية الجتي تحتجوي علجى
عججدد كججبير مججن المعلومججات المفيججدة ،هججذا هججو ناتججج تنفيججذ المججر  lsمججع الخيججار " "-lفججي مجلججد  Examplesفججي
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توزيعة أوبنتو:
1 root root 3576296 2007-04-03 11:05 Experience ubuntu.ogg

-rw-r--r--

1 root root 1186219 2007-04-03 11:05 kubuntu-leaflet.png

-rw-r--r--

47584 2007-04-03 11:05 logo-Edubuntu.png

1 root root

-rw-r--r--

44355 2007-04-03 11:05 logo-Kubuntu.png

1 root root

-rw-r--r--

34391 2007-04-03 11:05 logo-Ubuntu.png

1 root root

-rw-r--r--

32059 2007-04-03 11:05 oo-cd-cover.odf

1 root root

-rw-r--r--

1 root root

-rw-r--r--

27837 2007-04-03 11:05 oo-maxwell.odt

1 root root

-rw-r--r--

98816 2007-04-03 11:05 oo-trig.xls

1 root root

-rw-r--r--

453764 2007-04-03 11:05 oo-welcome.odt

1 root root

-rw-r--r--

358374 2007-04-03 11:05 ubuntu Sax.ogg

1 root root

-rw-r--r--

159744 2007-04-03 11:05 oo-derivatives.doc

لنل مق نظرة على مختلف الحقول من أحد الملفات السابقة ولنشرح معناها:
الجدول  :2-3حقول طريقة العرض التفصيلية في ls

الشرح

الحقل

-rw-r--r--

أذونات الوصول إلى الملف .أول محرف ميمثل نوع القيد .الشرطة تعني أن القيججد مجا

هو إل ملف عجادي ،بينمجا " "dتعنججي أن القيججد هججو عبجارة عججن مجلجد ،وهكجذا .المحجارف

الثلثة التي تليها متحدد أذونات الوصول إلججى الملججف بالنسججبة إلججى المسججتخدم المالججك
للملف .المح ارف الثلثجة الجتي تليهجا تحجدد أذونجات الوصجول إلجى المجموعجة المالكجة.

أمججا آخججر ثلثججة محججارف ،فهججي تحججدد الذونججات لي ممسججتخدم آخججر .سججميناقش المعنججى

الكامل لهذه الذونات في الفصل التاسع "الذونات".
1
root

اسم المستخدم المالك للملف.

root

اسم المجموعة المالكة للملف.

32059
2007-04-03 11:05
oo-cd-cover.odf
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عدد الوصلت الصلبة للملف ،راجع النقاش حول الوصلت في نهاية هذا الفصل.

حجم الملف التخزيني ممقدنرا بالبايت.
الوقت والتاريخ لخر عملية تعديل.
اسم الملف.

تحديد نوع الملف باستخدام المر file

تحديد نوع الملف باستخدام الأمر file

من المفيد أن نعرف ما الذي يحتويه ملكف مجا بينمججا نستكشججف النظججام .وذلجك باسججتخدام المججر  fileالججذي ميحججدد

نوع الملف .وكما ناقشنا سابنقا ،امتدادات الملفات في ليمنكججس غيججر ضججرورية لتحديججد محتججوى الملججف .علجى الرغججم

من أن ملنفا يحمل السم " "picture.jpgميتوقع منه أن يحتوي على صورة مضغوطة بصيغة  .JPEGلكن ذلك
ليس ضرورنيا في ليمنكس .في العادة ،نستخدم المر  fileعلى النحو التي:

file filename

يعرض المر  fileشرنحا موجنزا عن محتويات الملف .مثال:
[me@linuxbox ~]$ file picture.jpg
picture.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01

هنالك العديد من أنواع الملفات .في الواقع ،إحججدى أشججهر الفكججار فججي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس ركليمنكججس تعتججبر

أن " كل شيء هو ملف" .سترى مقدار صحة هذه العبارة خلل رحلتنا في فصول هذا الكتاب.

صحيح أن أغلب أنواع الملفات في نظامك هي أنواع مألوفة لديك MP3 ،و  JPEGعلى سبيل المثجال ،لكججن يوجججد
العديد من النواع أقل شهرة بل بعضها غريب للغاية.

عرض محتو يات الملفات باستخدام الأمر less
المر  lessهو برنامج يع رض الملفجات النصجية .يوججد فجي نظجام ليمنكجس العديجد مجن الملفجات الجتي تحتجوي علجى
نصوص قابلة للقراءة؛ المر  lessيوفر طريقة جيدة للطلع على محتواها.
ما هو "النص"؟
هنالججك العديججد مججن الطججرق لتمثيججل المعلومججات علججى الحاسججوب .جميججع الطججرق تقججوم بإيجججاد علقججة تربججط

المعلومات وبعض الرقام التي متستخدم لتمثيلها .ل تستطيع الحواسيب فهم أي شيء عججدا الرقججام؛ لججذا،

متحجول جميع البيانات إلى أرقام.

بعججض نظججم تمثيججل البيانججات معقججدة ججج ندا )كمجا فججي ملفججات الفيججديو المضججغوطة( ،بينمججا يكججون بعضججها الخججر

بسججينطا للغايججة .أحججد أقججدم وأبسججط تلججك النظججم يججدعى "نصججوص ) ASCII ."ASCIIمتلفججظ "آس-كججي"( هججي

اختصججار للعبججارة النكليزيججة "  ."American Standard Code for Information Interchangeالجتي هججي

آلية بسيطة ماستخ مدمت لول مخرة فجي اللت الكاتبججة لكجي تربجط الحجروف الموجججودة فججي لوحججة المفاتيججح
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بالرقام.
النص هو نمط ربط بسيط "واحد-إلى-واحد" ،يربط المحارف مع الرقام .الصججيغة مضججغوطة جججندا .حيججث

يتحول خمسون حرنفا من النص إلى خمسين باي نتا .من المهم فهججم أن النججص يحتججوي علجى ربججط المحججارف

إلججى الرقججام فقججط .وهججو ليججس كالمسججتندات الججتي متنشججأ باسججتخدام مايكروسججوفت أوفيججس وورد أو ليججبر

أوفيججس رايججتر .بالضججافة إلججى احتججواء تلججك الملفججات علججى نججص  ASCIIبسججيط ،فهججي تحتججوي أي ن
ضججا علججى

عناصجججر غيجججر نصجججية متسجججتخدم لوصجججف مبنيجججة وتنسجججيق الممسجججتند .مسجججتندات  ASCIIتحتجججوي فقجججط علجججى
المحارف أنفسهم وبعض أكواد التحكم كمسافة الجدولة ) (tabوعلمات السطر الجديد.

مخشزرنت العديد من الملفات في نظام ليمنكس على شكل ملفججات نصججية يسججهل التعامججل معهججا ببججاقي الدوات

الججتي تعالججج النصججوص .وحججتى نظججام وينججدوز ميججدرك هججذه الصججيغة .البرنامججج الشججهير  NOTEPAD.EXEهججو

محرر لملفات  ASCIIالنصية.
لمججاذا نريججد أن نعججرف محتججوى الملفججات النصججية؟ السججبب هججو أن أغلججب ملفججات العججدادات الججتي يسججتخدمها النظججام

مخزنجة بهجذه الصجيغة ،وتزيجد إمكانيجة قجراءة هجذه الملف ات مجن فهمنجا لكيفيجة عم ل نظجام التش غيل .بالضجافة إلجى

ذلك ،مترخجزن العديد من البرمجيات التي يستخدمها النظججام )تسججمى سججكربتات  (scriptsبهججذه الصججيغة .سججنتعلم
في الفصول الخيرة من هذا الكتاب طريقججة تعججديل ملفججات العجدادات لتغييجر سجلوك النظججام بالضجافة إلجى كتابججة

السكربتات الخاصة بنا ،لكن حالنيا كل ما نريد فعله هو إلقاء نظرة على محتواها.
ميستخدم المر  lessعلى النحو التي:
less filename

سيس مح ل ك برنامجج  lessبجالتمرير إلجى المجام وإلجى الخلجف فجي الملف ات النصجية .علجى سجبيل المث ال ،نس تخدم
المر التي لكي نتطلع على جميع حسابات مستخدمي النظام:
[me@linuxbox ~]$ less /etc/passwd

تستطيع الن مشاهدة محتوى الملف بعد بدء برنامج less؛ وفي حال كان الملججف ل يتسجع فجي صججفحة واحجدة،
فتستطيع التمرير إلى العلى والسفل .اطبع الحرف " "qلغلق .less
يسرد الجدول التي أبرز اختصارات لوحة المفاتيح التي يستخدمها :less
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عرض محتويات الملفات باستخدام المر less
الجدول  :3-3أوامر less

الزر

الشرح

 Page Upأو الحرف b

التمرير إلى الصفحة السابقة.

المر  Page Downأو الفراغ

التمرير إلى الصفحة التالية.

السهم العلوي

التمرير إلى السطر السابق.

السهم السفلي

التمرير إلى السطر التالي.

G

التمرير إلى نهاية المستند.

 1Gأو g

التمرير إلى بداية المستند.

/characters

البحث عن مطابقة للمحارف "."characters

n

عرض المطابقة التالية للبحث السابق.

h

عرض شاشة المساعدة

q

الخروج من .less

less is more
مطشورر البرنامج  lessلكي يكون بدينل ممحسننا عن البرنامججج  moreالموجججود فجي يجونكس .الكلمججة ""less
هجججي مججججرد تلعجججب باللفجججاظ فجججي عبجججار ة ") "less is moreعبجججارة يسجججتخدمها المعمجججاريون والمصجججممون

المعاصرون(.

م
صججشنف  lessبيججن البرامججج علججى أنججه "قججارئ صججفحات" ) ،(pagerوهججي برمجيججات تسججمح بعججرض الملفججات
النصية الطويلة على شكل صفحات متتالية .بينما كجان برنامججج  moreيسججمح فقججط بالنتقججال إلججى المججام،

يسمح  lessبالنتقال إلى المام والخلف ،بالضافة إلى عددد كبيدر من الميزات الخرى.

رحلة في مجلدات نظام التشغيل
بنية نظام الملفات في ليمنكس تشبه إلى حدد بعيد تلك الموجودة في بقية النظمة الشبيهة مبيونكس .في الواقججع،
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منمشجججرت بنيجججة نظجججام الملفجججات علجججى شجججكل معيجججار ميطلجججق عليجججه "معيجججار هيكلجججة نظجججام الملفجججات" )Linux Filesystem
 .(Hierarchy Standardل ترتبع جميع التوزيعات هذا المعيار اختبانعا كامنل ودقينقا ،إل أن بنية نظججام الملفججات الججذي
تعتمده مختلف التوزيعات ل يختلف إل ببعض الشياء البسيطة جندا.

سنبدأ الن بالتنقل في نظام ليمنكس الخاص بنا ومعرفة كيف يعمل .وسنحصل على فرصة للتدرب على مهارات
التنقل في النظام .أحد الشياء التي سنكتشفها هي أن أغلب الملفات المهمة تتكون من مججرد نججص بسجيط قابججل

للقراءة .جخرب الوامر التالية أثناء القيام بهذه الرحلة:
 .1انتقل إلى المجلد باستخدام المر .cd
 .2اعرض محتوى المجلد بالمر .ls -l

 .3حدد نوع أحد الملفات إذا وجدته مثينرا للهتمام.
 .4إذا شككت بأن محتوى الملف نصي ،فاعرض محتواه باستخدام .less
تذكر خدعة النسخ واللصق! يمكنك تحديججد اسجم الملججف بججالنقر المجزدوج عليججه بالفججأرة )إن كنججت تسججتخدمها(
ومن ثم الصقه بالنقر على الزر الوسط للفأرة.
ل تخجف م ن الطلع علجى أي شجيء عنجدما تتججول فجي نظجام الملفجات .يخ اف الممسجتخدمون العجاديون ع ادنة مجن

" تخريب النظام " .إذا اشتكى أي أمر من مشكلة فدعه وانتقل إلى شيء آخر .اق م
ض بعض الوقت في استكشاف
النظام .تذكر أنه ل توجد أخية أسرار في ليمنكس!

يعرض الجدول التي بعض المجلدات التي ميمكننا استكشافها:
الجدول  :4-3المجلدات الموجودة في أنظمة ليمنكس

الشرح

المجلد

/

المجلد الجذر .يبدأ كل شيء من هنا.

/bin

يحتوي على الملفجات الثنائيججة ) (binariesللبرمجيجات الجتي يججب أن تتجوفر لكجي يقلججع

/boot

يحتججوي علججى نجججواة ليمنكججس ،وصجججورة قججرص الججذاكرة العشججوائية البتججدائي )للقججراص

ويعمل النظام.

الضرورية في وقت القلع( ،وممحخمل القلع ) .(boot loaderالملفججات الججتي تسججتحق

النتباه:
•

الملفججان  /boot/grub/grub.confو  ،menu.lstاللججذان يحتويججان علججى
العدادات التي يستخدمها محمل القلع.
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•
/dev

ملف  /boot/vmlinuzالذي ميمخثل نواة ليمنكس.

هذا المجلد الخاص يحتوي على "عقد الجهزة" ) .(device nodesالعبججارة "كججل شججيء

ملججف" تنطبججق أي ن
ضججا علججى الجهججزة .متبقججي النججواة قائمججنة بجميججع الجهججزة الججتي تسججتطيع
التعامل معها في هذا المجلد.

/etc

يحتججوي المجلججد  /etcعلججى جميججع ملفججات العججدادات الججتي مترطجبججق علججى كامججل النظججام.

ش ل ) (shell scriptsال تي يبجدأ ك ك
ويحتوي أي ن
ضا على مجموعة من سجكربتات ال م
ل منه ا

خدمنة من خدمات النظام في وقت القلع .أغلب الملفات الموجودة في هججذا المجلججد
هي ملفات نصية عادية.
الملفات التي تسججتحق النتبجاه :جميجع الملفجات فججي هجذا المجلجد تسججتحق النتبجاه ،هججذه

قائمة صغيرة منها:
•

الملجججف  :/etc/crontabيحتجججوي هجججذا الملجججف علجججى مواعيجججد تشجججغيل المهجججام
الدورية.

•

الملجججف  :/etc/fstabججججدول يحتجججوي علجججى قائمجججة بجججأجهزة التخزيجججن ومجججا

•

الملف  :/etc/passwdيحتوي على قائمة بجميع حسابات المستخدمين.

ميقابلها من نقاط الوصل.

/home

عادنة ،ميمنججح كججل ممسججتخدم مججن مسججتخدمي النظججام مجلججندا فججي  ./homeالممسجتخدمون
العاديون ل يملكون امتياز الكتابة على الملفات إل في مجلد المنزل الخاص بهم .هججذا
التقييد يحد من إمكانية تخريب النظام بسبب خطأ من جانب المستخدم العادي.

/lib

يحتججوي علججى المكتبججات البرمجيججة المشججتركة بيججن برمجيججات النظججام الساسججية ،هججذه
الملفات شبيهة بملفات  DLLفي نظام ويندوز.

/lost+found

يحتوي كل قطجاع ممهيجئ بنظججام ملفجات ليمنكججس )مثنل ،نظجام الملفجات  (ext3علجى هجذا

المجلد .ميستخدم هذا المجلد بعد استرجاع جزئي لنظججام الملفججات بعججد تعرضججه للتلججف.

سيبقى هذا المجلد فار ن
غا إذا لم يتعرض نظامك إلى مشكلة في نظام الملفات.
/media

يحتوي هذا المجلد في توزيعات ليمنكس الحديثة على نقاط الوصل للقججراص القابلججة

صججججل مباشججججرنة عنججججد وضججججعها فججججي
للزالججججة كججججأجهزة  USBأو ... CD-ROMإلججججخ .الججججتي متو ر

الحاسوب.

27

الفصل الثالث :استكشاف النظام
/mnt

يحتجوي المجلجد  /mntعل ى نقجاط الوصجل للجهجزة القابلجة للزالجة ال تي مو م
صجرلت يجدونيا

/opt

ميستخدم المجلد  /optلتثبيت البرمجيات الختيارية ) .(optionalعادنة ما ميسججتخدم

/proc

المجلد  /procهو مجلد من نوع خاص .فهو عبارة عن نظام ملفجات وهمجي ميجدار مجن

وذلك في توزيعات ليمنكس القديمة.

هذا المجلد لتخزين ملفات البرمجيات التجارية التي مثشبتت على نظامك.

مقبل نواة ليمنكس وليس عبارة عن ملفات موجودة على قرصججك الصججلب .يمكججن اعتبججار
" الملفجججات" الموجججججودة فيججججه أنهجججا "ثقجججوب" أو "فججججوات" تجججؤدي إلجججى النججججواة .الملفجججات

الموجججودة فججي هججذا المجلججد قابلججة للقججراءة وتعطيججك فكججرة عججن آليججة تعامججل النججواة مججع

حاسوبك.
/root

هذا المجلد هو مجلد المنزل للمستخدم الجذر.

/sbin

يحتججوي هججذا المجلججد علججى الملفججات الثنائيججة الخاصججة بالنظججام .هججذه البرمجيججات تقججوم

/tmp

ميخججخزن المجلججد  /tmpالملفججات المؤقتججة الججتي أنشججأتها مختلججف البرامججج .بعججض النظمججة

بأعمال مهمة للنظام ومتستخدم عادنة من مقبل المستخدم الجذر فقط.

تكون مضبوطة بأن تمسح جميع محتويات هذا المجلد في كججل مججرة ميعججاد فيهججا إقلع

النظام.
/usr

غالنبا ما يكون المجلد  /usrأكبر المجلدات في نظام ليمنكس ،لنه يحتوي على جميع

/usr/bin

يحتوي المجلد  /usr/binعلى الملفات التنفيذية للبرامج المثبتة في نظام ليمنكججس

البرامج وملفات الدعم التي يستعملها المستخدمون العاديون.

الخاص بك .من الشائع أن يحتوي هذا المجلد على آلف البرامج القابلة للستخدام.
/usr/lib

يحتوي هججذا المجلججد علجى المكتبجات المشججتركة بيجن البرمجيجات الموجججودة فججي المجلججد
./usr/bin

/usr/local

شجججرة الملفججات المحتججواة فججي المجلججد  /usr/localهججي المكججان الججذي متخججخزن فيججه

ملفات البرمجيات غير الممضمنة افتراضجنيا مجع توزيعتجك .البرامجج المبنيججة م ن المصجدر

توضجججع افتراضجججييا فجججي المجلجججد  ./usr/local/binيكجججون ذاك المجلجججد فار ن
غجججا فجججي
النظمة الممثخبتة حدينثا حتى ميقرر مدير النظام أن يضع فيه شينئا ما.
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/usr/sbin
/usr/share

يحتوي على برمجيات إضافية لدارة النظام.
يحتوي المجلد  /usr/shareعلى جميع البيانات المشتركة بيججن البرامججج الموجججودة
فججججي  ،/usr/binبمججججا فيهججججا ملفججججات العججججدادات الفتراضججججية واليقونججججات وخلفيججججات
الشاشة والملفات الصوتية ...إلخ.

/usr/share/doc

أغلب الحزم المثبتة على نظامك تحتوي على توثيق ميبخين طريقة اسججتخدمها .سججنجد

/var

يوجد في أغلب المجلججدات الججتي ناقشججناها ممسججبنقا باسججتثناء  /homeو  /tmpمحتججوى

ملفات التوثيق منظمنة حسب الحزم في المجلد ./usr/share/doc

ثججابت نسججب نيا .هججذا يعنججي أن محتواهججا ل يتغيججر كججثينرا .شجججرة الملفججات الموجججودة فججي

المجلد  /varتحتوي على البيانات التي يمكن أن يتغير محتواهجا دورييجا .علجى سججبيل
المثال ،قواعد البيانات المختلفة ،ملفات البريد اللكتروني ...إلخ.

/var/log

يحتوي  /var/logعلى الملفات التي تحتوي "السججلت" ) .(log filesهججذه الملفجات

مهمة ج ندا ويجب أن نطلع عليها بين الحين والخر .أحد أهم تلججك الملفججات هججو /var
ب أمنيججججة ،إلججججى امتيججججازات الجججججذر
 ./log/messagesلحججججظ أنججججك تحتججججاج ،ولسججججبا د

لمشاهدة محتوى بعض هذه الملفات.

الوصلات الرمزية
ربما نواجه بعض الملفات عند استكشاف محتوى المجلدات بالشكل التي:
lrwxrwxrwx 1 root root 11 2007-08-11 07:34 libc.so.6 -> libc-2.6.so

لحظ أن أول حرف في القيد هو " ،"lويبدو أي ن
ضا أن لدى القيد اسرمين! هذا هو نججوع خججاص مججن الملفججات ميسججمى

بالوصلة الرمزية ) symbolic linkأو  soft linkأو  .(symlinkميسمح في النظمة الشجبيهة مبيجونكس بجأن ميشجار إلجى
الملف بأكثر من اسم واحد .قد ل يبدو المر مفيندا للغاية ،لكنه كذلك!

تخيججل هججذا السججيناريو :أحججد البرامججج يسججتخدم مججورندا مشججترنكا وليكججن اسججمه "  "fooلكججن إصججدارات " "fooتتغيججر
باستمرار .وبالطبع يكون من الجيد أن يحتوي اسم الملف على رقم الصدار كي يتمكن مدير النظججام )أو أي جهججة
م
أخججرى( مججن معرفججة أي إصججدار مججن " "fooقججد مثشبججت .وهججذا مججا ميسججبب المشججكلة التيججة ،إذا غيرنججا اسججم الملججف فإننججا

سنحتاج إلى تغييره أي ن
ضا في كل برنامج يستخدمه وذلك فججي كجل مجرة نقججوم فيهجا بتحجديث ذاك الملجف .ل يبجدو

المر مسلنيا أبندا!
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لنفججترض أننججا ثبتنججا الصججدار  2.6مججن " "fooالججذي يحمجل السججم " "foo-2.6ومججن ثججم أنشججأنا وصججلنة رمزيججنة متشجير
لجججذاك الملجججف باسجججم " ."fooهجججذا يعنجججي أنجججه عنجججدما يسجججتخدم أحجججد البرامجججج "  "fooفجججإنه فجججي الواقجججع يسجججتخدم

" ."foo-2.6البرامج التي تعتمد على " "fooتستطيع استخدامه وفي الوقت نفسه نستطيع معرفججة أي إصججدار

من " "fooقد مثشبت .وعندما يحين الوقت لكجي نحجدث إلجى " ،"foo-2.7نحججذف الوصجلة " "fooالجتي متشجير إلجى

الصججدار القججديم ،وننشججئ وصججلنة جديججدنة متشججير إلججى الصججدار الجديججد .هججذا المججر ل يحججل مشججكلة تحججديث النسججخ
فحسججب ،بججل يسججمح لنججا بالحتفججاظ بالصججداررين .لنفججترض أن الصججدار " "foo-2.7يحتججوي علججى عخلججة مججا ،ونحججن

نحتاج إلى استعادة النسخة القديمة ،فإننجا نحجذف بكججل بسجاطة الوصجلة " "fooالجتي متشجير إلجى الصجدار الجديججد

ومنعيد ربطها مع الصدار القديم.

القيجججد الموججججود فجججي العلجججى )مجججن مجلجججد  /libفجججي توزيعجججة فيجججدورا( ميظهجججر أن الوصجججلة الرمزيجججة الجججتي تجججدعى

" "libc.so.6متشير إلى مكتبة " ."libc-2.6.soهذا يعنجي أنجه عنجدما يسجتخدم برنامجج م ا ""libc.so.6
فإنه سيحصل على الملف "."libc-2.6.so
سنتعلم طريقة إنشاء الوصلت الرمزية في الفصل القادم.

الوصلات الصلبة
لننجا نتحجدث عجن موضججوع الوصجلت ،فيججدر بنجا ذك ر النجوع الث اني مجن الوصجلت الجذي ميس مى الوصجلت الصجلبة

) .(hard linksتسججمح الوصججلت الصججلبة )كمججا فججي الوصججلت الرمزيججة( بججأن منشججير إلججى ملججف بأسججماء مختلفججة ،لكنهججا

تفعل ذلك بطريقة مختلفة تمانمجا .سجنناقش بالتفصجيل الفجروق مجا بيججن الوصججلت الرمزيجة والوصجلت الصجلبة فجي

الفصل القادم.

الخلاصة
لقد تعلمنا الكثير عن نظامنا بعد أن أنهينا رحلتنا المشجوقة .لقجد رأينجا مختلجف الملفجات والمجلجدات ومحتويجاتهم.

أهم ما يجب عليك تعلمه من هججذه الرحلججة هججو أن نظجام ليمنكججس هجو نظجام مفتجوح قابجل للتخصجيص كجثينرا .توججد

العديد من الملفات المهمة في ليمنكس التي تكون مكتوبنة علجى شجكل ملف ات نصجية بسجيطة قابلجة للقجراءة .وعلجى
النقيض من باقي النظمة الحتكارية ،يوخفر نظام ليمنكس كل شيء فيه للطلع والدراسة.
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الفص	ل الرابع:

معالجة الملفات والمجلدات

الن ،وبعد تعلمنا للعديد من المور في الفصول السابقة؛ حان الوقت للعمل الججدي .سيشجرح ل ك هجذا الفصجل
الوامر التية:
•

 – cpنسخ الملفات والمجلدات.

•

 – mvنقل أو إعادة تسمية الملفات والمجلدات.

•

 – mkdirإنشاء المجلدات.

•

 – rmحذف الملفات والمجلدات.

•

 – lnإنشاء وصلت صلبة ورمزية.

الوامر الخمسة السابقة من أكثر الوامججر اسجتخدانما فجي ليمنكجس .متسجتخدم الوامجر السجابقة لمعالجججة الملفجات

والمجلدات على حدد سواء.

لنكن منصفين :يمكن تنفيذ المهجام الس ابقة بس هولة باسجتخدام مجدير ملفجات رسجومي .يمكنجك سجحب وإفلت

ملف من مجلد إلى آخر ،قص ولصق الملفات وحذفهم ...إلخ .لماذا إنذا سنستخدم هذه الوامر القديمة؟

الجواب هو فجي القججوة والمرونججة الجتي تتمتجع بهجا هجذه الوامجر .صججحيح أن القيجام بعمليججات المعالججة البسججيطة

على الملفات يكون س ه نل للغايجة فجي الواجهجة الرسجومية؛ لكجن القيجام بعمليجات المعالججة المعقجدة أسجهل بكجثير
في سطر الوام ر .عل ى سجبيل المثجال ،كيجف تس تطيع نسجخ جميجع ملف ات  HTMLالموججودة فجي مجلجد مجا إلجى

مجلججد آخججر ،لكججن فقججط نسججخ الملفججات الججتي ل توجججد فججي المجلججد الهججدف أو اسججتبدال النسججخة القججدم بالنسججخة

الحججدث مججن الملججف؟ القيججام بججذلك صججعب جججندا باسججتخدام مججدير ملفججات رسججومي ،لكنججه سججهل جججندا فججي سججطر

الوامر:

cp -u *.html destination

المماحارف البديلة
لنتعرف قبل الخوض في التفاصيل على ميزة من ميزات الصدفة التي تجعلها فعالة لدرجة كبيرة .لمججا كججانت

الصججدفة تسججتخدم أسججماء الملفججات بكججثرة ،فهججي تججوفر لججك محارنفججا خاصججنة متسججاعدك فججي تحديججد مجموعججة مججن

الملفات بسرعة كبيرة .هججذه المحججارف الخاصججة ميطلججق عليهجا اسججم "المحججارف البديلججة" ) .(Wildcardsيسججمح
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استخدام المحارف البديلة )ميعرف أي ن
ضا باسم التعميم( بتحديد بعض الملفات بالعتماد على نم ط ممعخيجن موججود
في أسمائها .يذكر الجدول التي المحارف البديلة وميبخين معناها:

الجدول  :1-4المحارف البديلة

المحرف

يطابق

*

أي محرف.

?

أي محرف واحد.

][characters
][!characters
]][[:class:

أي محرف ينتمي إلى المجموعة .characters
أي محرف ل ينتمي إلى المجموعة .characters
أي محرف ينتمي إلى الفئة المعينة.

يعرض الجدول التي أكثر فئات الحروف شهرنة:
الجدول  :2-4فئات الحروف الشائعة الستخدام

تطابق

الفئة

][:alnum:

أي حرف أبجدي أو رقم.

][:alpha:

أي حرف أبجدي.

][:digit:

أي رقم.

][:lower:

أي حرف أبجدي بحالة الحرف الصغيرة "."abc...

][:upper:

أي حرف أبجدي بحالة الحرف الكبيرة "."ABC...

تجعججل المحججارف البديلججة مججن الممكججن إنشججاء أنمججاط معقججدة جججندا لمطابقججة أسججماء الملفججات .يحتججوي الجججدول التججي

على بعض النماط وما الذي تطابقه:
الجدول  :3-4أمثلة عن المحارف البديلة

النمط

*
*g
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يطابق
جميع الملفات.
جميع الملفات التي تبدأ بحرف "."g

الممحارف البديلة
b*.txt
???Data
*][abc
]BACKUP.[0-9][0-9][0-9
*]][[:upper:
*]][![:digit:
]*[[:lower:]123

جميع الملفات التي تبدأ بالحرف " "bوتنتهي باللحقة ".".txt
أي ملف يبدأ بالكلمة " "Dataويتبعها ثلثة محارف.
أي ملف يبدأ بأحد الحروف " "aأو " "bأو "."c
أي ملف يبدأ بالعبارة " "BACKUP.تتبعها ثلثة أرقام.
أي ملف يبدأ بحرف كبير.
أي ملف ل يبدأ برقم.
أي ملف ينتهي بحرف بالحالة الصغيرة أو الرقام " "1و " "2و "."3

يمكجن اسجتخدام المحجارف البديلجة مججع أي أمجر يقبجل أسجماء الملفجات كوسججيط .سجنتحدث بالتفصجيل عجن المحجارف

البديلة لحنقا في الفصل السابع.
مجالت الحروف

إذا كنت قد قدمت من نظام شبيه مبيونكس ،أو قجرأت أحجد الكتجب فجي هجذا الموضجوع ،قجد تججد مجموعجة
الحروف على شكل مج ال ] [A-Zأو ] .[a-zهجذه هجي مجموعجات الحجروف التقليديجة فجي أنظمجة يجونكس

وتعمل أي ن
ضا في ليمنكس .لكن يجب أن تأخذ حجذرك عنجد اسجتخدامها لنهجا قجد ل تعطجي النتائجج المطلوبجة
إل إذا مكمتربت كتابنة صحيحنة .لذا تجنب استخدامها واستخدم فئات الحروف بدنل منها.

المحارف البديلة تعمل في الواجهة الرسومية أي ض
ضا!

المحارف البديلة مهمة جندا ليس لنها متستخدم بكثرة في سطر الوامر فحسب ،بل وتعمججل فججي الواجهججة

الرسججومية فججي بعججض مججدراء الملفججات .فججي نوتججاليز )مججدير الملفجات لسججطح مكتججب غنججوم( ،بإمكانججك تحديججد

الملفات من قائمة الخيجارات ثجم " ."Select items Matching...أدخججل النمجط وسجمتحدد الملفجات الممطامبرقجة

لججه .فججي دولفيججن أو مكنكججرر )مججدراء الملفججات لسججطح مكتججب كججدي( ،تسججتطيع إدخججال المحججارف البديلججة فججي
شججريط المسججار ) Location barالموجججود أعلججى النافججذة( .علججى سججبيل المثججال ،إذا أردت عججرض جميججع

الملفات التي تبدأ بحرف " "uفججي مجلججد  ،/usr/binاطبججع "* "/usr/bin/uفججي شججريط المسجار )تأكججد
من تفعيل خيار تعديل شريط المسار( وستظهر النتائج الممطاربقة.

رشجج جقت العديججد مججن أفكججار التعامججل مججع سججطر الوامججر طريقهججا إلججى الواجهججات الرسججومية .هججذا أحججد المثلججة
الكثيرة التي تجعل الواجهة الرسومية في ليمنكس قوية جندا.
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إنشاء المجلدات باستخدام الأمر mkdir
ميستخدم المر  mkdirلنشاء المجلدات .شكله العام:
mkdir directory...

ملحظة :عندما تتبع ثلث نقاط أحد الوسائط عند شرح أم در م ا ،فهجذا يعنجي أن الوسجيط يمكجن تكجراره أكجثر مجن
مخرة .إنذا فإن:

mkdir dir1

مينشئ مجلد واحد باسم " ،"dir1بينما المر:
mkdir dir1 dir2 dir3

مينشئ ثلثة مجلدات "dir1" :و " "dir2و "."dir3

نسخ الملفات والمجلدات باستخدام الأمر cp
ميستخدم المر  ،cpالذي ينسخ الملفات أو المجلدات ،بطريقتين مختلفتين .المر:
cp item1 item2

ميستخدم لنسخ الملف أو المجلد " "item1إلى المجلد أو الملف " ."item2بينما المر:
cp item... directory

ميستخدم لنسخ أكثر من عنصر )سوانء كان ملنفا أم مجلندا( إلى مجلد معين.

خيارات وأمثلة مفيدة
يحتوي الجدول التي على أشهر الخيارات )القصيرة والطويلة( التي متستخدم مع المر :cp
الجدول  :4-4خيارات cp

الخيار

-a, --archive

المعنى
نسخ الملفات والمجلدات مع كل خاصياتهم بما فيهججا الملكيججة والذونججات .عمونمججا،
يأخذ النسخ الخاصيات الفتراضية للمستخدم الذي يجري عملية النسخ.
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نسخ الملفات والمجلدات باستخدام المر cp
-i, --interactive

طلب موافقة المستخدم قبل استبدال ملف موجججود ممسججبنقا .سريسجتبدل المججر cp

-r, --recursive

نسخ المجلدات بجميع محتوياتها هذا الخيجار )أو الخيججار  (-aضجروري عنججد نسججخ

-u, --update

نسخ الملفات غير الموجودة أو ذات تاريخ تعديل أحدث من تلك الموجججودة فججي

الملف دون أي إشعار إذا لم ميستخدم هذا الخيار.

المجلدات.

المجلد الهدف عند نسخ الملفات من مجلد إلى آخر.
-v, --verbose

إظهار معلومات عن تقدم عملية النسخ.

أمثلة عن استخدام :cp
الجدول  :5-4أمثلة عن استخدام cp

المر

cp file1 file2

النتيجة
إنشجججاء نسجججخة مجججن  file1باسجججم  .file2لكجججن كجججن حجججذنرا ،فجججإذا كجججان الملجججف

 file2موجججوندا؛ فسججيتم اسججتبداله بججالملف  .file1أمججا إذا لججم يكججن موجججوندا

فسمينشأ.
cp -i file1 file2

شجبيه بجالمر الس ابق إل أنجه يطل ب تأكيجد المسجتخدم للقيجام بعميلجة النسجخ إذا

cp file1 file2 dir1

نسججججخ الملفيججججن  file1و  file2إلججججى المجلججججد  .dir1لكججججن يجججججب أن يكججججون

cp dir1/* dir2

نسخ جميع محتويجات المجلججد  dir1إلجى المجلجد  dir2عجن طريجق المحجارف

cp -r dir1 dir2

نسججخ جميججع محتويججات المجلججد  dir1إلججى المجلججد  .dir2إذا لججم يكججن المجلججد

كان الملف  file2موجوندا.

المجلد  dir1موجوندا من قبل.

البديلة .يجب أن يكون المجلد  dir2موجوندا.

 dir2موججوندا فسمينش أ وسجيحتوي عل ى محتويجات المجلجد  dir1ذاته ا .أم ا

إذا كججان المجلججد  dir2موجججوندا فسمينسججخ المجلججد ) dir1وجميججع محتويججاته(

إلى المجلد .dir2
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نقل وإعادة تسمية الملفات باستخدام mv
ينقل المر  mvالملفات وميعيد تسميتها في آ دن واحججد وذلججك بالعتمججاد علججى طريقججة اسججتخدام هججذا المجر .فججي كلتجا

الحالتين ،لن يكون هنالك ملف يحمجل نفجس اسجم المل ف الص لي بعجد تنفيجذ المجر .ميسجتخدم المجر  mvاسجتخدانما

يشبه إلى حدد ما المر  .cpالمر:
mv item1 item2

ينقل أو ميعيد تسمية الملف أو المجلد " "item1إلى " ."item2وميستخدم المر:
mv item... directory

لنقل ملف أو أكثر من مجلد إلى آخر.

خيارات وأمثلة مفيدة
ميشاطر المر  mvالمر  cpأغلب خياراته:
الجدول  :6-4خيارات mv

الخيار

المعنى

-i, --interactive

طلججب موافقججة المسججتخدم قبججل اسججتبدال ملججف موجججود ممسججبنقا .سيسججتبدل المججر mv

-u, --update

نقججل الملفججات غيججر الموجججودة أو ذات تاريججخ تعججديل أحججدث مججن تلججك الموجججودة فججي

الملف دون أي إشعار إذا لم ميستخدم هذا الخيار.

المجلد الهدف عند نقل الملفات من مجلد إلى آخر.
-v, --verbose

إظهار معلومات عن تقدم عملية النقل.

أمثلة عن استخدام المر :mv
الجدول  :7-4أمثلة عن استخدام mv

المر

mv file1 file2

النتيجة
نقججل الملجف  file1إلجى  .file2إذا كجان الملجف  file2موجججوندا فسيسجتبدل.
إمججا إذا لججم يكججن موجججوندا فسمينشججأ .فججي كلتججا الحججالتين لججن يكججون الملججف file1

موجوندا بعد تنفيذ المر.
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نقل وإعادة تسمية الملفات باستخدام mv
mv -i file1 file2

شبيه بالمر السابق إل أنه يطلب تأكيد المستخدم للقيام بعميلة النقججل إذا كججان

mv file1 file2 dir1

نقل الملفين  file1و  file2إلى المجلد  .dir1لكجن يججب أن يكجون المجلجد

mv dir1 dir2

إذا لم يكجن المجلججد  dir2موجججوندا فسمينشجأ وسجمتنرقل محتويججات المجلجد dir1

الملف  file2موجوندا.

 dir1موجوندا من قبل.

إلججججى  dir2وسججججميحذف المجلججججد  .dir1أمججججا إذا كججججان المجلججججد  dir2موجججججوندا

فسمينقل المجلد ) dir1وجميع محتوياته( إلى المجلد .dir2

حذف الملفات والمجلدات باستخدام الأمر rm
ميستخدم المر  rmلحذف الملفات والمجلدات:
rm item...

حيث " "itemهو ملف أو مجلد أو أكثر.

خيارات وأمثلة مفيدة
يحتوي هذا الجدول على أبرز الخيارات التي متستخدم مع المر :rm
الجدول  :8-4خيارات rm

الخيار

المعنى

-i, --interactive

طلب موافقة المستخدم قبل حذف الملف .سيحذف المجر  rmالملجف دون أي

-r,--recursive

حججذف المجلججدات بمججا تحججويه .هججذا يعنججي أنججه سججيحذف المجلججدات الفرعيججة إذا

-f,--force

تجاهججججججل الملفججججججات غيججججججر الموجججججججودة .هجججججججذا الخيججججججار يبطججججججل تججججججأثير الخيججججججار

إشعار إذا لم ميستخدم هذا الخيار.

حوى المجلد عليها .يجب استخدام هذا الخيار إذا أردت حذف مجلد ما.

.--interactive
-v, --verbose

إظهار معلومات عن تقدم عملية الحذف.

أمثلة عن استخدام المر :rm
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الجدول  :9-4أمثلة عن استخدام rm

المر

rm file1
rm -i file1
rm -r file1 dir1
rm -rf file1 dir1

النتيجة
حذف الملف  file1دون أي إشعار.
يقوم بنفس عمل المر السابق إل أنه يسأل المستخدم قبل حذف الملف.
حذف الملف  fileوالمجلد  dir1مع جميع محتوياته.
يقجججوم بنفجججس عمجججل المجججر السجججابق إل أنجججه ل يبلجججغ المسجججتخدم عجججن عجججدم وججججود

 file1أو  dir1ويكمل عملية الحذف بصمت.

كن حذضرا مع المر !rm
ل تحتوي النظمة الشبيهة مبيونكس كنظام ليمنكس على أمر للتراجع عن الحججذف .لججذا ،بمججرد حججذفك لي

شيء عن طريق المر  rmفلن تستطيع استعادته .يفترض نظام ليمنكس أنك تججدرك مجاذا تفعججل .كججن حججذنرا

بدرجة أكثر عند التعامل مع المحارف البديلة .تخيل هذا المثال البسيط الذي سمتحذف مججن خللججه جميججع

ملفات  HTMLالموجودة في مجلدد ما:

rm *.html
يقوم المر السابق بعمله بدون أخية مشاكل ،لكن لجو أضجفت فرا ن
غ ا بغيجر عمجد بيجن "*" و " ".htmlكم ا فجي
المر:
rm * .html
فسيحذف المر  rmجميع الملفات في المجلد ،ومن ثم سيشتكي من عدم وجود ملف باسم ".".html
أنصحك بإتباع الطريقة التيجة :عنجدما تسجتخدم المح ارف البديلجة مجع أمجر ) rmباسجتثناء التأكجد مجن عجدم

وجود أخطاء طباعية في المر!( فجخرب المحارف البديلة مع المر  .lsمتمخكنججك هججذه الطريقججة مججن معرفججة

الملفات التي سوف متحذف .اضغط بعجد ذلجك السجهم العلجوي لعجادة اسججتدعاء المجر السجابق واسجتبدل ls
بالمر .rm

إنشاء الوصلات
ميستخدم المر  lnلنشاء وصلت صلبة أو رمزية ،وذلك بطريقرتين .الولى:
ln file link
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إنشاء الوصلت
لنشاء وصلة صلبة .والثانية:
ln -s item link

لنشاء وصلة رمزية حيث " "itemعبارة عن ملف أو مجلد.

الوصلات الصلبة
الطريقة الصلية القديمة الموجودة في نظججام يججونكس لنشجاء الوصجلت هججي اسجتخدام الوصججلت الصجلبة ،وذلجك

عند مقارنتها مع الوصلت الرمزيجة الجتي متعتجبر أكجثر حداثجنة .تمل ك جميجع الملف ات افتراضجنيا وصجلنة صجلبنة واحجدنة

متعطججي الملججف اسججمه .عنججدما مننشججئ وصججلة صججلبة ،فإننججا مننشججئ قيججندا جديججندا للملججف .تعججاني الوصججلت الصججلبة مججن

قصورين مهرمين:
 .1ل تستطيع الوصلت الصلبة الشارة إلى ملف خارج نظام الملفات التي متنشجأ فيججه .العبجارة الس ابقة تعنجي
أن الوصلة ل تستطيع الشارة إلى ملف ليس على القرص نفسه الذي يحتويها.

 .2ل يمكن إنشاء وصلة صلبة لمجلد.
على النقيض من الوصلت الرمزية ،ل يمكن تمييز الوصلت الصجلبة مجن الملجف نفسجه .فعنجدما تعجرض محتويججات

مجلدد ما يحتوي على وصلة صلبة فلن ترى أ خية إشارة إلى وجججود وصججلة صججلبة .عنججدما نحججذف وصججلة صججلبة ،فججإن
محتويات الملف ل تتغير ،ويبقى الملف موجو ندا ؛ ويسجتمر وجججود الملجف إلجى أن تحجذف جميجع الوصججلت الصجلبة

التي متشير إليه.

مججن المهجم معرفججة أنجك قجد تججواجه وصجلت صجلبة بيجن الحيججن والخججر .لكججن فججي الونججة الخيججرة غالنبجا مجا متسجتخدم

الوصلت الرمزية ،التي سوف نناقشها في الفقرة التية.

الوصلات الرمزية

م
أنشئت الوصلت الرمزيججة للتغلجب علجى القصججور الموجججود فججي الوصجلت الصجلبة .تعمجل الوصججلت الرمزيجة بإنشجاء

صا يشير إلى الملف أو المجلد الصلي .فهججي تعمججل بآليججة متشججبه الليججة الموجججودة
نوع خاص من الملفات تحتوي ن ن

لنشاء اختصارات في نظام ويندوز ،لكنها تسبق تلك الموجودة في ويندوز بعخدة سنوات ;. (-

من الصعب التفريق ما بين الملف ال ممشار إليه بواسطة وصلة رمزية ،والوصلة الرمزية نفسها .على سبيل المثججال،

إذا كتبت أخية بيانات إلى الوصلة الرمزية ،فسمتكتب أي ن
ضا إلى الملف الصجلي .لكجن عنجد حججذف وصجلة رمزيجة ،فججإن
الوصلة وحجدها سجمتحذف ولي س الملجف .وإذا محجمذرف الملجف الممش ار إليجه مجن مقبجل وصجلة رمزيجة ،فلجن متحجذف هجذه

الوصججلة ولكنهججا لججن تشججير إلججى أي شججيء .تسججمى الوصججلة فججي هججذه الحالججة بالمصججطلح" :وصججل ة ممرحجطرمججة" )broken

 .(linkسميظمهر المر  ،lsفي أغلب الحالت ،الوصلت المحطمة بلودن مختلف كالحمر لتمييزها.
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ربما يكون موضوع الوصلت موضونعا مربنكا .لكن انتظر قلينل لننججا سججنجخرب كجل هججذه المجور .ومسجيزال الغمججوض

عنها.

لننشئ مكاننا للتجارب

لما كخنا سنجري عمليات معالجة الملفات ،فلنبني مكاننا آمننا كي منجخرب فيججه .يجججب علينجا فجي البدايججة إنشجاء مجلجد

في المنزل ولنسمه " "playgroundوذلك -بالطبع -باستخدام أوامر معالجة الملفات التي تعلمناها سابنقا.

إنشاء المجلدات

ميستخدم المر  mkdirلنشاء المجلدات .لنشاء مجلد " "playgroundعلينا أونل التأكد أننا في مجلد المنزل:
[me@linuxbox ~]$ cd
[me@linuxbox ~]$ mkdir playground

لكجججي نجعجججل بيئجججة التججججارب الخاصجججة بنجججا ممسجججلينة أكجججثر ،فلننشجججئ مجلجججردين اثرنيجججن داخجججل مجلجججد ""playground
ولنسمهما " "dir1و " ."dir2لفعل ذلك ،يجب علينا تغيير المجلد الحالي إلججى " "playgroundومججن ثججم تنفيججذ
أمر  mkdirآخر:

[me@linuxbox ~]$ cd playground
[me@linuxbox playground]$ mkdir dir1 dir2

لحظ أن المر  mkdirيقبل أكثر من وسيط لنشاء المجلردين في أمر واحد.

نسخ الملفات
الخطوة التالية هي الحصجول علجى بعجض البيانجات ونقلهجا إلجى بيئججة التجربجة ،وذلجك بنسجخ ملجف بجالمر  ،cpحيجث
سننسخ الملف  passwdمن المجلد  /etcإلى مجلد العمل الحالي:
[me@linuxbox playground]$ cp /etc/passwd .

لحظ كيف استخدمنا النقطة " ".للشارة بشكل مختصر إلى المجلد الحالي .الن إذا نفذنا المر  lsفإننججا سججنرى

الملف الذي نسخناه موجوندا:

[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-10 16:40 dir1
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drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-10 16:40 dir2
-rw-r--r-- 1 me me 1650 2008-01-10 16:07 passwd

الن ،وفقط للتسلية ،سمنكخرر عملية النسخ ولكن هذه الم رة مجع اسجتخدام الخيجار" (verbose) "-vكجي نجرى م اذا

يفعل:

[me@linuxbox playground]$ cp -v /etc/passwd .
'`/etc/passwd' -> `./passwd

م
قام المر  cpبعملية النسخ مخرة أخرى ،لكنه أظهر هذه المخرة رسججالنة مختصججرنة توضججح العمليججة الججتي يجريهجا المجر
 cpالن .لحظ أن المر  cpيسجتبدل النسجخة الول ى دون أي إش عار .هجذا لن المجر  cpيفجترض أنجك تع رف م اذا
تفعل .سنستخدم الخيار " (interactive) "-iللحصول على إشعار بعملية الستبدال:
[me@linuxbox playground]$ cp -i /etc/passwd .
?'cp: overwrite `./passwd

تؤدي الستجابة إلى الممحث بطباعة الحجرف " "yإلجى اسججتبدال الملجف .بينمجا تجؤدي طباعججة أي محجرف آخجر )علجى
سبيل المثال ("n" ،إلى ترك المر  cpالملف وشأنه.

نق	ل وإعادة تسمية الملفات
ل يبدو السم " "passwdمرنحا في بيئة التجارب الخاصة بنا .لذا ،فلنغيره إلى اسدم آخر!
[me@linuxbox playground]$ mv passwd fun

ولنكمل الن تجاربنا بنقل الملف الناتج إلى أحد المجلدات ومن ثم إعادته إلى مكانه الصلي:
[me@linuxbox playground]$ mv fun dir1

المر السابق لنقل الملف إلى المجلد  ،dir1الن المر:
[me@linuxbox playground]$ mv dir1/fun dir2

لنقله من المجلد  dir1إلى المجلد  ،dir2ومن ثم المر:
[me@linuxbox playground]$ mv dir2/fun .

سيعيده إلى مجلد العمل الحججالي .سججنجخرب الن المججر  mvعلججى المجلججدات .سججننقل أونل الملجف " "funممجججدندا إلجى
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:dir1 المجلد
[me@linuxbox playground]$ mv fun dir1

:ls  ونتأكد من ذلك بالمرdir2  إلىdir1 ومن ثم ننقل
[me@linuxbox playground]$ mv dir1 dir2
[me@linuxbox playground]$ ls -l dir2
total 4
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-11 06:06 dir1
[me@linuxbox playground]$ ls -l dir2/dir1
total 4
-rw-r--r-- 1 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun

dir2  إذا لججم يكججن المجلججد.dir2  إلججىdir1  المجلججدmv  موجججوندا مسججبنقا؛ فنقججل المججرdir2 ولمججا كججان المجلججد

: أخينرا؛ لنعيد كل شيء إلى مكانه. تسمية المجلد بدل نقلهmv  فسميعيد المر،موجوندا

[me@linuxbox playground]$ mv dir2/dir1 .
[me@linuxbox playground]$ mv dir1/fun .

إنشاء الوصلات الصلبة
: سنبدأ بالوصلت الصلبة وسننشئ بعضها كي متشير إلى الملف كالتي.لنجرب الن إنشاء الوصلت
[me@linuxbox playground]$ ln fun fun-hard
[me@linuxbox playground]$ ln fun dir1/fun-hard
[me@linuxbox playground]$ ln fun dir2/fun-hard

م
ق
 لنلجج م.( )وذلك بربطهم مع رقم العقدة ذاتهfun سيكون لدينا الن ما ميشبه أربع "نسخ" متطابقة تشير إلى الملف

:نظرة على محتويات المجلد

[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 16
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-14 16:17 dir1
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-14 16:17 dir2
-rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun
-rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun-hard
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سجججتلحظ أن الحقجججل الثججاني للملرفيجججن  funو  fun-hardيحمججل القيمجججة " "4الججتي متمثجججل عجججدد الوصجججلت الصججلبة

للملف .تذكر أنه سيكون لديك دائنما وصلة صلبة واحدة للملف على القل ،لن اسم الملف مينرشأ عن طريق وصججلة

صلبة .إنذا ،كيف نستطيع معرفة أن  funو  fun-hardميشيران إلى نفس الملف؟ أمجر  lsالسجابق غيجر مفيجد فجي

ي الملرفين متساو ريين ) الحقل الخججامس( إل أننججا ل نملججك طريقججة لكججي نتأكججد مججن
هذه الحالة .وعلى الرغم من حجرم خ
ذلك .يجب علينا أن نتعمق أكثر بموضوع الوصلت لحل هذه المشكلة.

عند التفكير بالوصلت الصلبة ،من الجيد تخيل أن الملفات مكونة من جزأيجن :قسجم البيانجات الجذي يحتججوي علجى
محتوى الملف ،وقسم " السم" الذي يحتوي على اسم الملف .عنججدما ننشججئ وصججلة صجلبة ،فإننججا فججي الواقججع ننشجئ

" نسخة" إضجافية تحتجوي علجى اسججم الملجف فقججط ،وتشجير جميججع تلجك الوصججلت إلجى نفجس البيانججات .ميسججمند النظجام
جزنءا من القرص الصلب إلى ما ميسمى بالعقدة ) (inodeالتي ترتبججط بالقسجم الججذي يحتججوي علججى السججم .لججذا ،كججل

وصلة صلبة متشير إلى عقدة تحتوي على محتوى الملف.

يحتوي المر  lsعلى آلية لعرض هذه المعلومات وذلك باستخدام الخيار ":"-i
[me@linuxbox playground]$ ls -li
total 16
12353539 drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-14 16:17 dir1
12353540 drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-14 16:17 dir2
12353538 -rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun
12353538 -rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun-hard

ميم شثل أول الحقول في ناتج المر السابق رقم العقدة؛ وكما نلحظ ،لكل الملرفيججن  funو  fun-hardرقججم العقججدة
ذاته ،وهذا ما يؤكد أنهما ميمثلن نفس الملف.

إنشاء وصلات رمزية

م
أنشججئت الوصججلت الرمزيججة لتتغلججب علججى القصججور الموجججود فججي الوصججلت الصججلبة :الوصججلت الصججلبة ل تسججتطيع

الشارة إلى ملف خارج حدود القرص الجذي يحتويهجا .بالضجافة إلجى عججدم مقججدرة الوصججلت الصجلبة علجى الشجارة

إلى المجلدات .الوصلت الرمزية هي ملفات من نوع خاص تحتوي على رابط نصي للملف أو المجلد الهدف.
إنشاء الوصلت الرمزية شبيه بإنشاء الوصلت الصلبة:
[me@linuxbox playground]$ ln -s fun fun-sym
[me@linuxbox playground]$ ln -s ../fun dir1/fun-sym
[me@linuxbox playground]$ ln -s ../fun dir2/fun-sym

المثال الول بسيط للغاية ،بكل بساطة ،أضفنا الخيار " "-sلنشاء وصلة رمزية بجدنل م ن وصجلة ص لبة .لكجن مجاذا

43

الفصل الرابع :معالجة الملفات والمجلدات
عججن المرريججن التججالريين؟ تججذكر أننججا عنججدما ننشججئ وصججلنة رمزيججنة فإننججا مننشججئ ملنفججا يحتججوي علججى وصججف نصججي للمسججار
النسبي للملف الهدف .لنلق نظرة على ناتج المر  lsلزالة ما تبقى من غموض:

[me@linuxbox playground]$ ls -l dir1
total 4
-rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun-hard
6 2008-01-15 15:17 fun-sym -> ../fun

lrwxrwxrwx 1 me me

السطر الخاص بالقيجد " "fun-symميظهجر أنجه وصجلة رمزيجة ،وذل ك بوجججود الح رف " "lفجي الحقجل الول ،وتشجير
هججذه الوصججلة إلججى الملججف " "../funوهججذا صججحيح لن الملججف " "funيقججع فججي المجلججد الججذي يعلججو المجلججد الججذي
يحتجججوي علجججى الوصجججلة الرمزيجججة .لحجججظ أي ن
ضجججا أن حججججم الوصجججلة هجججو  ،6الجججذي ميمثجججل عجججدد الحجججرف فجججي العبجججارة

" "../funعو ن
ضا عن حجم الملف الصلي الذي تشير الوصلة إليه.

بإمكانك تحديد المسار المطلق للملف عند إنشاء الوصلت الرمزية:
ln -s /home/me/playground/fun dir1/fun-sym

أو المسججارات النسججبية كمجا فعلنججا فججي المثجال السجابق .مجن الفضججل اسجتخدام المسججارات النسججبية لنهججا تسججمح بنقججل
المجلد الحاوي على الوصلة الرمزية أو إعادة تسميته دون تحطيمها.
بالضافة إلى الملفات ،فيمكن بكل سهولة أن متشير الوصلت الرمزية إلى المجلدات:
[me@linuxbox playground]$ ln -s dir1 dir1-sym
[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 16
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir1
4 2008-01-16 14:45 dir1-sym -> dir1

lrwxrwxrwx 1 me me

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir2
-rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun
-rw-r--r-- 4 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun-hard
3 2008-01-15 15:15 fun-sym -> fun

lrwxrwxrwx 1 me me

حذف الملفات والمجلدات
كمججا ناقشججنا سججابنقا ،ميسججتخدم المججر  rmلحججذف الملفججات والمجلججدات .سنسججتخدمه لكججي "ننظججف" الفوضججى الججتي
أنشأناها .لنحذف في البداية إحدى الوصلت الصلبة:
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[me@linuxbox playground]$ rm fun-hard
[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir1
4 2008-01-16 14:45 dir1-sym -> dir1

lrwxrwxrwx 1 me me

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir2
-rw-r--r-- 3 me me 1650 2008-01-10 16:33 fun
3 2008-01-15 15:15 fun-sym -> fun

lrwxrwxrwx 1 me me

وكما كان ممتوقنعجا ،قجد محجمذف الملجف  fun-hardونقجص عجدد الوصجلت للمل ف  funمجن أربجع وصجلت إل ى ثلث،

وذلجك فجي الحقجل الثجاني م ن ناتجج المجر  .lsسجنحذف الن المل ف  funممسجتخدمين الخيجار " "-iلكجي نجرى م اذا

سيحدث:
[me@linuxbox playground]$ rm -i fun
?'rm: remove regular file `fun

اطبع " "yفي الممحث وسميحذف الملف .لنلججق نظججرة علجى مخرجججات المججر ls؛ لحججظ مججاذا حصججل إلجى .fun-sym
لما كانت الوصلة الرمزية متشير حالنيا إلى ملف غير موجود ،فإن الوصلة قد تحطمت:

[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir1
4 2008-01-16 14:45 dir1-sym -> dir1

lrwxrwxrwx 1 me me

drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir2
3 2008-01-15 15:15 fun-sym -> fun

lrwxrwxrwx 1 me me

متمعخد أغلب توزيعات ليمنكس المر  lsلكي ميظهر الوصلت المحطمة وميميزها .في توزيعة أوبنتو ،تظهر الوصججلت
المحطمة بلون خلفية أحمر .وجود الوصلت المحطمة ليس خطنرا بحد ذاته ،لكنه قد يؤدي إلجى بعجض الفوضججى.

سنشاهد رسالة شبيهة بالرسالة التية إذا حاولنا استخدام وصلة محطمة:

[me@linuxbox playground]$ less fun-sym
fun-sym: No such file or directory

لنحذف الن الوصلت الرمزية:
[me@linuxbox playground]$ rm fun-sym dir1-sym
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[me@linuxbox playground]$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir1
drwxrwxr-x 2 me me 4096 2008-01-15 15:17 dir2

أحد أهم الشياء التي يجب تذكرها عند التعامل مع الوصلت الرمزية هي أن معظجم العمليجات متنفججذ علجى المل ف

الصججلي وليسججت علججى الوصججلة .المججر  rmهججو اسججتثناء .فعنججدما متحججذف وصججلة رمزيججة ،فسججمتحذف الوصججلة فقججط
وليس الملف الصلي.
في النهاية ،سجنحذف مجلجد " ."playgroundوذلجك بجالعودة إلجى مجلجد المنجزل واسججتخدام المجر  rmمجع الخيجار

" "-rلحذف المجلد مع كافة محتوياته )بما فيها المجلدات الفرعية(:

[me@linuxbox playground]$ cd
[me@linuxbox ~]$ rm -r playground

إنشاء الوصلت الرمزية في الواجهة الرسومية
يوخفر مدراء الملفات في غنوم وكدي طريقنة سهلنة وتلقائينة لنشاء الوصلت الرمزية .فججي غنججوم ،اضججغط
على  Ctrl-shiftعنججد سججحب وإفلت الملفجات لنشجاء وصججلت رمزيججة بججدنل مججن نسججخها )أو نقلهجا( .أمججا

فججي كججدي ،فسججوف تظهججر قائمججة صججغيرة عنججد إفلت الملججف ،تحتججوي علججى خيججارات لنسججخ أو نقججل أو إنشججاء

وصلة للملف.

الخلاصة
لقد شرحنا في هذا الفصل أشيانء كثيرة .أعد إنشاء "بيئة التجارب" مرانرا وتكرانرا حتى تججألف اسججتخدام الوامججر.

من المهم جندا فهم الوامر الساسية ال ممستخدمة في تعديل الملفات بالضافة إلى المحججارف البديلججة .خججذ وقتججك

في توسيع بيئة التجارب بإضافة عدد من الملفات والمجلدات ،استخدم المحارف البديلة لتحديد أكثر مججن ملججف

لجراء العمليات المختلفة عليها .موضوع الوصلت يبدو للوهلة الولى مربنكا .لذا ،خذ وقتك لتعلم آلية عملها.
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الفص	ل الخامس:

التعام	ل مع الأوامر

لقد تعاملنا ،إلى هذه النقطة في الكتاب ،مع سلسلدة من الوامر الغامضة ذات الخيارات الغريبة! سنحاول في

هذا الفصل إزالة ججزء مجن الغمجوض الجذي ميحيجط بتلجك الوامجر .وسججنتعخلم أي ن
ضجا آليجة إنشجاء أوامجر خاصجة بنجا.

الوامر التي سمتناقش في هذا الفصل هي:
•

 – typeتحديد طريقة تفسير اسم المر.

•

 – whichعرض مسار الملف التنفيذي المرتبط مع المر.

•

 – helpالحصول على المساعدة للوامر المم ر
ضخمرنة في الصدفة.

•

 – manعرض صفحة الدليل.

•

 – aproposعرض قائمة بالوامر الملئمة.

•

 – infoعرض القيد الخاص بالمر في صفحات .info

•

 – whatisعرض شرح مختصر عن المر.

•

 – aliasإنشاء أمر بديل لمر آخر.

ما هي الأوامر؟
يجب أن ينتمي أي أمر إلى إحدى المجموعات الربع التية:
 .1ملف تنفيذي كالملفات التي شاهدناها في المجلد  ./usr/binتحتوي هذه المجموعة على الملفججات
الثنائيججة الججتي مبنيججت مججن برمجيججات مكتوبججة بلغججة  C/C++أو البرمجيججات المكتوبججة بلغججات النصججوص
البرمجية أو السكربتات ) (scripting languagesكلغة بيرل وبيثون وروبي ...إلخ.

 .2أوامممر نمضممممنة فممي الصممدفة نفسممها .تججدعم صججدفة  bashعججدندا مججن الوامججر الممضججخمنة فيهججا تسججمى
" ."shell builtinsالمر  ،cdعلى سبيل المثال ،هو أمر ممضخمن في الصدفة.

 .3دوال ال ش
شل .دوال ال مشجل هججي سججكربتات صجغيرة مدمجججة فججي "البيئجة" .سججنناقش ضججبط البيئججة وكتابججة
دوال ال مشل في فصول لحقة .كل ما يلزمنا معرفته الن هو وجود هذه الدوال.

 .4الوامر البديلة .الوامر التي منعخرفها بأنفسنا .وتبنى عادنة من باقي الوامر.
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تعيين نوع الأمر
من المفيد معرفة إلى أخية مجموعة من المجموعات الربعة السابقة ينتمي أمججكر مجا .يججوفر نظججام ليمنكججس طريقرتيججن

لتحديد ذلك.

عرض نوع الأمر باستخدام type
المر  typeهو أمر ممضخمن بالصدفة ميحمدد نوع المر الذي ميمررر إليه .شكل المر العام:
type command

حيث " "commandهو اسم المر الذي نريد الستعلم عن نوعه .بعض المثلة عن استخدام هذا المر:
[me@linuxbox ~]$ type type
type is a shell builtin
[me@linuxbox ~]$ type ls
'ls is aliased to `ls --color=tty
[me@linuxbox ~]$ type cp
cp is /bin/cp

م
شاهدنا في المثال السابق نتائج ثلثة أوامر مختلفة .لحظ أن المر ) lsأخذت النتيجة من توزيعة فيججدورا( مججا

هو إل "أمر بديل" للمر  lsلكن مع إضافة الخيار " ."--color=ttyأصبحنا الن نعرف لمججاذا يعججرض المججر ls
نتائجه باللوان!

عرض مسار الملف التنفيذي باستخدام which
يوجد في بعض الحيان أكثر من نسخة للملف التنفيذي الممثخبت على نظامجك .ربمجا يكججون ذلجك الوضججع غيجر شجائع

في أنظمة سطح المكتب ،إل أنه شائع جندا فجي الخجوادم .نسجتخدم المجر  whichلتحديججد مسجار الملجف التنفيججذي

لمر ما:

[me@linuxbox ~]$ which ls
/bin/ls

ل يعمل المر  whichإل مع الملفات التنفيذية ،ول يعمل مجع الوامجر الممضجمنة أو الوام ر البديلجة الجتي هجي بجديل

عن الملفات التنفيذية .فعند تجربة عرض معلومات أمر مدمج بالصججدفة وليكججن  ،cdفإنججك ستحصججل علججى رسججالة

الخطأ التية:
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[me@linuxbox ~]$ which cd
/usr/bin/which: no cd in (/opt/jre1.6.0_03/bin:/usr/lib/qt3.3/bin:/usr/kerberos/bin:/opt/jre1.6.0_03/bin:/usr/lib/ccache:/usr/l
ocal/bin:/usr/bin:/bin:/home/me/bin)

."command not found" :الرسالة السابقة هي طريقة ممنخمقة لقول

الحصول على التوثيق للأوامر
.نستطيع الن بعد معرفة نوع المر البحث عن التوثيق المتوفر له

الحصول على المساعدة للأوامر القممضممنة في الصدةفة
 اكتججب. علججى خاصججية ممضججخمنة متسججتخدم للحصججول علججى المسججاعدة للوامججر الممضججخمنة فيهججاbash تحتججوي صججدفة
:" يتبعها اسم المر المضمن في الصدفة؛ على سبيل المثالhelp" الكلمة
[me@linuxbox ~]$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [dir]
Change the shell working directory.
Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of
the HOME shell variable.
The variable CDPATH defines the search path for the directory
containing DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated
by a colon (:). A null directory name is the same as the current
directory. If DIR begins with a slash (/), then CDPATH is not used.
If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is
set, the word is assumed to be a variable name. If that variable
has a value, its value is used for DIR.
Options:
-L

force symbolic links to be followed

-P

use the physical directory structure without following symbolic

links
-e

if the -P option is supplied, and the current working directory

cannot be determined successfully, exit with a non-zero status
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The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set
successfully when -P is used; non-zero otherwise.

ملحظة :عند ورود القججواس المربعجة "][" فجي شجرح خيجارات أي أمجر فهججذا يعنجي أنجه اختيجاري .وعنججد ورود خجط
عمودي "|" بين خيارين فهذا يعني أنه بإمكانك استخدام أحد الخيارين فقط .في الحالة السابقة ):(cd

]cd: cd [-L|[-P [-e]]] [dir
هذا يعنججي أن المجر  cdيمكججن أن يقبجل اختيارييججا أحججد الخيججارين " "-Lأو " "-Pويمكججن أي ن
ضجا اسججتخدام الخيجار -e

بعد الخيار  .-Pومن ثم يتبعه )اختيارييا أي ن
ضا( الوسيط "."dir

وعلججى الرغججم مجن أن ناتججج  helpللمجر  cdدقيججق ججج ندا وكامججل ،إل أنجك ل تسججتطيع العتمججاد عليججه كطريقججة للتعلججم
) دروس(! وكما لحظت فإنه يحتوي العديد من المور التي لم نتكلم عنها بعد! ل تقلق ،فسنشججرح تلججك المواضججيع

قرينبا.

عرض معلومات الاستخدام باستخدام الخيار --help
تدعم العديد من البرمجيات التنفيذية الخيار " "--helpالذي يعرض شرح للشكل العججام للمججر والخيججارات الججتي

يقبلها .على سبيل المثال:

[me@linuxbox ~]$ mkdir --help
Usage: mkdir [OPTION] DIRECTORY...
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.
--context=CONTEXT (SELinux) set security context to CONTEXT

-Z,

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.
--mode=MODE set file mode (as in chmod), not a=rwx – umask

-m,

--parents no error if existing, make parent directories as

-p,
needed

--verbose print a message for each created directory

-v,

--help display this help and exit
--version output version information and exit
Report bugs to <bug-coreutils@gnu.org>.
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ل تججدعم بعججض البرمجيججات الخيججار " ."--helpلكججن جربججه علججى أي حججال ،لن المججر غالنبججا مججا سججميظمهر رسججالة خطججأ

وبعض المعلومات عن طريقة الستخدام الخاصة به.

عرض صفحات الدلي	ل man

م
توفر أغلب البرمجيات التنفيذية التي أنشئت للستخدام مع سطر الوامر توثينقا رسمنيا ميسجمى صجفحات الجدليل

) manualأو  .(manيوجد برنامج ميستخدم لعرض تلك الصفحات ميسمى  .manوميستخدم كالتي:

man program

حيث " "programهو اسم المر الذي نريد مشاهدة صفحات الدليل الخاصة به.
تختلججف صججفحات  manفججي التنسججيق إل أنهججا تحتججوي عججادنة العنججوان وملخججص عججن الشججكل العججام للمججر وشججرح عججن
الغرض منجه ،ومجن ثجم قائمجة تشجرح جميجع الخيجارات الجتي يقبله ا الم ر .لكجن صجفحات  manل تحتجوي عل ى أمثلجة

والغرض منها هو أن تكون مرجنعا وليست درنسا .على سبيل المثال ،إذا أردنا مشاهدة صفحة الدليل للمر :ls

[me@linuxbox ~]$ man ls

ريستخدم المر  ،manفي أغلب توزيعات ليمنكس ،برمجية  lessلعرض صجفحات الججدليل .لجذا ،فججإن جميججع الوامجر
المألوفة التي استخدمتها من قبل مع  lessتعمل مع .man

"الجججدليل" ،الجججذي يعجججرض المجججر  manالصجججفحات الموججججودة بجججداخله ،ممقخسجججم إلجججى أقسجججام ل تشجججرح الوامجججر الجججتي
يستخدمها المستخدم العادي فحسب ،بل تتعداها إلى شرح الوامر الخاصة بمدير النظججام والواجهجات البرمجيجة

وبنية ملفات العدادات المختلفة والكثير .ميبخين الجدول التي بنية هذا الدليل:
الجدول  :1-5تنظيم صفحات الدليل man

القسم

المحتوى

1

أوامر المستخدم.

2

الواجهة البرمجية للنواة.

3

الواجهة البرمجية لمكتبة لغة .C

4

الملفات الخاصة كالجهزة والقراص.

5

صيغ الملفات.

6

اللعاب والترفيه ،كالشاشات المؤقتة.
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7

متفرقات.

8

أوامر إدارة النظمة.

يلزمنجا فجي بعجض الحيجان البحجث فجي قسجم خ اص م ن الجدليل ك ي نحصجل عل ى م ا نريجد .قجد تحجدث هجذه الحالجة

عنججدما نريججد البحجث عجن مبنيججة ملججف ونحصججل علجى شجرح للمجر بجدنل منهجا .سنحصجل دائنمجا علجى أول مطابقجة لكلمججة

البحث إذا لم منحدد رقجم القس م )غالنبجا مجا سجيكون القسجم الول( .نسجتخدم المجر  manعل ى النحججو الت ي إذا أردنجا

تحديد رقم القسم:

man section search_term

على سبيل المثال ،المر:
[me@linuxbox ~]$ man 5 passwd

سيعرض صفحة الدليل لمبنية الملف ./etc/passwd

 :aproposعرض الأوامر الملائمة

يمكن أي ن
ضا البحث في صفحات الدليل عججن مطابقججة مبنيججة علجى عبجارة البحجث .قججد يبجدو المجر بسججينطا لكنججه مفيجد
في بعض الحيان .سيعرض المثال التي نتائج البحث في صفحات الدليل لعبارة البحث ":"floppy
[me@linuxbox ~]$ apropos floppy
create_floppy_devices (8) - udev callout to create all possible
floppy device based on the CMOS type
(8) - Low-level formats a floppy disk

fdformat

(8) - format floppy disks

floppy

(1) - a simple floppy formatter for the GNOME

gfloppy

(1) - tests a floppy disk, and marks the bad

mbadblocks

blocks in the FAT
(1) - add an MSDOS filesystem to a low-level

mformat

formatted floppy disk

الحقل الول من الناتج السابق هو اسم صفحة الدليل ،أما الحقل الثاني فميظهر رقججم القسججم .لحججظ أن اسججتخدام

المر  manمع الخيار " "-kيقوم بنفس عمل المر .apropos
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عرض شرح مختصر عن أحد الأوامر باستخدام whatis

يعرض المر  whatisاسم وسطر واحد من صفحة الدليل للكلمة التي مطومبقت.
[me@linuxbox ~]$ whatis ls
(1) - list directory contents

ls

أقسى صفحات الدليل على الطلق!
كمججا رأيججت ،إن الغججرض مججن صججفحات الججدليل المتججوفرة مججع ليمنكججس وبججاقي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس هججو
تقديم مرجع شامل وليس مجموعة دروس عن الوامججر .مجن الصجعب قجراءة العديجد مجن صجفحات الجدليل،

لكننججي أظججن أن الجججائزة الكججبرى للصججعوبة تججذهب إلججى صججفحة  bashفججي الججدليل .ألقيجج م
ت نظججرنة علججى تلججك
الصججفحة عنججد إعججدادي للكتججاب كججي أتأكججد أننججي قججد شججرح م
ت أغلججب مواضججيعها .عنججدما متطربججع تلججك الصججفحة،

فإنهججا سججتأخذ حججوالى  80صججفحة مججن الججورق ذات المحتججوى الكججثيف جججندا .بالضججافة إلججى ذلججك ،تكججون بنيججة

الصفحة غير منطقية أبندا للمستخدم الجديد.

لكن لننظر إلى الجانب المشرق ،فإن تلك الصفحة دقيقجة وكاملججة للغايججة! لجذا ،اطلججع عليهجا إذا كنججت تججرؤ!

وتتطخلع إلى اليوم الذي تكون فيه جميع محتوياتها منطقية.

عرض قيد  infoالخاص ببرنامج

وخفر مشروع غنو بدينل عن صفحات  manلبرمجياتهم أسموها "صفحات  ."infoمتعررض هذه الصفحات ببرنامج
يحمل السم " ."infoتحتوي صفحات  infoعلى روابط فائقة كتلك الموجودة في صفحات الموب .مثال:

File: coreutils.info, Node: ls invocation, Next: dir invocation,
Up: Directory listing

10.1 `ls': List directory contents
==================================

The `ls' program lists information about files (of any type,
including directories). Options and file arguments can be intermixed
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arbitrarily, as usual.

For non-option command-line arguments that are directories, by
default `ls' lists the contents of directories, not recursively, and
omitting files with names beginning with `.'. For other non-option
arguments, by default `ls' lists just the filename. If no non-option
argument is specified, `ls' operates on the current directory, acting
as if it had been invoked with a single argument of `.'.
By default, the output is sorted alphabetically, according to the
--zz-Info: (coreutils.info.gz)ls invocation, 63 lines --Top----------

يقججرأ برنامججج  infoصججفحات  infoالججتي تكججون بنيتهججا مبنيججة شجججرية ممقخسججمة إلججى عقججد .كججل عقججدة تحتججوي علججى
م
موضوع واحد .تحتوي صفحات  infoعلى روابط فائقة الجتي متمكنجك مجن النتقجال مجن عقجدة إلجى أخجرى .ميفخع ل
الرابط الفائق ) الذي نستطيع تمييزه برمز النجمة الذي يسبقه( عند تحريك المؤشر إليه والضغط على زر .Enter
لستخدام صفحات  ،infoاطبع الكلمة " "infoيتبعها )اختيارييا( اسم البرنامججج .يعججرض الجججدول التججي الوامججر
التي يمكن استخدامها مع صفحات :info

الجدول  :2-5أوامر info

المر

النتيجة

?

عرض صفحة المساعدة.

 PgUpأو Backspace

عرض الصفحة السابقة.

 PgDnأو Space

عرض الصفحة التالية.

N

عرض العقدة التالية.

P

عرض العقدة السابقة.

U

عرض العقدة الب للعقدة الحالية ،غالنبا ما تكون عبارة عن قائمة التنقل.

Enter

اختباع الرابط الفائق الموجود عند المؤشر.

q

إنهاء البرنامج.
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أغلب الوامر التي ناقشناها حتى الن هي جزء من حزمة " "coreutilsالتابعة لمشروع غنو.

ملفات  READMEوباقي ملفات التوثيق

متخشزن العديجد م ن حجزم البرمجي ات الممثخبتججة علجى جهجازك ملف ات التوثيجق فجي مجلجد  ./usr/share/docأغلجب

تلك الملفات ممخ جزنة على شجكل ملفججات نصججية بسجيطة .بعضجها الخججر مخجزن بصججيغة  HTMLالجتي يمكججن أن متعجررض

فججي متصججفحات الججموب .يمكججن أن نججواجه بعججض الملفججات بامتججداد " .".gzهججذا يعنججي أن هججذه الملفججات مضججغوطة
باسجججتخدام تقنيجججة  .gzipتحتجججوي حزمجججة  gzipعلجججى نسجججخة خاصجججة مجججن  lessمتجججدعى  ،zlessتسجججتطيع عجججرض
محتويات الملفات النصية المضغوطة بتقنية .gzip

إنشاء أومرك الخاصة باستخدام alias
هججذه هججي أولججى خطواتنججا فججي طريججق البرمجججة! سمننشججئ أوامرنججا الخاصججة باسججتخدام  .aliasلكججن قبججل أن نبججدأ،

نحتاج إلى تعلم خدعة بسيطة في سطر الوامر؛ مجن الممكجن وضججع أكجثر مجن أمجر فجي سجطر واحجد وذلجك بالفصجل

فيما بينهما بفاصلة منقوطة ";" ،كالتي:
command1; command2; command3...

وهذا مثال نستخدم فيه الخدعة البسيطة السابقة:
 [me@linuxbox ~]$ cd /usr; ls; cdtmp

share

local

lib64

kerberos

games

bin

src

sbin

libexec

lib

include

etc

/home/me
[me@linuxbox ~]$

كما لحظت ،دمجنا ثلثة أوامر فججي سججطر واحججد .غخيرنجا ،فججي البدايجة ،المجلججد الحجالي إلجى  /usrومجن ثججم عرضجنا
ملفاته ،وفي النهاية عدنا إلى المجلد السابق )بالمر " .("cd -لنحول الن سلسلة الوامر السابقة إلى أمر جديد

باستخدام  .aliasإن ما يججب علينجا فعلججه هججو التفكيجر باسجم للمجر الجديجد .لنججرب الكلمججة " ."testلكججن قبجل أن
نفعججل ذلججك ،يجججب علينججا التأكججد مججن أن السججم " "testغيججر مسججتخدم مججن قبججل؛ وسنسججتخدم لهججذا الغججرض المججر

:type
[me@linuxbox ~]$ type test
test is a shell builtin

للسف ،السم " "testمحجوز مسبنقا .لنجرب ":"foo
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[me@linuxbox ~]$ type foo
bash: type: foo: not found

ممتاز ،السم " "fooغير مستخدم .لذا ،لننشئ المر الخاص بنا:
'[me@linuxbox ~]$ alias foo='cd /usr; ls; cd -

لحظ أن بنية المر  aliasهي كالتي:
'alias name='string

بعد اسم المر " "aliasفإننا نعطي المر البديل اسمه متبونعا )بدون أخية فراغات( بإشارة المسججاواة ومججن بعججدها
ن
ي اقتبجاس .نسججتطيع اسجتخدام المجر الخجاص بنجا بعجد تعريفججه فجي
سلسلة نصية تحتوي على المر ممحاطا بعلمرتج خ
أي مكان في الصدفة )يمكن استخدام أحد الوامر فيه( .لمنجخرب ذلك:

[me@linuxbox ~]$ foo
tmp

share

local

lib64

kerberos

games

bin

src

sbin

libexec

lib

include

etc

/home/me
[me@linuxbox ~]$

ولنجرب أي ن
ضا المر  typeعلى المر البديل الخاص بنا:
[me@linuxbox ~]$ type foo
'foo is aliased to `cd /usr; ls ; cd -

لزالة المر البديل ،نستخدم المر  .unaliasكما في المثال التي:
[me@linuxbox ~]$ unalias foo
[me@linuxbox ~]$ type foo
bash: type: foo: not found

وعلى الرغم من أننا تجنبنا عن قصد تسمية المر البديل باسم موجود مسبنقا ،لكن ذلججك السججتخدام شججائع .نفعججل

ذلك لتضمين خيارات متستخدم بكثرة مع بعض الوامر الشهيرة .علجى سجبيل المثجال ،شجاهدنا ممسججبنقا أن المجر ls

ما هو إل أمكر بديل لضافة خيار إظهار النتائج باللوان:

[me@linuxbox ~]$ type ls
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إنشاء أومرك الخاصة باستخدام alias
'ls is aliased to `ls --color=tty

لمعرفججة جميججع الوامججر البديلججة الممعخرفججة فججي البيئججة لججدينا ،نسججتخدم المججر  aliasبججدون أخيججة وسججائط .هججذه بعججض
الوامر البديلة الموجودة في توزيعة فيدورا ،جربها أو حاول معرفة معناها:

[me@linuxbox ~]$ alias
'alias l.='ls -d .* --color=tty
'alias ll='ls -l --color=tty
'alias ls='ls --color=tty

هناك مشكلة صغيرة ج ندا مع تعريف الوامر البديلة في سطر الوامر؛ ستختفي الوامر البديلة عند إنهججاء جلسججة
الصدفة .سنتعرف في فصو دل قادمة على آليججة إضجافة الوامجر البديلجة إلجى ملفججات البيئججة كجي متعجخرف فجي كجل مجخرة
نسججل دخولنجا فيه ا .لكجن الن اسجتمتع بأنجك قجد تعلم ت أول دروسجك البرمجيجة وخطيجت خطججوة إلجى المجام فجي

عالم برمجة ال م
شل!

الخلاصة
الن بعججد أن تعلمجت طريقججة البحججث عججن التوثيججق للوامججر ،أصججبح ر
ت تسججتطيع إيججاد التوثيججق لجميججع الوامجر الججتي
تعلمناها إلى الن .ادرس الخيارات الضافية الموجودة لكل أمر وجربها!
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سنستكشججف فججي هججذا الفصججل إحججدى أكججثر ميججزات سججطر الوامججر إثججارنة ومتعججنة ،أل وهججي إعججادة تججوجيه الججدخل
والخجججرج " " I/O") "I/O redirectionهجججي اختصجججار للعبجججارة " "input/outputأي الجججدخل والخجججرج( .نسجججتطيع

ي الدخل والخرج مججن وإلجى الملفجات ،بالضجافة إلجى ربجط أكججثر مجن
باستخدام هذه الميزة ،إعادة توجيه مجرري خ

أمر باستخدام "النابيب" .سنتعرف على الوامر التية لستكشاف هذه الميزة:
•

 – catلخم ) (Concatenateالملفات.

•

 – sortترتيب السطر النصية.

•

 – uniqالتبليغ عن أو حذف السطر المكررة.

•

 – grepعرض السطر التي متطامبق نمنطا محدندا.

•

 – wcعرض عدد السطر والكلمات وعدد البايتات في ملف.

•

 – headعرض القسم الول من الملف )السطور الولى(.

•

 – tailعرض القسم الخير من الملف )السطور الخيرة(.

•

 – teeالقراءة من مجرى الدخل القياسي والكتابة إلى مجرى الخرج القياسي وإلى الملفات.

مجاري الدخل والخرج والخطأ القياسية
العديججد مججن البرامججج الججتي تعاملنججا معهججا إلججى الن تطبججع مخرجججات مججن نججوع مججا .تنقسججم هججذه المخرجججات إلججى

نوعين :النوع الول هو ناتج تنفيججذ البرنامججج ،أي البيانججات الجتي ميفججترض علجى البرنامججج أن يطبعهجا .أمجا النججوع
الثججاني فهججو رسججائل الخطججأ الججتي تخبرنججا ماهيججة المشججكلة الججتي تمنججع البرنامججج مججن تنفيججذ مهمتججه .إذا نظرنججا إلجى

المر  ،lsفإننا سنرى أنه يطبع النتائج ورسائل الخطأ إلى الشاشة.

ولمجاراة المسمة الخاصة مبيونكس" :كل شيء ملجف"؛ مترمس ل البرامجج )ك المر  (lsمخرجاتهجا إلجى مل ف خجاص
ميسججمى "مجججرى الخججرج القياسججي" )ميشججار إليججه عججادنة بالكلمججة  .(stdoutورسججائل الخطججأ إلججى ملججف آخججر ميسججمى

"مججججرى الخطجججأ القياسجججي" ) .(stderrيرتبجججط كل المجررييجججن افتراضجججنيا بالشاشجججة ،ول ميحفجججظ إلجججى الملفجججات

العادية.

بالضافة إلى ذلك ،تقبل العديد من البرامج الدخجال مجن م ا ميسجمى "مججرى الجدخل القياسجي" ) (stdinال ذي

58
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يكون -افتراضييا -مرتبنطا بلوحة المفاتيح.
تسججمح آليججة إعججادة تججوجيه الججدخل والخججرج بتغييججر المكججان الججذي سججيذهب إليججه الخججرج والمكججان الججذي سججيأتي منججه
الدخل .عمونما ،يذهب الخرج إلى الشاشة ويأتي الدخل من لوحة المفاتيح؛ لكننا نستطيع مع آليججة إعججادة تججوجيه

الدخل والخرج تغيير ذلك.

إعادة توجيه مجرى الخرج القياسي
تسمح لنا آلية إعادة توجيه الدخل والخرج بتحديد إلى أيججن سججتذهب مخرجججات البرامججج .لعججادة تججوجيه مججرى

الخججرج القياسججي إلججى ملججف آخججر عججدا الشاشججة؛ نسججتخدم معامججل إعججادة التججوجيه الججذي ميرمججز لججه بججالرمز " >" ويتبعججه

مسار الملف ال ممراد إعادة التوجيه إليه .لكن لماذا نريجد فعجل ذل ك؟ عجادنة تكجون هنالجك فائجدة مجن حفجظ مخرججات

أمجججج در مججججا فججججي ملججججف .علججججى سججججبيل المثججججال ،بإمكاننججججا إخبججججار الصججججدفة أن مترمسججججل مخرجججججات المججججر  lsإلججججى الملججججف
 ls-output.txtبدنل من الشاشة:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin > ls-output.txt

لقججججد أنشججججأنا قائمججججنة طويلججججنة بمحتويججججات المجلججججد  /usr/binوأرسججججلناها إلججججى الملججججف  .ls-output.txtلنججججرر
م
المخرجات التي أعيد توجيهها من المر السابق:
[me@linuxbox ~]$ ls -l ls-output.txt
-rw-rw-r-- 1 me me 167878 2008-02-01 15:07 ls-output.txt

إذا حاولنججا عججرض محتويججات الملججف  ls-output.txtباسججتخدام المججر  ،lessفسنشججاهد أنججه يحتججوي بالفعججل

على ناتج المر :ls

[me@linuxbox ~]$ less ls-output.txt

الن ،لنعيد اختبار إعادة التوجيه السابق ،لكن هذه المرة سنعبث في المر قلينل .سجنغخير مس ار المجلجد إل ى مسجار

غير موجود:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr > ls-output.txt
ls: cannot access /bin/usr: No such file or directory

م
لقد تلقينا رسالة خطأ .وهذا شيء منطقي لن المسار  /bin/usrغير موجود .لكججن لمججاذا أظهججرت رسججالة الخطججأ

علجى الشاشجة بججدنل مجن إعجادة توجيههججا إلجى الملجف ls-output.txt؟ السجبب هججو أن المجر  lsل ميرمسجل رسجائل

الخطأ إلى مجرى الخرج النظامي ،وإنما يرسلها )كباقي برامج يونكس( إلى مجرى الخطججأ القياسججي .ولننججا أعججدنا
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إعادة توجيه مجرى الخرج القياسي
توجيه مجرى الخرج القياسي فقط وليس مجرى الخطأ ،فما تزال رسائل الخطأ متررسل إلى الشاشة .سنتعلم بعد

دقيقة واحدة كيف نحول مجرى الخطأ القياسي ،لكن لنلق نظرة أونل على ما حصل لملف الخرج:

[me@linuxbox ~]$ ls -l ls-output.txt
-rw-rw-r-- 1 me me 0 2008-02-01 15:08 ls-output.txt

الحجم التخزينجي للمل ف هجو صجفر! السجبب هججو أننجا اسجتخدمنا المعامجل ">" الجذي ميعيجد دائنمجا الكتابجة عل ى الملجف.

ولن المر  lsلم ميخ مرج أية مخرجات سوى رسالة الخطأ ،فإن معامل إعادة التوجيه قد بدأ بإعجادة الكتابججة فججوق
الملجف ومججن ثجم توقجف بسججبب الخطجأ ،ممجا أدى إلجى حججذف جميججع محتويجات الملفجات .فججي الواقجع ،إذا أردنججا حججذف

جميع محتويات ملدف ما )أو إنشاء ملف فارغ جديد( ،نستطيع استخدام الخدعة البسيطة التية:
[me@linuxbox ~]$ > ls-output.txt

بكججل بسججاطة ،يججؤدي اسججتخدام معامججل إعججادة التججوجيه بججدون أي أمججر إلججى حججذف محتويججات الملججف أو إنشججاء ملججف
فارغ جديد.
إ نذا ،كيجججف نسجججتطيع أن نلحجججق مخرججججات جديجججدة إلجججى ملجججف موججججود مسجججبنقا عو ن
ضجججا عجججن إعجججادة كتجججابته كجججل مجججرة؟
نستخدم المعامل ">>" لهذا الغرض كالتي:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin >> ls-output.txt

سججنلحق المخرجججات إلججى الملججف باسججتخدام المعامججل ">>" .إذا لججم يكججن الملججف موجججوندا ،فسمينرشججأ كمججا فججي المعامججل

">" ،لنجخرب ذلك:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin >> ls-output.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin >> ls-output.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin >> ls-output.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l ls-output.txt
-rw-rw-r-- 1 me me 503634 2008-02-01 15:45 ls-output.txt

كررنا المر ثلث مرات مما أدى إلى جعل الحجم التخزيني للملف أكبر بثلث مرات.

إعادة توجيه مجرى الخطأ القياسي
ل يتججوفر لمجججرى الخطججأ القياسججي ممعامججل تججوجيه خججاص بججه .سججنحتاج إلججى الشججارة إلججى "مقبججض الملججف" لعججادة

توجيه مجججرى الخطججأ .يمكججن لتطججبيق مجا أن مير مسجل المخرجججات إلجى واحججد مجن عجدة مجججاري ملفجات مرقمججة .وعلجى
الرغم من أننا أشرنا إلى أول ثلثة منها بمجرى الدخل والخرج والخطأ ،إل أن الصدفة تعتبرهم )داخلنيا( مقججابض
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الملفات صفر وواحد واثنان على الترتيب ،توفر الصدفة آلية لعادة تججوجيه الملفججات باسججتخدام أرقججام المقججابض.

ولن مجرى الخطأ القياسي ميقابله مقبض الملف 2؛ فميمكننا كتابة المر التي لعادة توجيه مجرى الخطأ:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr 2> ls-error.txt

يتموضجع رقجم مقبجض المل ف " "2مباش ر نة قبجل معامجل إعجادة التجوجيه لع ادة تجوجيه مججرى الخطجأ القياسجي إلجى
الملف .ls-error.txt

ف واحد
إعادة توجيه مجريي الخرج والخطأ إلى مل ف
قد ترغب ،في بعض الحالت ،بإعادة توجيه مجريي الخ رج والخطجأ إل ى ملجدف واحجد .لكنجك سجتحتاج إلجى إعجادة

تججوجيه مجريججي الخججرج والخطججأ فججي آن واحججد .هنالججك طريقرتيججن لفعججل ذلججك .الطريقججة التقليديججة الججتي تعمججل مججع

الصدارات القديمة من الصدفة هي:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr > ls-output.txt 2>&1

ي إعججججادة تججججوجيه .أونل منعيججججد تججججوجيه مجججججرى الخججججرج القياسججججي إلججججى الملججججف
نقججججوم فججججي هججججذه الطريقججججة بعمليرتجججج خ

 ls-output.txtومن ثم منعيد توجيه مقبجض الملجف ) 2مججرى الخطجأ القياسجي( إل ى مقبجض الملجف ) 1مج رى

الخرج القياسي( باستخدام التعبير .2>&1
لحظ أن ترتيب عمليات إعادة التوجيه مهم .فإعادة توجيه مجرى الخطأ القياسي يجججب أن تكججون بعججد إعججادة
توجيه مجرى الخرج القياسي .وإل ،فإن إعادة التوجيه لن تعمل كما يجب .المثال السابق:

>ls-output.txt 2>&1

ميعيد توجيه مجرى الخطأ القياسي إلى الملف  ،ls-output.txtلكن إذا تغير الترتيب إلى:
2>&1 >ls-output.txt

فسيبقى مجرى الخطأ القياسي مرتبنطا بالشاشة.
تحتوي الصدارات الحديثة من صدفة  bashعلى طريقة منظمة أكثر لعادة التوجيه:
[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr &> ls-output.txt

اسججتخدمنا فججي هججذا المثججال ،معامججل واحججد فقججط لعججادة تججوجيه مجريججي الخججرج والخطججأ القياسججيين إلججى الملججف

ضا أن متل م ر
 ls-output.txtميمكنك أي ن
ي الخرج والخطأ القياسريين إلى نفس الملف كالتي:
حق ناتج مجرري خ
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[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr &>> ls-output.txt

التخلص من المخرجات
في بعض الحيان يكججون "السججكوت مجن ذهجب" كمجا ميقجال ،ول نريجد أخيججة مخرجججات مججن أمجدر مجا .أي نريججد أن نهملهجا،

صا علجى رسجائل الخطجأ والحالجة .يجوخفر لن ا النظجام إمكانيجة ذلجك بإع ادة تجوجيه المخرججات إلجى
وهذا ينطبق خصو ن

ملججف خججاص ميججدعى " ."/dev/nullهججذا الملججف عبججارة عججن "جهججاز" يقبججل المججدخلت ول يفعججل معهججا أي شججيء.
تسجتطيع تشجبيه هجذا المل ف بجالثقب السجود .لك ي منسجمكت رسجائل الخطجأ مجن أم در م ا ،نقججوم بعملخيجة إعجادة التجوجيه

التية:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /bin/usr 2> /dev/null

 /dev/nullفي ثقافة يونكس

م
إخن  /dev/nullهجو مفهجوم قجديم فجي يجونكس؛ وبسجبب ش هرته ،أسجتخدم فجي العديجد مجن المواضجع فجي
ثقافة يونكس .أصبحت تعرف م اذا يقصجد أحجدهم عنجدما يقجول أنجه ميرس ل تعليقاتجك إلجى ./dev/null
للمزيد من المثلة ،راجع صفحة ويكيبيديا:

http://en.wikipedia.org/wiki//dev/null

إعادة توجيه مجرى الدخل القياسي
لم نستخدم إلى الن أ خية أوامر تتعامل مع مجرى الدخل القياسي )في الواقع لقد استخدمناها ،لكننا سجنترك هجذا

المر ليكون مفاجأنة سنكشف عنها لحنقا( .لذا سنحتاج إلى تقديم أحدها.

لم م الملفات باستخدام cat
يقرأ المر  catملنفا واح ندا أو أكثر وينسخ محتواه إلى مجرى الخرج القياسي ،كما في المثال التي:
]cat [file...

يمكنك تخيل أن المر  catشبيه بالمر  TYPEفي نظام .DOS
تستطيع مشجاهدة محتجوى الملفجات باسجتخدام  catبجدون اسجتخدام أحجد البرامجج كالبرنامجج  .lessعل ى سجبيل
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المثال ،المر:
[me@linuxbox ~]$ cat ls-output.txt

سيعرض محتويات الملف  .ls-output.txtميستخدم المججر  catعججادنة لظهججار الملفججات القصججيرة نسججبنيا .ولن

المر  catيقبل أكثر من ملف كوسيط؛ فيمكن استخدامه مللخم )أو ضم( الملفات مع بعضها .لنفترض أننجا نزلنجا مجن
النترنت ملنفا كبينرا مجخزرء إلى عخدة أجزاء )متقخسم ملفات الوسائط في شججبكات  USENETبهججذه الطريقججة( ،ونريججد لججخم
تلك الملفات مع بعضها البعض .فإذا كانت الملفات ممسماة على الشكل:

movie.mpeg.002 ... movie.mpeg.099

movie.mpeg.001

فنستطيع لخمهم بالمر:
cat movie.mpeg.0* > movie.mpeg

ولن توسعة المحارف البديلة تكون مرتبة تصاعدنيا؛ فسترختب الوسائط ترتينبا صحينحا.
المججور السججابقة جيججدة ،لكججن مججا علقتهججا بمجججرى الججدخل القياسججي؟! ليججس بعججد .لكججن لنجججرب شججينئا آخججر ،مججاذا لججو
استخدامنا المر  catدون وسائط:
[me@linuxbox ~]$ cat

ل يحدث أي شيء! فقط يتوقف كل شيء .لكن هذا ما يبدو عليه إل أنه في الواقع يقوم بما عليه فعله.
ي وسججيط .ولن مجججرد الججدخل مرتبججط
سيقرأ المر  catالممدخلت من مجرى الدخل القياسي إن لججم ميحججدد معججه أ خ

افتراض ييا مع لوحة المفاتيح .فإنه في الواقع ينتظرنا لكي نكتب أي شيء! لذا جرب التي:

[me@linuxbox ~]$ cat
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

الن اضجغط علجى الزريجن  Ctrl-dلتخجبر المجر  catأنجه وصجل إل ى نهايجة الملجف ) end of fileأو اختصجانرا (EOF
في مجرى الدخل القياسي:
[me@linuxbox ~]$ cat
The quick brown fox jumped over the lazy dog.
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

في حال لم ميحجدد اسجم لحججد الملفجات كوسججيط ،فسرينسججخ المجر  catمججرى الجدخل القياسجي إلجى مججرى الخجرج
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القياسي؛ لذا ،سنشاهد تكرار السججطر الجذي كتبنججاه .نسجتطيع اسججتخدام هجذا السجلوك لنشجاء ملفججات نصججية قصجيرة،

لنفترض أننا نريد إنشاء ملف ميدعى " "lazy_dog.txtيحتوي على النص في المثال السابق:

[me@linuxbox ~]$ cat > lazy_dog.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

اطبع المر يليه النص الذي نريد أن نضعه في الملف .ول تنس أن تضغط على  .Ctrl-dلقد صنعنا أبسط محرر
م
نصججوص علججى الطلق! نسججتخدم المججر  catمججخرة أخججرى لننسججخ الملججف إلججى مجججرى الخججرج القياسججي كججي منشججاهد

محتوى الملف:

[me@linuxbox ~]$ cat lazy_dog.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

نعججرف أن المججر  catيقبججل المججدخلت مججن مجججرى الججدخل القياسججي بالضججافة إلججى الملفججات .لججذا ،فلنجججرب إعججادة
توجيه مجرى الدخل القياسي:

[me@linuxbox ~]$ cat < lazy_dog.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

لقد غيخرنا مصدر الدخل القياسي من لوحة المفاتيح إلى الملف  lazy_dog.txtوذلك باستخدام المعامل "<".

ميمكننا ملحظة أن النتيجة هي نفسها عندما منمشرر اسم ملدف ما كوسيط؛ هذه العملية ليست مفيدة جندا فججي هججذا
م
الصدد ،لكنها تخدم غرض استخدام أحد الملفات كمصدر للدخل القياسي .هنالك أوامجر أخجرى متحقجق فائجدة أكجبر
من استخدام مجرى الدخل القياسي كما سنرى لحنقا.

قبل أن منكمل .تفقد صفحة  manللمر  catلنها تحتوي على العديد من الخيارات المثيرة للهتمام.

الأنابيب
تنتفع خاصية في الصدفة ،تسمى " النابيب"  ،من خاصية القراءة من مجرى الدخل والخراج إلى مجرى الخججرج
القياسريين في أغلب الوامر .عند استخدام المعامل النبوبي "|" )خط عمججودي( ،سججميمرر مجججرى الخججرج القياسججي
لحد الوامر إلى مجرى الدخل القياسي للمر الخر:

command1 | command2

سنحتاج إلى استخدام بعض الوامر لكي نشرح هذه الفكرة بوضوح .هل تتذكر عنجدما قلنجا أننجا تعرفنجا علجى أم ر

يقبجججل مججججرى الجججدخل القياسجججي؟ إنجججه المجججر  .lessميمكننجججا باسجججتخدام المجججر  lessأن نعجججرض ،صجججفحنة بصجججفحة،
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مخرجات أي أمر ميرسلها إلى مجرى الدخل القياسي:
[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin | less

هججذا المججر رائججع! نسججتطيع بكججل أريحيججة ،باسججتخدام هججذه التقنيججة ،أن نتفحججص مخرجججات أي أمججر مينمتججج مخرجججات

متررسل إلى مجرى الخرج القياسي.
الفرق بين > و |

قد يبدو من الصجعب فهجم عمليججة إعججادة التجوجيه الجتي يقججوم بهجا المعامجل النبججوبي "|" مقارنججنة مججع معامجل

إعادة التوجيه ">" من النظجرة الولجى .ببسجاطة ،يصجل معامجل إعجادة التجوجيه الم ر مجع ملجف ،بينمجا يصجل

المعامل النبوبي بين مخرجات أحد الوامر مع مدخلت أمدر آخر.
command1 > file1
command1 | command2
سيحاول الكثيرون تجربة التي عندما يتعلمون النابيب "كي يشاهدوا ما الذي سيحصل":
command1 > command2
الجواب :أحياننا ،شيكء سيكء للغاية!

م
هذا مثال حقيقي أرمسل من أحد القخراء الذي كان يدير خادم ليمنكس .منجفرذ التي ،كمستخدم جذر:
# cd /usr/bin
# ls > less
نقل أول أمر مجلجد العمجل الحجالي إلجى مجلجد ميخ جزن فيجه أغل ب البرامجج ،وأخجبر المجر الثجاني الصجدفة بجأن

متعيد الكتابة فوق الملف  lessمستبدلنة محتواه بمخرجات المر  .lsولن المجلججد  /usr/binيحتججوي

على ملف باسجم ") "lessالبرنامجج  ، (lessفجأدى المجر الثجاني إل ى اس تبدال ملجف البرنامجج  lessبنجص
من مخرجات  ،lsمما أدى إلى تدمير برنامج  lessفي نظامه!
الدرس الذي علينا تعلمه هو أن معامل إعادة التوجيه مينشئ أو ميعيد الكتابة فوق الملفات بصججمت .عليججك
أن تعامله بحذدر شديد.

القمر مششحات
متسجتخدم الن ابيب لججراء عمليجات معقجدة علجى البيانجات؛ حيجث مجن الممكجن اسجتخدام أكجثر مجن أم ر منعجا .تسجمى

عادنة الوامر التي تعمل بهذا الشكل بالممرمشحات أو الفلتر .تأخذ الممرششجحات المجدخلت وتغيرهججا بشججكدل مجا ومجن

ثم تخرجها .أول أمر سنجخربه هو أمر  .sortلنفترض أننا نريد إنشاء قائمة بجميع الملفات التنفيذيججة الموجججودة

في المجلدين  /binو  ،/usr/binومن ثم ترتيب النواتج وعرضها:
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[me@linuxbox ~]$ ls /bin /usr/bin | sort | less

ولننججا قججد حججددنا مجلججردين )  /binو  ،(/usr/binفسججتكون مخرجججات المججر  lsقججائمتين مرتبججتين ،قائمججة لكججل
مجلد .وبتضمين المر  sortفي النبوب؛ فإننا سمنعخدل المخرجات لكي تعطي قائمة واحدة مرتبة.

التبليغ عن أو حذف الأسطر المكررة باستخدام الأمر uniq

عادنة ما ميستخدم المر  uniqمع  .sortيقبل المر  uniqقائمنة مرتبنة إما من مجرى الدخل أو مججن ملججف )راجججع

صججفحة  manللمججر  uniqلمزيججد مججن المعلومججات( والججذي يحججذف افتراضججييا أي سججطر مكججرر فججي القائمججة .لججذا ،لكججي

نتأكجججد مجججن أن قائمتنجججا ل تحتجججوي علجججى أخيجججة سجججطور مكجججخررة )تحمجججل بعجججض البرامجججج الموججججودة فجججي كل المجلجججدين

 /binو  /usr/binنفس السم( فسنستخدم المر  uniqفي النبوب:

[me@linuxbox ~]$ ls /bin /usr/bin | sort | uniq | less

اسججتخدمنا ،فججي المثججال السججابق ،المججر  uniqلزالججة السججطر المكججررة .أمججا إذا أردنججا معرفججة السججطر المكججررة ،فإننججا

نستخدم الخيار " "-dللمر :uniq

[me@linuxbox ~]$ ls /bin /usr/bin | sort | uniq -d | less

إظهار عدد الأسطر والكلمات والبايتات
ميسججتخدم المججر ) wcاختصججار للكلمرتيججن  (word countلحسججاب عججدد السججطر والكلمججات والبايتججات فججي الملفججات.
على سبيل المثال:
[me@linuxbox ~]$ wc ls-output.txt
7902 64566 503634 ls-output.txt

مطمبجججج رع ،فججججي هججججذه الحالججججة ،ثلثججججة أرقججججام :عججججدد السججججطر وعججججدد الكلمججججات وعججججدد البايتججججات المحتججججواة فججججي ملججججف
 .ls-output.txtوكما في الوامر السجابقة ،سجيعتمد المجر  wcعلجى مججرى الجدخل القياسجي إن لجم متحجدد أخيجة

وسائط .الخيار " "-lيجعل مخرجات المر  wcممقتصرنة فقط على عدد السطر .لمعرفة عدد البرامججج الموجججودة
في القائمة لدينا ،نستخدم المر التي:
[me@linuxbox ~]$ ls /bin /usr/bin | sort | uniq | wc -l
2728
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طا معيننا باستخدام grep
طباعة الأسطر التي قتطاشبق نم ن
الداة  grepهي أداة قوية في مطابقة أنماط نصخية داخل الملفات .متستخدم كالتي:
]grep pattern [file...

عندما يواجه المر " grepنمنطا" في ملف ،فسيعرض السطر الذي يحتويه .يمكن أن يكون النمط الذي يسججتطيع

المججر  grepأن ميطججابقه معقجج ندا للغايججة .سججنركز فججي الججوقت الراهججن علججى مطابقججة النصججوص البسججيطة .وسنشججرح
النماط المتقدمة )تسمى التعابير النظامية ] ([regular expressionsفي فصدل لحق.

لنفجترض أننجا نريجد البحجث عجن جميجع الملف ات )فجي قائمتنجا المرتبجة( ال تي تحتجوي الكلمجة "  "zipفجي اسجم الملجف.

مثل هذا البحث يعطينا فكرة عن البرمجيات الموجودة في نظام التشغيل لدينا التي تتعامل بشججكدل أو بججآخر مججع

ضغط الملفات .سيكون المر على الشكل التي:

[me@linuxbox ~]$ ls /bin /usr/bin | sort | uniq | grep zip
bunzip2
bzip2
gunzip
gzip
unzip
zip
zipcloak
zipgrep
zipinfo
zipnote
zipsplit

يوججججد خيجججاران مفيجججدان للمجججر  grepهمجججا الخيجججار " "-iالجججذي يجعجججل  grepيهمجججل اختلف حالجججة الحجججرف عنجججد
المطابقججة )تكججون عمليججة مطابقججة النمججاط حساسججة لحالججة الحججرف افتراضججييا( والخيججار " "-vالججذي يجعججل grep

يعرض السطر التي ل تطابق النمط.

طباعة بداية/نهاية الملفات باستخدام tail/head
ل نحتججاج فجي بعجض الحيجان إلجى جميجع مخرججات الوامجر .ربمجا نريجد أول عجخدة أسججطر أو آخجر عجخدة أسججطر .يطبججع

المر  headأول عشرة أسطر ويطبع المر  tailآخر عشرة أسطر .وكما لحظجج ر
ت ،يطبججع المجران  headو tail
عشرة أسطر افتراضييا؛ ويمكن تغيير ذلك بالخيار ":"-n
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[me@linuxbox ~]$ head -n 5 ls-output.txt
total 343496
-rwxr-xr-x 1 root root
-rwxr-xr-x 1 root root

31316 2007-12-05 08:58 [
8240 2007-12-09 13:39 411toppm

-rwxr-xr-x 1 root root 111276 2007-11-26 14:27 a2p
-rwxr-xr-x 1 root root

25368 2006-10-06 20:16 a52dec

[me@linuxbox ~]$ tail -n 5 ls-output.txt
-rwxr-xr-x 1 root root

5234 2007-06-27 10:56 znew

-rwxr-xr-x 1 root root

691 2005-09-10 04:21 zonetab2pot.py

-rw-r--r-- 1 root root

930 2007-11-01 12:23 zonetab2pot.pyc

-rw-r--r-- 1 root root

930 2007-11-01 12:23 zonetab2pot.pyo

lrwxrwxrwx 1 root root

6 2008-01-31 05:22 zsoelim -> soelim

وبالطبع يمكن استخدامهما أي ن
:ضا في النابيب
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | tail -n 5
znew
zonetab2pot.py
zonetab2pot.pyc
zonetab2pot.pyo
zsoelim

 قججد يكججون هججذا المجر ممفيججندا عنججد مراقبججة أحججد. خيار يسمح بمراقبة الملفات في الوقت الحقيقججيtail لدى المر
 فججي المجلججدmessages  علجى ملججف، في المثال التي، سنلقي نظرة.( في أثناء الكتابة إليهlog) ملفات السجلت
 بعض التوزيعات تتطلججب.( موجونداmessages  إذا لم يكن الملف/var/log/syslog  )أو الملف/var/log
:امتيازات الجذر لكي تتمكن من مشاهدة هذا الملف لنه قد يحتوي على معلومات أمنية
[me@linuxbox ~]$ tail -f /var/log/messages
Feb 8 13:40:05 twin4 dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Feb 8 13:40:05 twin4 dhclient: bound to 192.168.1.4 -- renewal in
seconds.
Feb 8 13:55:32 twin4 mountd[3953]: /var/NFSv4/musicbox exported to
both 192.168.1.0/24 and twin7.localdomain in
192.168.1.0/24,twin7.localdomain
Feb 8 14:07:37 twin4 dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 192.168.1.1
port 67
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Feb 8 14:07:37 twin4 dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Feb 8 14:07:37 twin4 dhclient: bound to 192.168.1.4 -- renewal in
1771 seconds.
Feb 8 14:09:56 twin4 smartd[3468]: Device: /dev/hda, SMART
Prefailure Attribute: 8 Seek_Time_Performance changed from 237 to 236
Feb 8 14:10:37 twin4 mountd[3953]: /var/NFSv4/musicbox exported to
both 192.168.1.0/24 and twin7.localdomain in
192.168.1.0/24,twin7.localdomain
Feb 8 14:25:07 twin4 sshd(pam_unix)[29234]: session opened for user
)me by (uid=0
Feb 8 14:25:36 twin4 su(pam_unix)[29279]: session opened for user
)root by me(uid=500

سيستمر المر  tailبمراقبججة الملجف عنجد اسجتخدام الخيجار  .-fوسجمتعرض السجطر الجديجدة فجونرا عنجد إضجافتها.
وسيستمر ذلك إلى أن يضغط المستخدم على .Ctrl-c

القراءة من مجرى الدخ	ل والكتابة إلى مجرى الخرج وإلى الملفات
لنبجججق الن داخجججل "أنابيبنجججا" .يجججوفر نظججام ليمنكججس أمجججنرا باسججم  .teeيقججرأ المججر  teeمججن مججججرى الججدخل القياسجججي
وينسخه إلجى مججرى الخجرج القياسجي ) ليسجمح للبيانجات بمواص لة العبجور فجي النبجوب( وإلجى ملجف واحجد أو أكجثر.

ميفيد هذا المر في التقاط محتوى النبوب في منتصف مرحلة المعالجة .سججمنكرر الن أحججد المثلججة السجابقة .لكججن

هججذه المججرة مججع اسججتخدام  teeلخججذ نسججخة مججن القائمججة الججتي تحتججوي علججى ملفججات المجلججد ووضججعها فججي ملججف
 ls.txtقبل أن ميرششحها :grep

[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | tee ls.txt | grep zip
bunzip2
bzip2
gunzip
gzip
unzip
zip
zipcloak
zipgrep
zipinfo
zipnote
zipsplit
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كالعجادة ،راجججع الججدليل لكجل مجن الوامجر الجتي مشجمررحت فججي هججذا الفصجل .لقجد شجاهدنا السجتخدامات البسجيطة لهجذه
الوامجر فقجط .ل دى كجل تلجك الوام ر العديجد مجن الخي ارات المجثيرة للهتم ام .سجندرك مجدى أهميجة إع ادة التجوجيه

ي الججدخل
لحل المشكلت المعقدة كلما ازدادت خبرتنا في ليمنكس .توجد العديد من الوامر التي تستخدم مجرريجج خ

والخرج القياسريين .تستخدم جميع الوامر تقرينبا مجرى الخطأ القياسي لعرض رسائل الخطأ الخاصة بها.
ليننكس نظام متعلق بالتخيلت

م
عندما أسأل عن الفروقات ما بين ليمنكس وويندوز .فإني غالنبا ما أستخدم نظرية الدمى.
ميشبه نظام ويندوز دمية على شكل صبي .فأنت تججذهب إلجى المتججر وتشججتري أكجثر دميججة براقججة وجديجدة

من الصندوق .تأخذها إلى المنزل ومتششغلها وتلعب معها؛ حيث تتمتع برسججوميات جميلججة وأصججوات رائعججة.
م
لكن بعد فججترة قصجيرة سجتبدأ بالملججل منهجا وتعججود إلجى المتججر وتشججتري دميججنة أخججرى .وتعجود العجودة مجرانرا
وتكرانرا حتى تقرر أخينرا أن تعود إلى المتجر وتقول للبائع "أريد لعبة تقوم بهذا الشيء" وتجججده ميخججبرك

أنه ل يوجد هكذا دمية لنه ل يوجد طلجب عليه ا .ثجم تقجول "ولكننجي أريجد أن أغيجر هجذا الشجيء!" ويقجول

لججك البججائع أنججه ليججس بإمكانججك تغييججره .ثججم تكتشججف أن دميتججك مرهونججة بالشججياء الججتي قججرر الخججرون أنججك

ستحتاج إليها ول أكثر من ذلك.

أما لي منكس ،فهو أكبر مجموعة قطع ألعاب في العجالم ،سجتفتح العلبجة وسججتجد مجموعجة كججبيرة مجن أججزاء
الدمى .الكثير من الدعائم ،والبراغي ،والحزقات ،والمسجننات ،والبكجرات ،والمحركجات وبعجض القتراحجات

عن الدمية التي ستبنيها .لذا ،عندما تبدأ اللعب فيه ،فستبني أحد تلك القتراحجات ،ثججم تنتقججل للخججر .ثجم

بعد فترة ،تدرك أنك تستطيع إنشاء أفكارك الخاصة .لن تعود إلى المتجر أبندا ،لن لديك كل ما تريد.
الخيار عائكد لك .أخية دمية تستحق أن تلعب بها؟
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سججنلقي نظججرة ،فججي هججذا الفصججل ،علججى بعججض " السججحر" الججذي يحججدث فججي سججطر الوامججر عنججد الضججغط علججى زر
 .Enterوعلججى الرغججم مججن أننججا سججنناقش العديججد مججن الميججزات المسججلية والمعقججدة المتعلقججة بالصججدفة ،إل أننججا

سنفعل ذلك بأمر جديد وحيد:
•

ي.
 – echoعرض سطر نص خ

التوسعة

فججي كججل مججرة نطبججع فيهججا أمججنرا ونضججغط علججى رز  ،Enterفججإن  bashتقججوم بعججخدة عمليججات عليججه قبججل أن مترنشفججذه.

شججاهدنا حججال رتين مججن الحججالت كيججف يحتججوي حججرف بسججيط ،علججى سججبيل المثججال الحججرف "*" ،علججى معججادن كججثيرة
للصجججدفة .العمليجججة الجججتي تقجججوم بجججذلك تسجججمى "التوسجججعة" ) .(Expansionمجججع التوسجججعة ،فإنجججك تكتجججب شجججينئا مجججا

ويتوسع إلى شيء آخر قبل أن تنفذه الصدفة .لنلمق نظرة على المر  echoلش رح المعنجى الجذي نعنيجهecho .

هججو أمججر ممضججخمن فججي الصججدفة يقججوم بمهمججة بسججيطة للغايججة أل وهججي طباعججة الوسججائط النصججية المممججررة إليججه إلججى
مجرى الخرج القياسي:
[me@linuxbox ~]$ echo this is a test
this is a test

ي وسيط ميمرر إليه .لنجرب مثانل آخر:
استخدامه سهل للغاية ،حيث ميظهر أ خ
* [me@linuxbox ~]$ echo
Desktop Documents ls-output.txt Music Pictures Public Templates
Videos

ماذا حدث؟ لماذا لم يطبع المر  echoالرمز "*"؟ كما تتذكر عند تعاملنا مع المح ارف البديلجة ،فجإن الرمجز "*"
ميطججابق أي محججرف فججي اسججم الملججف .لكننججا لججم نججذكر فججي نقاشججنا الصججلي كيججف تقججوم الصججدفة بججذلك .الجججواب

الممب خسط هو أن الصدفة توسع الرمز "*" إلى شيء آخر )في هذا المثال ،أسجماء الملفجات الموججودة فجي مجلججد
العمل الحالي( قبل تنفيذ المر  .echoفعند الضغط عل ى زر  ،Enterتوخسجع الصجدفة تلقائنيجا أخيجة مح ارف قابلجة

للتوسججيع قبججل تنفيججذ المججر .لججذا ،لججن يججرى المججر  echoالرمججز "*" أبججندا ،فقججط النتيجججة الموسججعة .نجججد أن المججر

 echoسلك سلوكه الطبيعي بعد معرفتنا لهذه المعلومات.
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توسعة أسماء الملفات
اللية التي تعمل بها المحارف البديلججة تسجمى "توسجعة أسجماء الملفجات" .إذا جربنججا بعججض التقنيجات الجتي تعلمناهججا

في الفصول الولى ،فسندرك أنها فعنل توسعة! فلنفرض أن مجلد المنزل لدينا يحتوي التي:

[me@linuxbox ~]$ ls
Templates

Pictures

ls-output.txt

Desktop

Videos

Public

Music

Documents

سننفذ التوسعات التية:
*[me@linuxbox ~]$ echo D
Desktop Documents

والمر:
[me@linuxbox ~]$ echo *s
Documents Pictures Templates Videos

أو حتى:
*]][me@linuxbox ~]$ echo [[:upper:
Desktop Documents Music Pictures Public Templates Videos

وحتى لو خرجنا عن مجلد المنزل:
[me@linuxbox ~]$ echo /usr/*/share
/usr/kerberos/share /usr/local/share

توسعة أسماء الملفات المخفية
كما تعلم ،إن أسماء الملفات التي تبدأ بنقطة هي ملفات مخفية .آلية توسعة أسماء الملفات تحترم ذلك.

فتوسعة كالتية:

* echo
ل متظهر الملفات المخفية.
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قد يبدو للوهلة الولى أننا نستطيع تضمين الملفات المخفية في التوسعة ببداية النمط بنقطة ،كالتي:
*echo .
سجججتجد  -وللوهلجججة الولجججى -أنجججه عمجججل بنججججاح .لكجججن إذا دققجججت بالنتائجججج فسجججتجد أن " ".و " "..يظهجججران فجججي

النتائج أي ن
ضا .ولن هذين السمين ميشجيران إل ى المجلجد الح الي والمجلجد الب ،فجإن اسجتخدام هجذا النمجط
سيولد في أغلب الحالت نتائج مغلوطة .نستطيع مشاهدة ذلك إذا جربنا المر التي:

ls -d .* | less
يجب علينجا تحديجد نم ط أكجثر دقجنة وتحديجندا للقيجام بعمليجة توسجعة لسجماء الملف ات بشجكل صجحيح .هجذا
المر سيعمل على ما يرام:
*?]ls -d .[!.

م
سميوخسججع هججذا النمججط إلججى اسججم كججل ملججف يبججدأ بنقطججة ول تتبعججه نقطججة أخججرى ويحتججوي علججى محججرف آخججر
إضافي ويمكن أن يتبعه أي عدد مججن المحجارف .سججيعمل المجر السجابق بنجججاح مججع أغلجب الملفجات المخفيججة

)لكنججه ل ميضججشمن أسججماء الملفججات الججتي تبججدأ بعججخدة نقججط( .سججيوفر المججر  lsمججع الخيججار  -Aقائمججنة صججحيحنة
تتضمن الملفات المخفية:

ls -A

توسعة رمز الممدة
ي
كما تتذكر من بداياتنا مع أم ر  ،cdفجإن للرمجز "~" معنجى خجاص .سميوخسجع الرم ز "~" عنجدما ميسجتخدم قبجل اسجم أ خ

مستخدم إلى مجلد المنزل الخاص بذاك المستخدم .أما إذا لم ميحدد اسم المستخدم ،فسميوخسع إلى مسججار مجلججد
المنزل للمستخدم الحالي:

~ [me@linuxbox ~]$ echo
/home/me

إذا كان لدينا مستخدم باسم " ،"fooفإن:
[me@linuxbox ~]$ echo ~foo
/home/foo

توسعة العمليات الحسابية
تسججمح الصجججدفة بالقيججام بالعمليججات الحسججابية بواسججطة التوسججعة .وهجججذا مججا ميمخكننجججا مجججن اسججتخدام الصججدفة كآلجججة

حاسبة:

73

الفصل السابع :رؤية العالم كما تراه الصدفة

))[me@linuxbox ~]$ echo $((2 + 2
4

الشكل العام لتوسعة التعابير الحسابية هو:

))$((expression
حيث " "expressionهو عملية حسابية تحتوي على قيم عددية ومعاملت رياضية.
ل تدعم التعابير الحسابية سوى العداد الصحيحة )العداد الموجبة والسججالبة ول تحتججوي علججى فاصججلة عشججرية(،
لكنها تستطيع القيام بعدد كبير من العمليات الرياضية المختلفة .يحتججوي هجذا الججدول علجى عجددد مججن المعجاملت

المدعومة:

الجدول  :1-7المعاملت الحسابية

المعامل

الشرح

+

الجمع.

-

الطرح.

*

الضرب.

/

القسمة )لكن تذكر أن العمليات الحسابية تجري فقط على العداد الصحيحة(.

%

باقي القسمة.

**

الرفع إلى الس.

الفراغجات غيجر مهمجة فجي التعجابير الحسجابية ،ويمكجن اسجتخدام القجواس مجع التع ابير .عل ى سجبيل المثجال ،لضجرب
خمسة مربع في ثلثة ،نستخدم المر التي:
))[me@linuxbox ~]$ echo $(($((5**2)) * 3
75

ويمكججن للقججواس الحاديججة أن تجمججع عججدة تعججابير فرعيججة .نسججتطيع باسججتخدام هججذه الطريقججة إعججادة كتابججة المثججال
السابق بعملية توسعة واحدة والحصول على نفس النتيجة:
))[me@linuxbox ~]$ echo $(((5**2) * 3
75
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ر
ي القسمة وباقي القسمة .لحظ أثر القسمة في العداد الصحيحة:
يستخدم المثال التي ممعامل خ
))[me@linuxbox ~]$ echo Five divided by two equals $((5/2
Five divided by two equals 2
[me@linuxbox ~]$ echo with $((5%2)) left over.
with 1 left over.

سمتشررح توسعة العمليات الحسابية بالتفصيل في الفصل .34

توسعة الأقواس

ربمججا تكججون توسججعة القججواس مججن أكججثر عمليججات التوسججعة غرابججنة .نسججتطيع بواسججطتها أن مننشججئ سلسججل نصججية

متعددة من نمط واحد يحتوي على القواس ،هذا مثال عنها:
[me@linuxbox ~]$ echo Front-{A,B,C}-Back
Front-A-Back Front-B-Back Front-C-Back

النماط التي تحتوي على توسعة أقواس قد تحتججوي علجى عبجارة تمهيديجة تسجمى المقدمجة ) ،(preambleوعبجارة
ختاميججة تسججمى الحاشججية ) .(postscriptتحتججوي القججواس إمججا علججى قائمججة تتكججون مججن سلسججل نصججية مفصججولة

بفواصل " ، ",أو على مجال من الرقام أو الحرف البجدية .ول يمكن أن يحتوي النمط على فراغات .هججذا مثججال

عن استخدام مجال للرقام:
}[me@linuxbox ~]$ echo Number_{1..5
Number_1 Number_2 Number_3 Number_4 Number_5

ويمكن استخدام الصفر قبل العداد كالتي:
}[me@linuxbox ~]$ echo {01..15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
}[me@linuxbox ~]$ echo {001..15
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

وهذا مثال يعرض الحرف البجدية بترتيب معكوس:
}[me@linuxbox ~]$ echo {Z..A
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

م
ويمكن للقواس القابلة للتوسعة أن تحتوي على أقواس أخرى وهكذا:
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[me@linuxbox ~]$ echo a{A{1,2},B{3,4}}b
aA1b aA2b aB3b aB4b

حسجج ننا ،بمجاذا تفيججد هجذه الشججياء؟ أشجهر التطبيقجات هججو إنشجاء قائمجة بأسجماء الملفجات أو المجلججدات الجتي سمتنشجأ.
علججى سججبيل المثججال ،إذا كنججا مصججورين فوتججوغرافيين وكججانت لججدينا مجموعججة ضججخمة مججن الصججور ونريججد تنظيمهججا

حسب السنة والشهر؛ فإن أول ما سنقوم به هو إنشاء سلسلة من المجلدات تسججمى وفججق النمججط "."Year-Month

سججمترتب المجلجدات فجي هجذه الطريقججة ترتينبجا زمننيججا .بإمكاننججا بجالطبع أن نكتجب قائمجة المجلججدات كاملجنة يججدوييا لكجن

ذلك سيحتاج إلى الكثير من العمل إضافنة إلى إمكانية وقوع أخطاء .فبدنل من ذلك ،ميمكننا تنفيذ الوامر التية:
[me@linuxbox ~]$ mkdir Pics
[me@linuxbox ~]$ cd Pics
}[me@linuxbox Photos]$ mkdir {2007..2009}-{01..12
[me@linuxbox Photos]$ ls
2009-07

2009-01

2008-07

2008-01

2007-07

2007-01

2009-08

2009-02

2008-08

2008-02

2007-08

2007-02

2009-09

2009-03

2008-09

2008-03

2007-09

2007-03

2009-10

2009-04

2008-10

2008-04

2007-10

2007-04

2009-11

2009-05

2008-11

2008-05

2007-11

2007-05

2009-12

2009-06

2008-12

2008-06

2007-12

2007-06

طريقة رائعة!

توسعة المعاملات
سنشجرح توسجعة المع املت باختصجار فجي هجذا الفصجل ،إل أننجا سنش رحها شجرنحا مكثنفجا لحنقجا .توسجعة المعجاملت

هي ميزة مفيدة في السكربتات أكثر منها في سطر الوامر مباشرنة .تتعامل معظججم إمكانياتهججا مججع مقججدرة النظججام
على تخزين قطع صغيرة من البيانات وقابلية إعطاء اسم لها .العديد من القطع -عادنة ما ميشار إليها بججالمتغيرات-

تسمح لك بفحص محتواها .على سبيل المثال ،المعامل الممسجمى " "USERيحتجوي علجى اسجم المسججتخدم الخجاص

بك .متستخدم الطريقة التية لتوسيع المعاملت والحصول على محتويات المتغير :USER

[me@linuxbox ~]$ echo $USER
me

جخرب المر التي كي تشاهد قائمة بجميع المتغيرات المتوفرة:
[me@linuxbox ~]$ printenv | less
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 النمطecho ربما لحظت في باقي أنواع التوسعات أنك إذا أخطأت في النمط فإن التوسعة ل تتم وميظهر المر
 فتتجم التوسجعة لكجن الناتجج هجو سلسجلة نصجية، أمجا عنجد الخطجأ فجي توسجعة المع املت.الذي يحتجوي علجى أخطجاء

:فارغة

[me@linuxbox ~]$ echo $SUER
[me@linuxbox ~]$

تعو يض الأوامر
:يسمح تعويض الوامر باستخدام ناتج أمدر ما كعملية توسعة
[me@linuxbox ~]$ echo $(ls)
Desktop Documents ls-output.txt Music Pictures Public Templates
Videos

:وواحد من الوامر المفضلة عندي هو
[me@linuxbox ~]$ ls -l $(which cp)
-rwxr-xr-x 1 root root 71516 2007-12-05 08:58 /bin/cp

cp  وهذا يؤدي إلى الحصول على معلوم ات البرنامجج.ls " كوسيط إلى المرwhich cp" لقد مررنا ناتج المر
 فبإمكاننججا اسججتخدام ناتججج مخرجججات النبججوب. لسنا محدودين بججالوامر البسججيطة.دون أن نعرف المسار الكامل له

:(بأكمله )ميعررض في المثال التي جزء من النواتج فقط

[me@linuxbox ~]$ file $(ls /usr/bin/* | grep zip)
/usr/bin/bunzip2:

symbolic link to `bzip2'

/usr/bin/bzip2:

ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,

version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for
GNU/Linux 2.6.9, stripped
/usr/bin/bzip2recover: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for
GNU/Linux 2.6.9, stripped
/usr/bin/funzip:

ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,

version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for
GNU/Linux 2.6.9, stripped
/usr/bin/gpg-zip:
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'symbolic link to `../../bin/gunzip

/usr/bin/gunzip:

'symbolic link to `../../bin/gzip

/usr/bin/gzip:

'symbolic link to `mtools

/usr/bin/mzip:

ماستخدم ،في المثال السابق ،ناتج النبوب كوسيط للمر .file
م
توجد هنالك صياغة أخرى لتعويض الوامر في الصدفات القديمة ،ومججا تججزال تلججك الصججياغة مدعومججنة فججي .bash
رتستخدم تلك الصياغة علمات القتباس الخلفية )موجودة فوق زر  (tabبدنل من إشارة الدولر والقواس:

`[me@linuxbox ~]$ ls -l `which cp
-rwxr-xr-x 1 root root 71516 2007-12-05 08:58 /bin/cp

الاقتباس
لقد ش اهدنا العديجد مجن الطجرق ال تي تقجوم الصجدفة فيه ا بالتوسجعة .حجان الجوقت الن لتعلجم كيفيجة التحكجم فيهجا.

على سبيل المثال:

test

[me@linuxbox ~]$ echo this is a
this is a test

أو:
[me@linuxbox ~]$ echo The total is $100.00
The total is 00.00

في المثال الول ،ميزيل " تقسيم الكلمات" الجذي تقججوم بججه الصجدفة الفراغجات الزائجدة مجن وسجائط المجر  .echoفججي
المثال الثاني ،قامت توسعة المتغيرات بوضع سلسجلة نصججية فارغجة مكججان المتغيججر " "$1لن المتغيجر غيجر معجخرف.

متوخفر الصدفة آلية تدعى "القتباس" كي نختار التوسعات التي نريد إيقافها.

الاقتباس المزدوج
ي اقتبججاس
أول نججوع مججن أنججواع القتبججاس الججتي سنناقشججها هججو القتبججاس المججزدوج .إذا وضججعت ن ن
صججا داخججل علمرتجج خ

مزدوجرتيججن ،فسججتفقد جميججع المحججارف الخاصججة فججي الصججدفة معناهججا ومتعارمججل كمحججارف عاديججة .السججتثناءات هججي

""$و "\" ) الشججرطة المائلججة الخلفيججة( و "`" )علمججة القتبججاس الخلفيججة( .هججذا يعنججي أن تقسججيم الكلمججات وتوسججعة

أس ماء الملفجات وتوسجعة رمجز الخم دة وتوسجعة القجواس سجيتم تجاهله ا تمانمجا .لكجن توسجعة المتغي رات والعمليجات

الرياضججية وتعججويض الوامججر سججيتم القيججام بهججا .نسججتطيع اسججتخدام أسججماء الملفججات الججتي تحتججوي علججى فراغججات
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ي اقتباس مزدوجرتين .لنفترض أننا ضججحية غيججر محظوظججة لملججف اسججمه .two words.txt
بوضعها بين علمرت خ

إذا حاولنا تجربته في أمدر ما؛ فسيؤدي تقسيم الكلمات إلى معاملته على أنه وسيرطين منفصرلين بدنل من وسججيط

واحد:

[me@linuxbox ~]$ ls -l two words.txt
ls: cannot access two: No such file or directory
ls: cannot access words.txt: No such file or directory

ي القتبججاس المزدوجرتيججن.
نسججتطيع إيقججاف تقسججيم الكلمجات والحصججول علججى النتيجججة المطلوبججة باسججتخدام علمرتجج خ

وحتى أننا نستطيع تصحيح اسم الملف:

"[me@linuxbox ~]$ ls -l "two words.txt
-rwxr-xr-x 1 me me 124932 Jan 17 2013 two words.txt
[me@linuxbox ~]$ mv "two words.txt" two_words.txt

تستطيع الن الستغناء عن كتابة علمات القتباس!
تجججذكر أن توسجججيع المتغيجججرات والعمليجججات الحسجججابية وتعجججويض الوامجججر مجججا زالجججت فخعالجججة عنجججد اسجججتخدام علمرتجججي

القتباس المزدوجرتين:

")[me@linuxbox ~]$ echo "$USER $((2+2)) $(cal
February 2008

me 4

Su Mo Tu We Th Fr Sa
2

1

9

8

7

6

5

4

3

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

علينا أن نلقي نظرة على تأثير علمتي القتباس المزدوجتين على تعويض الوامر .لكججن أونل ،لنلججق نظججرة معخمقججة

على طريقة تقسيم الكلمات .في أحد المثلججة السججابقة ،رأينججا كيججف يحججذف تقسججيم الكلمجات الفراغجات الزائججدة فججي

النص:
test

[me@linuxbox ~]$ echo this is a
this is a test

افتراض ييا ،يبحث تقسيم الكلمججات عججن وجججود الفراغججات أو مسججافات الجدولججة أو السججطر الجديججدة ويعججاملهم علجى
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أنهم "فواصل" بين الكلمات .هذا يعني أنه في النص غير المحاط بعلمات اقتباس ،ل متعرتبر الفراغات ومسججافات
الجدولة والسطر الجديدة على أنها جزء من النص .يحتوي مثالنججا السججابق علججى اسججم المججر يتبعججه أربعججة وسججائط

ر
ي القتباس المزدوجرتين:
مختلفة .أما إذا أضفنا علمات خ

"test

[me@linuxbox ~]$ echo "this is a
this is a

test

م
فقد أومقف تقسيم الكلمات ولم متعا رمل الفرغات على أنها "فواصل" ،بل أصبحت جزنءا من الوسيط .فأصبح المر
يحتوي على وسيط واحد وذلك عند استخدام علمتي القتباس.

في الواقع ،إن اعتبار السطر الجديدة فاصنل في آلية تقسججيم الكلمجات يججؤثر علججى تعججويض الوامججر .جججرب المثججال
التي:
)[me@linuxbox ~]$ echo $(cal
February 2008 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
")[me@linuxbox ~]$ echo "$(cal
February 2008

Su Mo Tu We Th Fr Sa
2

1

9

8

7

6

5

4

3

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

م
م
أعمتمبرر ،في المر الول ،ناتج تعويض المر  calثمان وثلثون وسينطا .لكن أعتججبر الناتججج وسججينطا وحيججندا يحتججوي
على فراغات وأسطر جديدة في المثال الثاني.

الاقتباس الفردي
إذا لم منمرد إجراء أ خية عملية توسعة في المر ،فيجب علينا استخدام علمات القتباس المفردة .هذه مقارنة بيججن
ثلثججة أوامججر ،الول دون أي علمججات اقتبججاس والثججاني بعلمججتي اقتبججاس مزدوجججتين والثججالث بعلمججتي اقتبججاس

مفردتين:

[me@linuxbox ~]$ echo text ~/*.txt {a,b} $(echo foo) $((2+2)) $USER
text /home/me/ls-output.txt a b foo 4 me
"[me@linuxbox ~]$ echo "text ~/*.txt {a,b} $(echo foo) $((2+2)) $USER
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text ~/*.txt {a,b} foo 4 me
'[me@linuxbox ~]$ echo 'text ~/*.txt {a,b} $(echo foo) $((2+2)) $USER
text ~/*.txt {a,b} $(echo foo) $((2+2)) $USER

كما لحظنا ،ستتجاهل الصدفة العديد من التوسعات كلما ازدادت "درجة" القتباس.

تهريب المحارف

قد تريد في بعض الحيان أن تقتبس محرنفا واحجندا فقجط .ميمكننجا للقي ام بجذلك بإسجباق المحجرف الم راد "تهريبججه"
برمز الشجرطة المائلجة الخلفيجة ،الجذي ميسجمى فجي هجذا السجياق بمحجرف الهجروب .عجادة م ا ميسجتخدم داخجل علمجات

القتباس المزدوجة كي ريمنع تنفيذ توسعة ما:

"[me@linuxbox ~]$ echo "The balance for user $USER is: \$5.00
The balance for user me is: $5.00

اسجتخدمنا الشجرطة المائلججة الخلفيجة لزالجة معنججى المحجارف الخاصجة فجي أسجماء الملفجات .علجى سجبيل المثجال ،مجن

الممكن استخدام بعض المحارف التي تملك معنى خاص للصجدفة .هجذه المحجارف تتضجمن "$" :و "!" و "&" و " "
وغيرها .نستخدم التقنية التية لتضمين حرف خاص في اسم الملف:
[me@linuxbox ~]$ mv bad\&filename good_filename

للسماح للشرطة المائلة الخلفيجة بججالظهور ،فإننججا نقجوم "بتهريبهججا" بطباعججة "\\" .لحجظ أن الشجرطة المائلججة الخلفيججة

تفقد معناها عند استخدام علمتي القتباس المفردتين ومتعارمل كأي محرف عادي.

"سلاس	ل الهروب" باستخدام الشرطة المائلة الخلفية
بالض افة إلجى دورهجا كمحجرف للهجروب ،تلعجب الشجرطة المائلجة الخلفيجة دونرا فجي تمثيجل بعجض المح ارف الخاصجة

الججتي تسججمى بججأكواد التحكججم .ميسججتخردم أول  32محرنفججا مججن أكججواد  ASCIIلنقججل الوامججر لجهججزة شججبيهة بججالتلغراف.

بعجججض تلجججك الكجججواد مجججألوف )مسجججافة الجدولجججة ]  [tabوالفجججراغ الخلفجججي ] [backspaceومحجججرف السجججطر الجديجججد
] ،[linefeedومحججرف العججودة إلججى بدايججة السججطر ] ،([carriage returnبينمججا بعضججها الخججر غيججر مشججهور )اللشججيء
] ،[nullنهاية الرسال(.

سلسلة الهروب الشرح
\a

الجرس )"التنبيه"  -يؤدي إلى أن يزمر الحاسوب(.

\b

الفراغ الخلفي ).(backspace
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\n

محرف السطر الجديد.

\r

محرف العودة إلى بداية السطر.

\t

مسافة جدولة ).(tab

يحتججوي الجججدول السججابق علججى بعججض سلسججل الهججروب الشججهيرة .السججبب فججي هججذا التمثيججل هججو أن الشججرطة المائلججة

الخلفية تنحدر أصولها من لغة برمجة  Cومتعتمد من مقبل الكثيرين ،بما فيهم الصدفة.

سججتؤدي إضججافة الخيججار " "-eإلججى أمججر  echoإلججى تفعيججل تفسججير سلسججل الهججروب .ويمكنججك أي ن
ضججا وضججعها داخججل

التعججبير ' ' .$باسججتخدام المججر  ،sleepالججذي ميمثججل برنامنجججا صججغينرا ينتظججر لعججدد مججن الثججواني ومججن ثججم ينتهججي

تنفيذه؛ سمننشئ مؤقت عخد تنازلي باستخدام المر التي:

"sleep 10; echo -e "Time's up\a

نستطيع كتابة ذاك المر كالتي:
'sleep 10; echo "Time's up" $'\a

الخلاصة
لقد تحسن مستوانا كثينرا في استخدام الصدفة ،سنجد أن استخدام التوسعات والقتباسات شائع جندا .لذا ،من

المفيد أن تفهم آلية عملها فهنما جيندا .في الحقيقة ،يمكن اعتبار التوسعات والقتباسات من أهم المواضيع الججتي
يججججب تعلمهجججا .سجججتكون التوسجججعات مصجججدنرا للغمجججوض وللربجججاك إذا لجججم متفرهجججم جيجججندا ،عجججدا عجججن إهجججدار العديجججد مجججن

المكانيات التي تتحلى بها الصدفة.
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غالنبا ما أصف ماز نحا نظام يونكس بأنه "نظام التشغيل للشخاص الججذين يحبججون الطباعججة" .وعلججى الرغججم مجن
أن سطر الوامر يبرهن ذاك الكلم ،إل أن مستخدمي سطر الوامر ل يحبجون الطباعجة له ذه الدرججة .لمجاذا إنذا

تكججون أسججماء العديججد مججن الوامججر قصججيرة للغايججة كججالوامر  cpو  lsو  mvو !rm؟ فججي الحقيقججة ،إن أحججد أكججثر
أهداف سطر الوامر المثيرة للهتمام هو الكسل؛ القيام بمعظم العمججال بمجججرد ضججغطات بسججيطة علججى لوحججة
المفاتيح .هدف آخر هو أن ل ترفع أصججابعك عجن لوحجة المفاتيججح؛ إلجى درجججة السجتغناء عجن اسجتخدام الفجأرة!

سنناقش في هذا الفصل ميزات الصدفة  bashالتي تجعل استخدام لوحة المفاتيح أكثر سرعنة وفعالينة.
سمتستخدم الوامر التية في هذا الفصل:
•

 – clearمسح محتويات الشاشة.

•

 – historyعرض محتويات قائمة تأريخ الوامر.

التعديلات في سطر الأوامر
تستخدم  bashمكتبة )مجموعة مشتركة من الكواد التي تقجوم بأعمجال معينجة تسجتخدمها مختلجف البرامجج(
تسمى  Readlineلكي تحقق إمكانية التعديل في سطر الوامر .لقد جربنا ذلك مسججبنقا عنججد اسججتخدام أزرار
الس هم لتحريجك المؤش ر؛ لكجن يوججد هنجاك المزيجد مجن الميجزات ال تي لجم نجربهجا بعجد .يمكنجك اعتبارهجا أدوات

إضجججافية تسجججاعدك فجججي عملجججك .صجججحيح أنجججه ليجججس مجججن الضجججروري تعلمهجججا جمينعجججا؛ إل أن غالبيتهجججا تكجججون ذات
استخدامات مفيدة .اختر منها ما تشاء!
صجا تلجك ال تي تسجتخدم الجزر  (Altمجن
ملحظة :يمكن أن متفجسجر بعجض الختصجارات الجتي سجمتذكر )وخصو ن
م
مقبججل الواجهججة الرسججومية لتقججوم بمهججام أخججرى .يجججب أن تعمججل جميججع الختصججارات المججذكورة جيججندا مججع
الطرفية الوهمية.

تحر يك المؤشر
يحتوي الجدول التي على قائمة بالزرار أو الختصارات التي متستخدم لتحريك المؤشر:
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الجدول  :1-8أوامر نقل المؤشر

الزر

الشرح

Ctrl-a

نقل المؤشر إلى بداية السطر.

Ctrl-e

نقل المؤشر إلى نهاية السطر.

Ctrl-f

نقل المؤشر إلى المام بمقدار حرف واحد؛ نفس تأثير استخدام السهم اليمن.

Ctrl-b

نقل المؤشر إلى الخلف بمقدار حرف واحد؛ نفس تأثير استخدام السهم اليسر.

Alt-f

نقل المؤشر كلمة واحدة إلى المام.

Alt-b

نقل المؤشر كلمة واحدة إلى الخلف.

Ctrl-l

مسح محتويجات الشاشججة وتحريجك المؤشجر إلجى الزاويججة العليجا اليسجرى مجن الشاشججة .يقجوم المججر

 clearبنفس المهمة.

تعدي	ل النص
يعرض الجدول التي الختصارات الممستخردمة لتعديل المحارف في سطر الوامر:
الجدول  :2-8أوامر تعديل النص

الزر

الشرح

Ctrl-d

حذف الحرف الموجود عند المؤشر.

Ctrl-t

استبدال الحرف الموجود عند المؤشر بالحرف الذي قبله.

Alt-t

استبدال الكلمة الموجودة عند المؤشر بالكلمة التي قبلها.

Alt-l

تحويل حالة جميع الحروف من مكان وجود المؤشر إل ى نهايجة الكلمجة إلجى حالجة الحجرف الصجغيرة
).(lowercase

Alt-u

تحوي ل حالة جميع الحروف مجن مكجان وجججود المؤشججر إلجى نهايجة الكلمججة إلجى حالجة الحججرف الكجبيرة
).(uppercase
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قص ولصق النصوص
يستخدم التوثيق الخجاص بمكتبججة  Readlineالمصججطلرحين  killingو  yankingللشجارة إلجى القججص واللصججق كمجا

هو متداول حالنيا .توضع العناصر التي متقص في حافظة تسمى .kill-ring
الجدول  :3-8أوامر القص واللصق

الشرح

الزر

Ctrl-k

قص النص من موضع المؤشر إلى نهاية السطر.

Ctrl-u

قص النص من موضع المؤشر إلى بداية السطر.

Alt-d

قص النص من موضع المؤشر إلى نهاية الكلمة.

Alt-Backspace

قججص النججص مججن مكججان المؤشججر إلججى بدايججة الكلمججة الحاليججة؛ إذا كججان المؤشججر فججي بدايججة

الكلمة فسمتقص الكلمة السابقة.
Ctrl-y

لصق النص من حافظة  kill-ringوإدراجه في مكان وجود المؤشر.

ما هو زر Meta؟
إذا أقدم ر
ت على قراءة توثيق  ،Readlineالذي تستطيع العثور عليه في قسم  READLINEفججي صججفحة
 bashفي دليل  ،manفإنك ستواجه المصطلح " ،"Meta keyالذي ميشير في الحواسيب الحديثة إلى الزر
Alt؛ لكنه لم يكن كذلك دائنما.
في العصور المظلمة ) قبل الحواسيب الشخصية لكجن بعجد ظهجور يجونكس( ،لجم يكجن يملجك كجل فجرد حاسجنبا

شخصججييا .الجهججاز الججذي قججد يملكججونه كججان ميسججمى "طرفيججة" ) . (terminalالطرفيججة هججي جهججاز للتواصججل مججع
الحاسججوب يحتججوي علججى شاشججة ولوحججة مفاتيججح وبعججض اللكترونججات داخلججه لظهججار النصججوص وتحريججك

المؤشر! مترربط عاد نة باسجتخدام كب ل تسلس لي إل ى حاسجوب كجبير .ك ان هنالجك العديجد مجن الطرفيجات ال تي
تنتمي إلى أصججناف تجاريجة مختلفججة الجتي يمتلججك كجل نجوع منهجا ميجزات خاصجة للشاشججة ولوحججة المفاتيججح.

ولن جميججع الطرفيججات تسججتطيع فهججم  ASCIIعلججى القججل؛ فكججان المججبرمجون الججذي يطمحججون إلججى كتابججة

برمجيات محمولة )أي تعمل على عخدة منصات( يكتبون برامجهم مستخدمين "القاسم المشترك الصغر"
لمزايا الطرفيات .لدى أنظمة يونكس طرق مدروسة للتعامل مع الطرفيات وميجزات العجرض الخاصججة بهجا.

ولن مطجججوري مكتبجججة  Readlineلجججم يكونجججوا واثقيجججن مجججن اسجججم زر التحكجججم الضجججافي فجججاخترعوا واحجججند ا
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واسموه  .Metaوعلى الرغم من أن الزر  Altيعمل عمل الزر  Metaفي لوحججات المفاتيججح الحديثججة؛ إل أنججك
تستطيع الضغط على زر  Escالذي يقوم بنفس التأثير عند الضغط مع التعليججق ) (holdعلجى الججزر  Altفججي
حال ما زلت تستخدم الطرفية )يمكنك القيام بذلك في ليمنكس!(

الإكمال التلقائي

م
آلية أخرى تساعدنا الصدفة فيها تسمى " الكمججال التلقججائي" ،يحججدث الكمجال التلقججائي عنججدما تضججغط علجى زر tab
أثناء كتابتك لمدر ما .لن رر الن كيف تعمل .لنفترض أن مجلد المنزل لديك يحتوي على:
[me@linuxbox ~]$ ls
Videos

Templates

Pictures

ls-output.txt

Desktop

Public

Music

Documents

جرب الن طباعة ما يلي لكن ل تضغط على زر :Enter
[me@linuxbox ~]$ ls l

اضغط الن على زر :tab
[me@linuxbox ~]$ ls ls-output.txt

هل لحظت كيف متكممل الصدفة المر؟ لنجرب مخرة مأخرى .لكن ل تضغط هذه المخرة أي ن
ضا على زر :Enter
[me@linuxbox ~]$ ls D

ومن ثم اضغط على الزر :tab
[me@linuxbox ~]$ ls D

لم يحدث أي شيء! فقط زمخر الجهاز .حدث ذلك لن " "Dميطابق أكثر من قيجد فجي المجلجد .يججب أن يكجون هنجاك

دلي ك
ف للصدفة لتحديد القيد:
ل كا د

[me@linuxbox ~]$ ls Do

ومن ثم اضغط على زر :tab
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[me@linuxbox ~]$ ls Documents

تمت عملية الكمال بنجاح.
وعلى الرغم من أن المثال السابق قد ب خين الكمال التلقائي لسجماء الملف ات )الجذي يعتجبر أش هر اسجتخدام للكم ال
التلقججائي(؛ لكججن الكمججال التلقججائي يعمججل أي ن
ضججا علججى المتغيججرات )إذا كججان المحججرف " "$فججي أول الكلمججة( أو أسججماء

المستخدمين ) إذا بدأت الكلمة برمز "~"( أو الوامر )في أول السطر( بالضافة إلججى أسججماء المضججيفين ) hostsإذا

بدأت الكلمة برمز "@"( .الكمال التلقائي لسماء المضججيفين ل يعمجل إل لسججماء المضججيفين الموجججودين فججي ملجف
./etc/hosts
يوجد عدد من اختصارات المفاتيح التي متستخدم في الكمال التلقائي:
الجدول  :4-8أوامر الكمال

الزر

الشرح

?Alt-

إظهججار قائمججة بالخيججارات المتاحججة للكمججال .يمكنججك القيججام بججذلك أي ن
ضججا بطريقججة أسججهل فججي أغلججب
م
التوزيعات بالضغط مخرة أخرى على الزر .tab

*Alt-

تضجمين جميجع خيجارات الكمجال الممكنججة ،قججد تسججتفيد مججن هججذا الختصججار إذا أردت اسججتخدام أكجثر
من مطابقة واحدة.

يوجد العديد من الختصارات الخرى الجتي أججدها غامضجة .يمكنججك مشجاهدة القائمجة الكاملججة فجي صجفحة الجدليل

للصدفة  bashتحت قسم "."READLINE
الكمال التلقائي القابل للبرمجة

تحتججوي الصججدارات الخيججرة مججن  bashعلججى خاصججية تسججمى "الكمججال التلقججائي القابججل للبرمجججة" .يسججمح

الكمال التلقائي القابل للبرمجة لك ) أو باحتمجال أكجبر ،لمطجور توزيعتجك( بإضجافة قواعجد إض افية للكمجال

التلقججائي .متسججتخدم هججذه الميججزة عججاد نة لضججافة الججدعم لبرامججج محججددة .علججى سججبيل المثججال ،يمكججن إضججافة

الكمججال التلقججائي لخيججارات الوامججر أو للسججماح بالكمججال لنججوع معيججن مججن الملفججات .تحتججوي توزيعججة أوبنتججو

عل ى عجدد كجبير منهجا افتراضجنيا .ميبنجى الكم ال التلقجائي القابجل للبرمججة بجدوال المشجل ،الجتي تمثجل سجكربت
مشل صغير سنشرح طريقة إنشائه في فصول لحقة .إذا كنت مهتنما بذلك ،فنفذ المر:

set | less
وتأكد فيما إن كانت توزيعتك تدعمهم؛ ل تحتوي جميع التوزيعات عليهم افتراضنيا.

87

الفصل الثامن :استخدامات متقدمة للوحة المفاتيح

استخدام تأريخ الأوامر

كما اكتشفنا في الفصل الول ،تدير  bashقائمنة بالوامر التي أدخلناها مجن قبجل .ميحرترفجظ بتلجك القائمجة فجي ملجف

في مجلد المنزل الخاص بك ميدعى " .".bash_historyتفيد خاصية التأريخ بتقليججل الطباعججة الججتي تقججوم بهججا
صا عندما تستخدمها مع تعديلت سطر الوامر.
وخصو ن

البحث في التأريخ
ي وقت باستخدام المر:
ميمكنك عرض محتويات قائمة التأريخ في أ خ
[me@linuxbox ~]$ history | less

متخججشزن  bashافتراضجج ييا آخججر خمسججمائة أمججر تججم إدخججالهم .سججنتعلم طريقججة تعججديل تلججك القيمججة فججي فصججل لحججق.
لنفترض أننا نريد أن نعرف الوامر التي استخدمناها لعرض محتوى المجلد  ./usr/binإحدى الطرق هي:

[me@linuxbox ~]$ history | grep /usr/bin

ولنفترض أننا حصلنا على سطر يحتوي على أمر مثير للهتمام كالتي:

88 ls -l /usr/bin > ls-output.txt
ميمثل الرقم " "88رقججم سجطر المجر الظجاهر فجي قائمجة التأريجخ .بإمكاننججا اسجتخدامه فججونرا عجن طريجق نجوع آخجر مججن

التوسعات ميسمى توسعة التأريخ .لستخدام المر الممكترشف ،نطبع:

[me@linuxbox ~]$ !88

م
توشسججع  bashالعبججارة " "!88إلججى محتويججات السججطر الثججامن والثمججانون فججي قائمججة التأريججخ .هنالججك أشججكال أخججرى
للتوسعات سنشرحها لحنقا في هذا الفصل.

توفر  bashأي ن
ضا إمكانية البحث في قائمة التأريخ "تفاعلييا" .أي أننا سنخبر  bashبأن تبحث في قائمة التأريججخ
بينما نقوم نحن بطباعة الحروف ،سجيزيد ك ل حجرف نجدخله مجن قابليجة المطابقجة للنجص ال ذي نبحجث عنججه .اض غط

على  Ctrl-rلبدء البحث العكسي التفاعلي ثم أدخل النص الججذي تريجد البحججث عنججه؛ عنجدما تجججده ،اضججغط علججى

زر  Enterلتنفيذ المر أو  Ctrl-jلنسخ المر من قائمة التأريخ إلجى سججطر الوامجر .للبحججث عججن المطابقججة التاليججة
م
للنجججص )البحجججث نحجججو "العلجججى"( نضجججغط علجججى  Ctrl-rمجججرة أخجججرى .لنهجججاء البحجججث نضجججغط علجججى  Ctrl-gأو
 .Ctrl-cلنجربها:

[me@linuxbox ~]$
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أونل ،اضغط على :Ctrl-r
(reverse-i-search)`':

ميشير ال ممحث إلى أننا سنقوم بإجراء بحث عكسي) .كلمة "عكسي" تعني أننا نبحجث مجن "الن" إل ى وقجت مجا فجي
الماضي( .ومن ثم سنبدأ بطباعة نص البحث .في هذا المثال ":"/usr/bin

(reverse-i-search)`/usr/bin': ls -l /usr/bin > ls-output.txt

ميظهر البحث النتيجة فورييا .يمكننا الن تنفيذ النتيجة بعججد الحصججول عليهججا بالضججغط علججى  ،Enterأو نسججخها إلججى
سطر الوامر لتعديلها بالضغط على  .Ctrl-jلننسخها:

[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin > ls-output.txt

يعود إلينا ممحث الصدفة مذخنرا وجاهنزا للنطلق!
يحتوي الجدول التي على قائمة باختصارات لوحة المفاتيح التي متستخدم مع قائمة التأريخ:
الجدول  :5-8أوامر التأريخ

الزر

الشرح

Ctrl-p

النتقال إلى قيد التأريخ السابق؛ كالضغط على السهم العلوي.

Ctrl-n

النتقال إلى قيد التأريخ التالي؛ كالضغط على السهم السفلي.

<Alt-

النتقال إلى بداية )أعلى( قائمة التأريخ.

>Alt-

النتقال إلى نهاية )أسفل( قائمة التأريخ .أي المر الحالي.

Ctrl-r

بحث عكسي تفاعلي .البحث بشكل تزايدي من المر الحالي إلى أعلى القائمة.

Alt-p

بججدء البحججث العكسججي غيججر التفججاعلي .تقججوم فججي هججذا النججوع بكتابججة نججص البحججث وتضججغط علججى رز

Alt-n

بدء بحث أمامي )من العلى إلى السفل ،أو من القديم إلى الجديد( غير تفاعلي.

 Enterقبل أن يتم البحث.

Ctrl-o

تنفيذ المر الحالي في قائمة التأريخ ومن ثم النتقال إلى المججر الججذي يليججه .ميفيججد هججذا الختصججار
إذا أردت إعادة تنفيذ سلسلة من الوامر في قائمة التأريخ.

89

الفصل الثامن :استخدامات متقدمة للوحة المفاتيح

توسيع تأريخ الأوامر
صا من التوسعة ميستخدم للقيود )جمع قيد أي سجل( فججي قائمججة التأريججخ باسججتخدام الرمججز
توفر الصدفة نونعا خا ن
"!" .شاهدنا ساب نقا استخدام علمة التعجب يتبعها رقم ،لدراج قيد من قائمة التأريخ .هنالك عدد من التوسعات
الخرى:

الجدول  :6-8أوامر توسعة التأريخ

التعبير

!!

الشرح

إعادة تنفيذ آخر أمر .ربما يكون من السهل الضغط على السهم العلوي ومن ثم .Enter

!number

إعادة تنفيذ المر الذي يكون ترتيبه في قائمة التأريخ مساونيا للرقم "."number

!string

تنفيذ آخر أمر في قائمة التأريخ يبدأ بالعبارة "."string

!?string

تنفيذ آخر أمر في قائمة التأريخ يحتوي العبارة "."string

أحججذرك مججن اسججتخدام التعججبيررين " "!stringو " "!?stringإل إذا كنججت متأكججندا تمانمججا مججن محتويججات قائمججة

التأريخ لديك.

هنالك العديد من الخيارات المتوفر لعمليات توسعة التأريخ ،لكن هذا الموضوع أخذ أكججثر مججن مججا يسججتحق وربمججا

سجججتنفجر رؤوسجججنا إذا أكملنجججا الشججرح! يحتجججوي قسجججم "  "HISTORY EXPANSIONفجججي صجججفحة الجججدليل  bashعلججى
تفاصيل أكثر .أتركك لتكتشفها!
المر script
بالضجججافة إلجججى خاصجججية التأريجججخ فجججي ،bashتجججوفر أغلجججب توزيعجججات ليمنكجججس برنامنججججا ميسجججمى ،script

ميستخدم لتسجيل كامل جلسة الصدفة وميخخزنها إلى ملف .الشكل العام لستخدمه هو:

]script [file
حيث  fileهو اسم الملف الذي سميستخدم لتخزين محتوى الجلسة .سميستخدم الملف typescript
صجلة
إذا لم ميحدد اسججم ملجف التسجججيل .راجججع صججفحة الججدليل للمجر  scriptللحصججول علججى معلومجات مف خ
عن خياراته وميزاته.

الخلاصة
لقجد شجرحجنا في هججذا الفجصل عجد ندا مجن "خججدع" لوحججة المججفاتيح الججتي توفججرها الصجججدفة لتقليججل عبجء العمجل علجى
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الخلصة
المستخدمين .أظججن أنججك سججتعود إلجى هجذا الفصجل وتتعلجم عجدندا مججن اختصجارات لوحجة المفاتيجح مجع مجرور الجوقت

وعند زيادة تعاملك مع سطر الوامر .لكن حالنيا اعتبرهم ميزات اختيارية ،لكنها ممفيدة جندا.
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تختلف أنظمة التشغيل التي تتبع عرف يونكس عن تلك التي تتبع معرف  MS-DOSليس بأنها متعددة المهججام

فحسب ،ولكنها أنظمة متعددة المستخدمين أي ن
ضا.

ماذا يعني هذا الكلم بدقة؟ يعني أنه بالمكان استخدام النظام من أكججثر مجن مسججتخدم فججي آن واحجد .وعلججى
الرغم من أن الحاسوب العادي قد ل يحتوي علجى أكجثر مججن لوحججة مفاتيججح وشاشججة واحججدة فقجط ،إل أنجه قابججل

للسجججتخدام مجججن أكجججثر مجججن شجججخص .علجججى سجججبيل المثجججال ،يسجججتطيع المسجججتخدمون "البعيجججدون" الجججدخول إلجججى

الحاسجججوب عجججبر ) sshالصجججدفة المنجججة ] ([secure shellإذا كجججان الحاسجججوب موصجججونل إلجججى شجججبكة مجججا أو إلجججى

النترنت .في الواقع ،يستطيع المستخدمون عن بعد تنفيججذ البرمجيججات الججتي تعتمججد علجى الواجهججة الرسججومية

وإظهار النتائج على شاشتهم عن بعد! يدعم مدير العرض  Xذلك في بنيته وتصميمه الساسي.

ليسججت قججدرة نظججام لي منكججس علججى تعججدد المسججتخدمين وليججدة السججاعة ،وإنمججا هججي ميججزة أساسججية مدمجججة دمنجججا

عمينقا في تصجميم النظجام .سجيكون المجر منطق نيجا للغايجة إذا أخجذت بعيجن العتبجار البيئجة الجتي نشجأ فيهجا نظجام

يونكس .منذ العديد من السنوات ،كانت الحواسيب كبيرة وغالية الثمن ومركزيججة قبججل أن تكججون "شخصججية".

كان حاسوب الجامعة العادي مك جون مجن حاسجوب مركججزي كججبير موجججود فجي أحجد المبجاني ،وطرفيججات متوزعجة

في حرم الجامعة ،تتصل جميعها بالحاسوب المركزي .كان الحاسوب يدعم العديججد مججن المسججتخدمين فججي آن

واحد.
م
أنشئت طريقة لحماية المستخدمين من بعضهم البعض لكي يكون استخدام الحاسججوب أمججنرا عملنيججا .لججذا ،فججإن

أفعال أي مستخدم ل تسمح له أن ميعمطب الحاسوب أو أن يتعامل مع ملفات يملكها مستخدم آخر.
سنلقي في هذا الفصل نظر نة على جزء مهم من أمن النظام وسنتعرف على الوامر التية:
•

 – idإظهار هوية المستخدم.

•

 – chmodتغيير أذونات ملدف ما.

•

 – umaskتحديد الذونات البتدائية الفتراضية.

•

 – suتشغيل صدفة كمستخدم آخر.

•

 – sudoتنفيذ أمر ما كمستخدم آخر.

•

 – chownتغيير مالك الملف.

•

 – chgrpتغيير المجموعة المالكة للملف.
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•

 – passwdتغيير كلمة مرور المستخدم.

الماللكون وأعضاء المجموعة وأي شخص آخر

ربما واجهتنا مشكلة عند محاولتنا عجرض محتججوى بعجض الملفجات كجالملف  /etc/shadowعنجدما مكخنججا نستكشججف

النظام في الفصل الثالث:
[me@linuxbox ~]$ file /etc/shadow
/etc/shadow: regular file, no read permission
[me@linuxbox ~]$ less /etc/shadow
/etc/shadow: Permission denied

سبب رسالة الخطأ السابق هو أننا ،كمستخدمين عاديين ،ل نملك امتيازات كافية لقراءة هذا الملف.
فججي نمججوذج الحمايججة الججذي يسججتخدمه يججونكس .بإمكججان المسججتخدم أن يملججك الملفججات والمجلججدات .عنججدما يملججك

المسججتخدم ملنفججا أو مجلجج ندا ،فججإنه يتحكججم فججي أذونججات الوصججول إليججه .علججى الكفججة الخججرى ،يسججتطيع المسججتخدمون
النتمججاء إلججى "مجموعججة" تحتججوي مسججتخدنما واحجج ندا أو أكججثر ،ويمكججن إعطججاؤهم امتيججازات للوصججول إلججى الملفججات

والمجلدات من مقبل مالكيها .بالضافة إلجى تحديججد الذونججات للمجموعجة ،يسججتطيع المالجك إعطججاء بعجض الذونججات
إلى أي مسجتخدم آخجر فجي النظجام ،الجذي ميشجار إليجه بمصجطلحات يجونكس بجج"العجالم" .اسجتخدم الم ر  idللحصجول

على معلومات حول هويتك:
[me@linuxbox ~]$ id
)uid=500(me) gid=500(me) groups=500(me

لنلمق نظرة على المخرجججات .عنججدما متنرشججأ حسجابات المسججتخدمين ،فسميسججند رقججم ميسجمى  user IDأو  uidومججن ثججم

ميرربط باسم المستخدم .وميسند للمستخدم أي ن
ضا رقم المجموعة الرئيسججية  primary group IDأو  gidويمكججن أن
يكججون المسججتخدم عضججنوا فججي مجموعججات مأخججرى .مأ م
خججرذ ناتججج المثججال السججابق مججن توزيعججة فيججدورا .لكججن قججد يختلججف
الناتج قلينل في بعض التوزيعات ا م
لخرى ،كتوزيعة أوبنتو:
[me@linuxbox ~]$ id
)uid=1000(me) gid=1000(me
groups=4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(vid
)eo),46(plugdev),108(lpadmin),114(admin),1000(me

كما لحظنا؛ تختلف أرقام  uidو  .gidلن توزيعة فيدورا تبدأ أرقجام المسجتخدمين الع اديين مجن الرقجم  ،500بينمجا

تبدأه أوبنتو من  .1000ويمكننا أي ن
ضا ملحظة أن مسجتخدم أوبنتجو ينتم ي إلجى عجددد أكجبر بكجثير مجن المجموعجات
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بالمقارنة مع مستخدم فيدورا .سبب ذلك هو طريقة إدارة أوبنتو لمتيازات أقراص وخدمات النظام.
مججن أيججن تججأتي هججذه المعلومججات؟ كمججا فججي العديججد مججن الشججياء فججي ليمنكججس ،فهججي تججأتي مججن ملرفيججن نصججريين .متعجججرف

حسججابات المسججتخدمين فججي ملججف  ،/etc/passwdومتعجججرف المجموعججات فججي ملججف  ./etc/groupميعجججدل هججذان

الملفان بالضافة إلى ملف  /etc/shadowالذي يحتوي على معلومات حجول كلمجة المجرور الخاصجة بالمسجتخدم

عندما متنشأ حسابات المستخدمين أو المجموعات .ولكل حساب مستخدم ،فإن الملججف  /etc/passwdيحتججوي
على اسم المستخدم )الخاص بالدخول( و  uidو  gidواسجم المسججتخدم الحقيقججي ومسجار مجلججد المنججزل والصجدفة

الفتراضية .إذا دقق ر
ت فجي محتججوى الملفيججن  /etc/passwdو  /etc/groupفسجوف تلحجظ وجججود حسجابات

لمسجججتخدمين آخريجججن عجججدا المسجججتخدمين العجججاديين ،حيجججث يوججججد حسجججابات للمسجججتخدم الججججذر )تكجججون قي مجججة uid

للمستخدم الجذر تساوي القيمة  ،(0بالضافة إلى مستخدمي النظام الخرين.
في الفصل القادم سنشرح "العمليات" ،وسوف تشاهد أن بعض هؤلء "المستخدمين" مشغول جندا.
وعلجججى الرغجججم مجججن أن النظمجججة الشجججبيهة مبيجججونكس متضجججيف المسجججتخدمين العجججاديين إلجججى مجموعجججة شجججائعة تجججدعى

" ،"usersإل أن أنظمة ليمنكس الحديثة متنشئ مجموعنة فريدنة تحتوي مسجتخدنما واحجندا بنفجس اسجم المسجتخدم.

مما ميسشهل إدارة بعض أنواع الذونات.

القراءة والكتابة والتنفيذ

متعججخرف أذونججات الوصججول إلججى الملفججات والمجلججدات بثلثجججة شججروط هججي إذن القججراءة وإذن الكتابججة وإذن التنفيججذ

) .(read, write, executeنستطيع معرفة طريقة عمل تلك الذونات إذا ألقينا نظرة على ناتج المر :ls

[me@linuxbox ~]$ > foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
foo.txt

14:52

2008-03-06

me 0

me

-rw-rw-r-- 1

أول عشججرة محججارف فججي المثججال السججابق تسججمى خاصججيات الملججف .أول تلججك المحججارف هججو "نججوع الملججف" .يحتججوي
الجدول التي على أبرز النواع )بالضافة إلى النواع غير الشائعة أي ن
ضا!( التي يمكن أن تواجهها:

الجدول  :1-9أنواع الملفات

الخاصية

نوع الملف

-

ملف عادي.

d

مجلد.

l

وصلة رمزية .لحظ أن باقي خاصيات الملف تكون دائنما " "rwxrwxrwxوهي ليست الخاصججيات
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الحقيقية للملف الذي متشير إليه الوصلة.
c

ملججف محرفججي خججاص )  .(character special fileميشججير هججذا النججوع مججن الملفججات إلججى الجهججزة الججتي
تتعامل مع البيانات كمجرى من البايتات ) (stream of bytesكالطرفية أو المودم.

b

ملف كتلي خاص ) .(block special fileميش ير هذا النوع من الملفات إلجى الجهجاز الججذي يتعامجل مجع
البيانات ككتل ،كالقرص الصلب أو .CD-ROM

المحارف التسعة الباقية تدعى "نمط الملف" ) (file modeوالتي متمث ل أذونجات الق راءة والكتابجة والتنفيجذ لمالجك
الملف وللمجموعة المالكة له ولي مستخدم آخر:
العالم

المجموعة

المالك

rwx

rwx

rwx

لخاصيات القراءة  rوالكتابة  wوالتنفيذ  xالمعاني التية على الملفات والمجلدات:
الجدول  :2-9الذونات

الخاصية الملفات
r

تسمح للملفات بأن متفتح ومتقرأ.

w

تسمح بالكتابة على الملف أو حججذف جميججع

المجلدات
تسجججمح بعجججرض محتويجججات مجلجججد )عجججرض قائمجججة
بالملفججججات والمجلججججدات الججججتي تحججججويه( وذلججججك إذا

محددت خاصية التنفيذ.

محتويجججاته ،لكجججن هجججذه الخاصجججية ل تسجججمح

بنقججل أو إعججادة تسججمية الملججف .القججدرة علججى

السجماح بإنشججاء وحججذف وإعججادة تسججمية الملفججات

داخججل المجلججد وذلججك فججي حججال محججشدردت خاصججية

التنفيذ.

نقججججججل وإعججججججادة تسججججججمية الملفججججججات تتعلججججججق

بخاصيات المجلد.
x

تسججججججمح باعتبججججججار الملججججججف برنامنجججججججا قججججججابنل

للتنفيججذ .يجججب أن مترحجججدد خاصججية القججراءة
للبرمجيججججات المكتوبججججة فججججي إحججججدى لغججججات

السكربتات؛ كي تستطيع تنفيذها.
وهذه بعض المثلة عن خاصيات الملفات ومعانيها:
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السجججججججججججججماح بجججججججججججججدخول المجلجججججججججججججد )أي تنفيجججججججججججججذ
.(cd directory

القراءة والكتابة والتنفيذ
الجدول  :3-9أمثلة عن الذونات

الخاصية

نوع الملف

-rwx------

ملف عادي قابل للقراءة والكتابة والتنفيذ من مقبل مالك الملف .ل يملك أي مستخدم آخر

-rw-------

ملججف عججادي قابججل للقججراءة والكتابججة مججن مقبججل مالججك الملججف .ل يملججك أي مسججتخدم آخججر أخيججة

أخية أذونات.

أذونات.
-rw-r--r--

ملف عادي قابل للقراءة والكتابججة مججن مقبججل مالججك الملججف .يمكججن لعضججاء المجموعججة المالكججة

-rwxr-xr-x

ملججف عججادي قابججل للقججراءة والكتابججة والتنفيججذ مججن مقبججل المسججتخدم المالججك .وقابججل للقججراءة

-rw-rw----

ملف عادي قابل للقراءة والكتابة من مقبل مالك المستخدم والمجموعة المالكة فقط.

lrwxrwxrwx

وصلة رمزية .جميججع أذونججات الوصجلت الرمزيججة "زائفججة" .الذونججات الحقيقجة تبقججى مرتبطججنة

drwxrwx---

مجلد يمكن للمالك ولعضجاء المجموعججة الججدخول وإنشججاء وإعججادة تسججمية وحججذف الملفججات

ولباقي المستخدمين قراءة الملف.

والتنفيذ من مقبل أعضاء المجموعة وأي شخص آخر.

بالملف الصلي الذي متشير إليه الوصلة.

داخله.
drwxr-x---

مجلد يمكن للمالك الدخول وإنشاء وإعادة تسمية وحذف الملفات داخله .ويمكن لعضاء

المجموعة المالكة الدخول ولكن ليس إنشاء أو حذف أو إعادة تسمية الملفات.

تغيير أذونات الملف باستخدام chmod

لتغيير نمط ) modeعادنة ما ميشار إليه بالذونات( ملف أو مجلد ما ،فإننا نستخدم المر  .chmodيجدر بالذكر أن

مالججك الملججف أو المسججتخدم الجججذر همججا الوحيججدان اللججذان يسججتطيعان تغييججر أذونججات ملججف أو مجلججد .يججدعم المججر

 chmodطريق رتيجججن لتحديجججد الذونجججات :التمثيجججل باسجججتخدام الرقجججام فجججي النظجججام الثمججاني ،أو التمثيجججل الرمجججزي )أي
تمثيل الذونات على شكل حروف( .سنشرح التمثيل باستخدام الرقام أونل.
ما هو نظام العد الثماني؟
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نظججججام العججججد الثمججججاني ) Octalالججججذي يعتمججججد علججججى السججججاس  (8وابججججن عمججججه نظججججام العججججد السججججت عشججججري

) hexadecimalالجججذي يعتمجججد علجججى السجججاس  (16همجججا نظامجججا عجججخد ميسجججتخدمان للتعجججبير عجججن العجججداد فجججي
الحواسيب .ولننا كبشر مولدنا )أو على القل ،موملرد أغلبنا( بعشرة أصابع ،فإننا نخعد متعمججدين علججى السججاس

 .10في الكفة المقابلة ،و ملدت الحواسيب بإصبع واحد .لذا ،فإن جميع عمليات العد الججتي تقججوم بهججا تعتمججد

على نظام العد الثنائي ) (binaryوتعد كالتي:

0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011...
يكون العد في النظام الثماني بالعداد من الصفر حتى السبعة ،كالتي:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21...
أما النظام الست عشري فيستخدم الرقام من صفر إلى تسعة بالضافة إلى الحرف من الحرف " "Aإلى
الحرف ":"F
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13...
ربما نجد بعجض المنطجق فجي اسجتخدام النظجام الثنجائي ،لكجن مجا الفائجدة المرججوة مجن نظجامي العجد الثمجاني

والست عشري؟ الجواب يكمن فججي سججهولة قججراءة العججداد المممثلججة بتلججك النظمججة .غالنبججا مججا متمجثججل البيانججات
علجججى شجججكل "متسلسجججلة ثنائيجججة" .علجججى سجججبيل المثجججال لجججون  ،RGBكجججل بكسجججل ميمجثجججل ،فجججي أغلجججب شاشجججات

الحاسججوب حالنيججا ،بثلثججة مكونججات لللججوان :ثمانيججة بتججات للججون الحمججر  ،Rوثمانيججة بتججات للججون الخضججر ،G

وثمانية بتات للون الزرق  .Bميمجثل اللون الزرق بأربدع وعشرين رقنما:

010000110110111111001101

كيججف سججتتمكن مججن قججراءة وكتابججة هججذا النججوع مججن الرقججام طججوال اليججوم؟ ل أظججن بأنججك سججتفعل ذلججك! يفيججد

نظام أعجداد آخجر هنجا .كجل رقججم )أو حججرف( فججي نظججام العجد السججت عشجري ميمشثجل أربعججة بتجات .وكججل رقججم فجي

نظام العد الثماني ميمشثل ثلثجة بتجات .لجذا فجإن اللجون الزرق ذا الربجدع والعشجرين رقنمجا يمكجن تمجثيله بنظجام
الست عشري بستة أرقام:

436FCD
ولن الرقام في النظام الست عشري "تتوافق" مع البتات في النظام الثنائي ،فتسجتطيع معرفججة أن قيمججة
اللون الحمر هي " "43واللون الخضر " "6Fواللون الزرق "."CD
في هذه اليام ،ميستخدم النظام الست عشري )عادنة ما ميشار إليه بالكلمجة  (hexأكجثر مجن النظجام الثمجاني.
إل أننا سنرى أن إمكانية النظام الثماني لتمثيل ثلثة بتات ستفيدنا للغاية...
نستخدم الرقججام للتعجبير عججن الذونججات فججي الطريقجة الجتي تعتمجد علجى النظجام الثمجاني .ولن كجل رقجم فججي النظجام

الثماني ميمشثل ثلثة بتات؛ فسميستخدم مع أذونات الملف .ميزيل الجدول التي الغموض عن كلمنا السابق:
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الجدول  :4-9أذونات الملف بالنظامين الثنائي والثماني

النظام الثنائي

الذن

النظام الثماني
0

000

–-

1

001

--x

2

010

-w-

3

011

-wx

4

100

r--

5

101

r-x

6

110

rw-

7

111

rwx

تسججتطيع تحديججد أذونججات الملججف للمسججتخدم المالججك وللمجموعججة المالكججة ولبججاقي المسججتخدمين باسججتخدام ثلثججة
أرقام تعتمد على نظام العد الثماني:

[me@linuxbox ~]$ > foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
foo.txt

14:52

foo.txt

14:52

2008-03-06

0

-rw-rw-r-- 1 me me

[me@linuxbox ~]$ chmod 600 foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
2008-03-06

0

-rw------- 1 me me

تمخكنا من إعطاء أذونات القراءة والكتابة للمالك بتمرير الخيار " ،"600وأزلنا جميع الذونات لباقي المستخدمين

)بمجا فيهجم أعضجاء المجموعجة المالكجة( .ربمجا يكجون تجذكر أرقجام الذونجات أمجنرا متعنبجا ،إل أنجك ل تسجتخدم ع ادنة إل
القيم الشهيرة التية (rwx) 7 :و  (rw-) 6و  (r-x) 5و  (r--) 4و .(---) 0

يججدعم المججر  chmodتحديججد الذونججات بالتمثيججل الرمججزي .ميقجسججم التمثيججل الرمججزي إلججى ثلثججة أقسججام :مججن سججمتغخير
الذونججات لججه ) المالججك أو المجموعججة أو المسججتخدمين الخريججن( ،والعمليججة الججتي سججمتنجفذ ،والذونججات الججتي سججمترحجدد.

ميستخدم دمج بين أربعة محارف لتحديد من سمتغرير الذونات له هي " "uو " "gو " "oو " "aالتي تعني التي:
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الجدول  :5-9معاني رموز المر chmod

الشرح

الرمز

u

اختصار للكلمة " "userأي تعني مالك الملف أو المجلد.

g

المجموعة المالكة.

o

اختصار لكملة " "othersالتي تعني المستخدمين الخرين.

a

اختصار للكلمة " "allأي تعني دمج ما بين " "uو " "gو "."o

ي من المحجارف السجابقة .العمليجة الججتي يمكججن تنفيججذها تكجون إمجا
سميستخدم " "allافتراضييا في حال لم ميحدد أ ي

" "+التي تعني إضافة الذونات ،أو " "-أي نزع الذونات ،أو "=" التي تعنجي ضجبط الذونجات المحجددة وإزالجة أخيجة
م
أذونات أخرى.

مترحجججدد الذونججات بججالحرف " "rو " 'wو " ."xيحتججوي الجججدول التججي علججى بعججض المثلججة عججن اسججتخدام التمثيججل
الرمزي:

الجدول  :6-9أمثلة عن التمثيل الرمزي في المر chmod

الشرح

الرمز

u+x

إضافة إذن التنفيذ للمالك.

u-x

نزع إذن التنفيذ من المالك.

+x

إضججافة إذن التنفيججذ للمالججك وللمجموعججة المالكججة ولبججاقي المسججتخدمين .يقججوم بنفججس تججأثير
.a+x

o-rw

إزالة أذونات القراءة والكتابة من أي مستخدم عدا المالك والمجموعة المالكة.

go=rw

تحديججججد إذن القججججراءة والكتابججججة لعضججججاء المجموعججججة المالكججججة وأي مسججججتخدم آخججججر .إذا كججججان

u+x,go=rx

إضججججافة إذن التنفيججججذ للمالججججك وتحديججججد إذن المجموعججججة وبججججاقي المسججججتخدمين إلججججى القججججراءة

للمجموعة أو لباقي المستخدمين إذن التنفيذ ،فسميزال.

والتنفيذ .يمكن فصل أكثر من عملية ضبط في نفس المر بفاصلة ".",
ضل بعجض الشجخاص اسجتخدام الطريقجة الولجى الججتي تعتمججد علجى النظججام الثمجاني ،بينمجا ميف ش
ميف ش
ضجل البعججض الخجر
طريقة التمثيل الرمزي .توفر الطريقة الثانية إمكانية تغيير إذن واحد دون أن مترمخس باقي الذونات.
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ألمق نظرة على صفحة الدليل للمر  chmodلتفاصيل كاملة وقائمة بالخيارات الممكنة .لكجن كجن حجذنرا مجن الخي ار

" "--recursiveلنججه يعمججل علججى الملفججات والمجلججدات ،مججن النججادر جججندا أن نريججد أن تكججون للمجلججدات والملفججات

نفس الذونات.

تحديد أذونات الملفات باستخدام الواجهة الرسومية
الن وبعد أن تعرفنججا علجى آليججة ضجبط أذونججات الملفجات والمجلجدات ،حجان الجوقت لفهججم مربعجات الحجوار الموجججودة

في الواجهة الرسومية .تستطيع أن تحصل على مربع حوار الخصائص فججي كلجي مججديري الملفجات نوتججاليز )غنججوم(
ودولفين )كدي( بالضغط بالزر اليمن والنقر فوق "خصائص" ) .(propertiesالصورة التية من واجهة كدي:
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الشكل  :2مربع حوار الخصائص في واجهة كدي

تستطيع هنا مشاهدة الذونات للمالك وللمجموعة المالكججة وبججاقي المسججتخدمين .سججيؤدي الضججغط علجى زر "أذون

متقدمة" ) (Advanced Permissionsفي كدي إلى إظهار مربع حوار آخر ميمخكنك من تحديد كل إذن على حدة.

 :umaskتحديد الصلاحيات الاةفتراضية
يتحكججم المججر  umaskبالذونججات الفتراضججية الججتي تعطججى إلججى ملججدف مججا عنججد إنشججائه .يسججتخدم  umaskالنظججام
ق نظرنة عليه:
الثماني لكي ميحدد "قناع" البتات التي سمتزال من أذونات الملفات .لنل م
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[me@linuxbox ~]$ rm -f foo.txt
[me@linuxbox ~]$ umask
0002
[me@linuxbox ~]$ > foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
foo.txt

14:53

0

2008-03-06

me

-rw-rw-r-- 1

me

في البداية ،حذفنا النسخة القديمة من ملف  foo.txtلنتأكد من أننا سننشئ ملنفا جديججندا .ومجن ثججم نفججذنا المجر

 umaskبججدون أخيججة وسججائط لكججي نججرى القيمججة الحاليججة .أخججرج المججر القيمججة ) 0002القيمججة  0022هججي قيمججة شججهيرة

أي ن
ضا( التي متعخبر عن التمثيل الثماني لقناع الذونات .ومن ثم أنشأنا نسججخنة جديججدنة مججن الملجف  foo.txtوعاينججا
الذونات الممعطاة له.

كما لحظت ،لدى المستخدم المالك والمجموعة المالكة أذونجات القجراءة والكتابجة .بالض افة إل ى أذونجات الق راءة
فقط لباقي المستخدمين .سبب عدم امتلك باقي المستخدمين لذونججات الكتابججة هججو قيمججة "القنججاع" .لنعججد تنفيججذ

المثال السابق لكن هذه المخرة سمنحدد قيمة القناع:

[me@linuxbox ~]$ rm foo.txt
[me@linuxbox ~]$ umask 0000
[me@linuxbox ~]$ > foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
foo.txt

14:58

2008-03-06

0

me

me

1

-rw-rw-rw-

عنججدما ضججبطنا قيمججة القنججاع إلججى القيمججة ) 0000أي أوقفنججا عمججل القنججاع( نسججتطيع ملحظججة أن الملججف أصججبح قججابنل
م
ي مسججتخدم .ولكججي نفهججم آليججة عمججل القنججاع ،سججنلقي نظججرة أخججرى علججى نظججام العججد الثمججاني .إذا حولنججا
للكتابججة مججن أ خ

قيمة القناع إلى النظام الثنائي ،وقارناه بأذونات الملف فسوف نستطيع معرفة ما الذي جرى:
أذونات الملف الفتراضية:

rw-

rw-

rw-

---

القناع:

010

000

000

000

النتيجة:

r--

rw-

rw-

---

تجاهل الصفار الموجودة في البداية )سنتحدث عنهم بعد دقيقة( ولحظ كيف سميزال الذن المقابل لكل رقم 1
في القناع .وفي حالتنا هذه هو إذن الكتابة لباقي المستخدمين .آلية عمججل القنججاع هججي كجالتي :عنججد كججل رقججم ""1

يظهر في القيمة الثنائية للقناع؛ ميزال الذن الموافق له .في هجذه الحالجة ،إذن الكتابججة لبجاقي المسجتخدمين .لننظجر
الن إلى الذي يفعله القناع ذو القيمة :0022
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أذونات الملف الفتراضية:

rw-

rw-

rw-

---

القناع:

010

010

000

000

النتيجة:

r--

r--

rw-

---

م
م
مججرة أخججرى ،أزيلججت الذونججات الموافقججة لي رقججم " ."1جججرب بعججض القيججم )بمججا فيهججا الرقججم  (7لكججي تسججتوعب كيججف

ميستخدم  .umaskل تنرس أن تعيد القيمة الفتراضية عند النتهاء من التجارب:

[me@linuxbox ~]$ rm foo.txt; umask 0002

ل تحتججاج إلججى تغييججر القنججاع فججي أغلججب الحيججان؛ القيمججة الفتراضججية لتوزيعتججك ل بججأس بهججا .لكججن قججد تحتججاج إلججى
التحكم في قيمتها في بعض النظمة عالية الحماية.
بعض الذونات الخاصة
على الرغم من أننا نشاهد الذونات المكتوبة بنظام الرقام الثمجاني عل ى شجكل ثلثجة أرقجام ،إل أنجه أصجح
م
تقننيا أن متمجثل بواسطة أربعة أرقام .لمجاذا؟ لوججود أذونجات أخجرى عجدا أذونجات الق راءة والكتابجة والتنفيجذ
لكنها أقل استخدانما.

أولى تلك الخاصيات متجدعى ) setuid bitمتمجثججل فججي النظجام الثمججاني علجى شججكل  .(4000عنجدما متطجبججق علجى
ملف تنفيذي ،فسيتم "تغيير" معجخرف المسجتخدم الجذي ميرشجشغل البرنامجج إلجى مع خرف المسجتخدم المالجك لجه.

ميعطججى هججذا الذن عججادنة لبعججض البرامججج الججتي يملكهججا المسججتخدم الجججذر .عنججدما ميشججشغل مسججتخدم عججادي

برنامنججججا لجججه إذن " "setuid rootفسجججمينخفذ البرنامجججج بصجججلحيات الججججذر .هجججذا يسجججمح للمسجججتخدم العجججادي

بالوصول إلى ملفات ومجلجدات ل يملجك إذن الوصجول إليهجا .وهجذا مجا قجد يشجكل نقجاط ضجعف فججي حمايجة

النظام ،لذا ،من الضروري التقليل من عدد الملفات التنفيذية التي لها هذا الذن.

النججوع الثججاني مججن الذونججات الخاصججة ميسججمى ) setgid bitمتمثججل فججي النظججام الثمججاني علججى شججكل  .(2000إذا
م
أعطججي هججذا الذن لمجلجج دد مججا ،فسججتتحول ملكيججة جميججع الملفججات فججي هججذا المجلججد إلججى المجموعججة المالكججة

للمجلد عو ن
ضا عن المجموعة الفتراضية للمستخدم.

النوع الثالث يدعى  1000) sticky bitفي النظام الثماني( .في يونكس ،كان من الممكن تحديد هذا

الذن لكي ل ميسرمح "بتبديل" الملفات التنفيذية .يتجاهججل ليمنكججس ذاك النججوع مجن الذونججات إذا محججشدرد علجى

ملججف .لكججن إذا مط شبججق علججى مجلججد فججإنه يمنججع المسججتخدمين مججن حججذف أو إعججادة تسججمية الملفججات إل إذا كججان

المستخدم مالنكا للمجلد أو مالنكا للملجف ،أو أنجه المسجتخدم الججذر .ميسججتخدم هججذا الذن عجادنة للتحكجم فجي
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الوصول إلى مجلد مشترك ،كالمجلد ./tmp
هذه بعض المثلة عن استخدام المر  chmodمع التمثيل الرمزي للذونات الخاصة السججابقة .أونل إضججافة

إذن  setuidإلى برنامج:

chmod u+s program
تحديد إذن  setgidإلى مجلد:
chmod g+s dir
أخينرا ،تحديد إذن  sticky bitإلى مجلد:
chmod +t dir
يمكنك معرفة الصلحيات الخاصة الممطبقة من ناتج المر  .lsالتي هو برنامج لديه إذن :setuid
-rwsr-xr-x
مجلد لديه إذن :setgid
drwxrwsr-x
مجلد بإذن :sticky bit
drwxrwxrwt

تغيير الهو ية
تحتججاج ،فججي بعججض الحيججان ،إلججى تغييججر الهويججة الخاصججة بججك إلججى هويججة مسججتخدم آخججر .يكججون السججبب غالنبججا هججو

الحاجة إلى الحصول على امتيازات الجذر للقيام بمهمة إدارية .وبالمكان أي ن
ضجا التحويجل إلجى حسجاب مسجتخدم
عادي آخر لعدة أغراض كاختبار الحساب على سبيل المثال .توجد ثلث طرق لتغيير الهوية :
 .1تسجيل الخروج ومن ثم تسجيل الدخول بحساب المستخدم الخر.
 .2استخدام المر .su
 .3استخدام المر .sudo
لن نتطرق إلى الطريقة الولى لنهججا مفهومجة وغيججر محبججذة بالمقارنججة مججع الطريقرتيجن ا م
لخريرتيجن .يسجمح المجر su

بالحصججول علججى هويججة مسججتخد دم آخججر ضججمن جلسججة الصججدفة نفسججها؛ إمججا ببججدء جلسججة جديججدة بحسججاب المسججتخدم

الخججر ،أو تنفيججذ أمججر واحججد فقججط بججذاك الحسججاب .يسججمح المججر  sudoلمججدير النظججام أن يضججبط ملججف العججدادات

 /etc/sudoersوميرح شدد الوامر التي يستطيع مستخدمون محددون تنفيذها تحت حسججاب آخججر .اختيججار أحججد
المريججن السججابقين يعتمججد علججى التوزيعججة الججتي تسججتخدمها .كل المرريججن السججابرقين موجججوكد فججي أغلججب توزيعججات

ليمنكس ،إل أن بعض التوزيعات متف ش
ضل أحد المرين على المر الخر .سنبدأ أونل مع المر .su
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تشغي	ل صدةفة بحساب مستخدم آخر
ميستخردم المر  suلبدء صدفة كمستخدم آخر .شكل المر العام:
]su [-[l]] [user

م
إذا أستخدم الخيار ""-l؛ فجلسة الصدفة التي سمتنشأ هي "صججدفة الججدخول" ) (login shellللمسججتخدم المحججدد.
ذلجججك الكلم يعنجججي أنجججه س متسجججتخدم بيئجججة المسجججتخدم الخجججر ,ويتحجججول مجلجججد العمجججل الحجججالي إلجججى مجلجججد المنجججزل

للمسججتخدم الخججر .وهججذا مججا نريججد فعلججه عججادنة .إذا لججم ميحججدد اسججم المسججتخدم فسججميعتبر المسججتخدم هججو المسججتخدم

الجذر .لحظ أن الخيار " "-lيمكن اختصاره إلى الشكل " "-وهو الشججكل الججذي ميسججتخدم عججادنة .ننفججذ المججر التججي
لبدء جلسة صدفة بحساب المستخدم الجذر:
 [me@linuxbox ~]$ suPassword:
[root@linuxbox ~]#

م
سجج متطلب ،بعججد إدخججال المججر ،كلمججة مججرور حسججاب المسججتخدم الجججذر .إذا أدخلججت بشججكل صججحيح ،فسججيظهر ممحججث
جديجد ينبهنجا إل ى أن الصجدفة له ا امتيجازات الججذر )باسجتخدام الرمجز " "#بجدنل مجن " ("$ومجلجد العمجل الحجالي هجو

مجلد المنزل للمستخدم الجذر )غالنبا ما يكون  .(/rootنستطيع الن أن ننفذ الوامر بحسجاب الجججذر فججي جلسججة
الصدفة الجديدة .نطبع المر  exitللعودة إلى الصدفة السابقة:

[root@linuxbox ~]# exit
[me@linuxbox ~]$

ويمكن أي ن
ضا تنفيذ أمر واحد دون إنشاء جلسة تفاعلية جديدة وذلك باستخدام المر  suعلى الشكل التي:
'su -c 'command

باستخدام هذا الشكل ،س ميمرر المر إلجى الصججدفة الجديججدة لكججي تنفججذها .مججن المهجم أن نضججع الوامجر بيججن علمججتي
اقتباس مفردتين ،حيث ل نريد أن تتم عملية التوسعة في الصدفة الحالية:

'*[me@linuxbox ~]$ su -c 'ls -l /root/
Password:
-rw------- 1 root root 754 2007-08-11 03:19 /root/anaconda-ks.cfg
/root/Mail:
total 0
[me@linuxbox ~]$
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تنفيذ أمر كمستخدم آخر باستخدام sudo

ميشبه المر  sudoالمر  suبوجوه عديدة .إل أنه يحتوي علجى ميجزات مهمججة إضجافية .يضجبط مجدير النظجام عجادنة

إعدادات  sudoللسماح للمستخدم العادي بتنفيذ الوامر كمستخدم آخر )المستخدم الجججذر عججادنة( بطريقججة مرنججة
وقابلة للتحكم .يمكن أن ميس رمح للمستخدم بتنفيذ أمر واحد أو أكثر فقط كمستخدم آخر .فرق آخجر مه م هجو أنجه
لستخدام المجر  ، sudoفإننجا ل نحتجاج إلججى معرفججة كلمجة مجرور المسجتخدم الججذر .يطبججع المسجتخدم كلمجة المجرور

الخاصججة بججه كججي نتأكججد مججن هججويته )السججتيثاق( .لنفججترض أن المججر  sudoقججد تمججت تهيئتججه للسججماح لنججا باسججتخدام

برنامججج لخججذ نسججخة احتياطيججة يججدعى " "backup_scriptالججذي يتطلججب امتيججازات الجججذر .فيكججون أمججر sudo

على الشكل التي:

[me@linuxbox ~]$ sudo backup_script
Password:
System Backup Starting...

س منسأل ،بعد طباعة المر ،عن كلمججة المجرور الخاصججة بنجا )وليججس كلمججة المجرور الخاصججة بالمسجتخدم الجججذر( ،ومينخفججذ

المر بعد الستيثاق .فرق مهم بين  sudoو  suهو أن  sudoل يبدأ جلسة صججدفة جديججدة ،ول يسججتورد "البيئججة"
الخاصة بالمستخدم الخر .هذا يعني أننا ل نحتاج إلى تضمين المر الججذي نريججد تنفيججذه داخججل علمججتي اقتبججاس.

لكججن يمكججن أن ميغ خيججر هججذا السججلوك باسججتخدام مختلججف الخيججارات .راجججع صججفحة الججدليل للمججر  sudoللمزيججد مججن

المعلومات.

نستخدم الخيار " "-lلعرض المتيازات التي نملكها عن طريق استخدامنا للمر :sudo
[me@linuxbox ~]$ sudo -l
User me may run the following commands on this host:
(ALL) ALL

أوبنتو و sudo
أحد أبرز المشاكل التي تواجه المستخدمين العاديين هي عند تنفيذ بعض المهام التي تتطلججب امتيججازات

الجججذر .تتضججمن هججذه المهججام :تثججبيت وتحججديث البرامججج وتعججديل ملفججات إعججدادات النظججام والوصججول إلججى

الجهزة .يتم ذلك عجاد نة فججي عججالم وينججدوز بإعطجاء المسجتخدم بعجض المتيجازات الداريججة ،وهججذا مجا ميمخكججن
المستخدمين من تنفيذ تلك المهام .لكن ذلك يججؤدي أي ن
ضججا إلجى تشججغيل البرامججج بنفججس المتيجازات .والججذي

يججؤدي إلججى أشججياء ل متحمججد عقباهججا .كالبرمجيججات الخبيثججة والفيروسججات الججتي ستسججيطر علججى الحاسججوب
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بأكمله!
يوجد عاد نة فارق كبير بين المستخدمين العاديين والمجدراء فجي عجالم يجونكس؛ وذل ك بالسجتناد إلجى آليجة

تعدد المستخدمين .ول متسججتخدم عججاد نة امتيججازات الجججذر إل وقججت الحاجججة ،وذلجك باسججتخدام المرريججن su

و .sudo
اعتمججدت معظججم توزيعججات ليمنكججس علججى  suلعججدة سججنوات ،لن  suل يحتججاج إلججى العججداد كمججا فججي sudo

وكان من الطبيعي وجود حساب " "rootفججي النظججام .وهججذا مجا شججخكل مشججكلة هججي "إجبججار" المسججتخدمين

علججى اسججتخدام حسججاب الجججذر فججي غيججر وقججت الحاجججة .فججي الحقيقججة ،يعمججل بعججض المسججتخدمين علججى

أنظمتهم بحساب الجذر فقط! وذلك للتخلججص مججن رسجائل " "permission deniedالمزعجججة .هججذه الفكجرة

غير السديدة متخشفض مدى أمان أنظمة ليمنكس إلى مستوى أنظمة ويندوز!

م
عندما أنشئت توزيعة أوبنتججو ،اعتمججدت طرينقججا آخججر أل وهججو إيقججاف حسجاب الجججذر افتراضججييا )وذلججك بعججدم
تحديد كلمة مرور له( واستخدام  sudoللحصول على امتيازات الجذر .يملججك أول مسججتخدم فججي النظججام
امتيازات الجذر الكاملة باستخدامه للمججر  ،sudoالججذي يسججتطيع أن يعطججي بججاقي المسججتخدمين العجاديين

بعض المتيازات.

تغيير المستخدم والمجموعة الماللكة
ميسجتخدم المجر  chownلتغيجر المالجك والمجموعجة المالكججة لملجف أو مجلجد .يجججب اسجتخدام امتيجازات الججذر عنججد
تنفيذ هذا المر .الشكل العام للمر  chownهو:

chown [owner][:[group]] file...

ميغخيججر المجججر  chownمالجججك أو المجموعججة المالكجججة للملججف بالسجججتناد إلججى قيمججة الوسجججيط الول مججن المجججر .يحتجججوي
الجدول التي على بعض المثلة:

الجدول  :7-9أمثلة عن وسائط المر chown

الوسيط

bob
bob:users

النتيجة

تغيير ملكية الملف من المستخدم الحالي إلى المستخدم .bob
تغيير ملكية الملجف م ن المسجتخدم الح الي إل ى المسجتخدم  bobوتغييجر المجموعجة المالكجة مجن
المجموعة الحالية إلى المجموعة "."users

:admin
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bob:

تغيير مالك الملججف مجن المسججتخدم الحجالي إلجى المسجتخدم  ،bobوتغييججر المجموعججة المالكجة إلجى

المجموعة الفتراضية الجتي ينتمجي إليهجا المسججتخدم ) bobتكججون عجادنة بنفججس اسججم المسجتخدم،

كما ذكرنا سابنقا(

لنفججججترض أن لججججدينا ممسججججتخدرمين همججججا "janet" :الججججذي يملججججك امتيججججازات الجججججذر و " "tonyالججججذي ل يملكهججججا .وأراد

المستخدم  janetنسخ ملف من مجلد المنزل الخاص به إلى مجلد المنز ل الخاص بالمستخدم  .tonyولن janet
يريد من  tonyأن يستطيع تعديل الملف ،فسميغخير  janetملكية الملف إلى المستخدم :tony

[janet@linuxbox ~]$ sudo cp myfile.txt ~tony
Password:
[janet@linuxbox ~]$ sudo ls -l ~tony/myfile.txt
root 8031 2008-03-20 14:30 /home/tony/myfile.txt

-rw-r--r-- 1 root

[janet@linuxbox ~]$ sudo chown tony: ~tony/myfile.txt
[janet@linuxbox ~]$ sudo ls -l ~tony/myfile.txt
tony 8031 2008-03-20 14:30 /home/tony/myfile.txt

-rw-r--r-- 1 tony

يمكننجججا ملحظجججة أن المسجججتخدم  janetرنرسجججرخ الملجججف مجججن مجلجججد المنجججزل الخجججاص بجججه إلجججى مجلجججد المنجججزل الخجججاص

بالمسججتخدم  .tonyومججن ثججم رنرقجج ر
ل  janetملكيججة الملججف مججن المسججتخدم الجججذر )نتيجججة اسججتخدام المججر  (sudoإلججى
 .tonyوباستخدام النقطرتين الرأسيرتين ،غخيرر  janetالمجموعة المالكة إلى المجموعة  tonyأي ن
ضا.

لحظ أنه وبعد الستخدام الول للمججر  ،sudoفجإن  janetلجم ميسجأل عجن كلمجة مجروره .وهجذا لن المجر  ،sudoفجي
أغلب التوزيعات" ،يثق" بك لعدة دقائق.

تغيير المجموعة الماللكة باستخدام chgrp
ميسججتخدم المججر  chownفججي أنظمججة يججونكس القديمججة لتغييججر المسججتخدم المالججك للملججف وليججس المجموعججة المالكججة.
لهذا السبب ،كان المر  chgrpميستخدم لتغيير المجموعة المالكة .وهو يعمل كالمر  chownلكنه محدود أكثر.

التمرن على الأذونات

لقججد تعلمنججا آليججة عمججل الذونججات ،فحججان الججوقت الن لتجربتهججا! سججمنوجد حيل لمشججكلة شججائعة أل وهججي إنشججاء مجلججد

مشججترك .لنفججترض أن لججدينا ممسججتخدرمين همججا " "billو " "karenويريججد كلهمججا أن يشججارك ألبومججات الموسججيقى

الخاصة به في مجلد مشترك .سيخزن كلهما ملفات الموسيقى بصججيغتي  Oggأو  .MP3يملججك المسججتخدم bill
امتيازات الجذر بالمر .sudo
أول شجيء علينجا فعلججه هجو إنشجاء مجموعجة تحتجوي علجى المسجتخدرمين  billو  karenكأعضجاء فيهججا .سمينشججئ
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 billالمجموعة باستخدام مدير المستخدمين الرسومي ،وميضيف المستخدرمين  billو  karenإليها:

الشكل  :3إنشاء مجموعة جديدة في واجهة غنوم

ومن ثم مينشئ  billالمجلد الذي سيحتوي على ملفات الموسيقى:
[bill@linuxbox ~]$ sudo mkdir /usr/local/share/Music
Password:

ولن المستخدم  billميعالججج الملفجات خججارج مجلججد المنججزل الخجاص بججه ،فججإنه سجيحتاج إلجى امتيجازات الجججذر .تكججون
ملكية المجلد وأذوناته بعد إنشائه كالتي:

[bill@linuxbox ~]$ ls -ld /usr/local/share/Music
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-03-21 18:05 /usr/local/share/Music

كمججا لحظجج ر
ت ،إن أذونججات المجلججد هججي  755ومملججوك مججن مقبججل  .rootلمشججاركة هججذا المجلججد ،سججيحتاج  billإلججى
تغيير المجموعة المالكة وتغيير أذونات الوصول للمجموعة المالكة لتمكين الكتابة في المجلد:

[bill@linuxbox ~]$ sudo chown :music /usr/local/share/Music
[bill@linuxbox ~]$ sudo chmod 775 /usr/local/share/Music
[bill@linuxbox ~]$ ls -ld /usr/local/share/Music
drwxrwxr-x 2 root music 4096 2008-03-21 18:05 /usr/local/share/Music
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ماذا حصل إلى الن؟ قمنا إلى الن بإنشاء المجلجد  /usr/local/share/Musicالجذي يملكجه الجججذر )(root

وأعطينجججا أذونجججات القجججراءة والكتابجججة إلجججى المجموعجججة  musicالجججتي تحتجججوي علجججى المسجججتخدرمين  billو  .karenإنذا،

يستطيع الممستخدمان  billو  karenإنشاء الملفات في المجلججد  ./usr/local/share/Musicيسججتطيع بججاقي
المستخدمين عرض محتويات المجلد لكن ليس إنشاء الملفات فيه.
المشججججكلة الن تكمججججن فججججي أن الملفججججات والمجلججججدات الججججتي متنشججججأ فججججي مجلججججد  Musicتكججججون بالمتيججججازات العاديججججة

للمستخدرمين  billو :karen

[bill@linuxbox ~]$ > /usr/local/share/Music/test_file
[bill@linuxbox ~]$ ls -l /usr/local/share/Music
0 2008-03-24 20:03 test_file

bill

-rw-r--r-- 1 bill

في الواقع هنالك مشكلتان ل واحدة .أونل ،قيمة  umaskفججي هججذا النظججام هججي  0022الجتي تمنجع افتراضجييا أعضجاء

المجموعججة مججن الكتابججة إلججى الملفججات المملوكججة مججن مقبججل مسججتخدم آخججر .لججن ميشججخكل ذلججك مشججكلنة إذا كججان المجلججد

يحتوي على ملفجات فقجط ول يحتجوي أخيجة مجلجدات فرعيجة .ولن المجلجد سجيحتوي عل ى ملفجات الموسجيقى ال تي

غالنبا ما متر جتب حسب الفنانين واللبومات .فسيحتاج أعضاء المجموعة إلى إذن إنشاء الملفججات داخججل المجلججدات

الفرعيجججة الجججتي قجججام مسجججتخدمون آخجججرون بإنشجججائها .لجججذا ،سجججنحتاج إلجججى تغييجججر قيمجججة  umaskللمسجججتخدرمين bill

و  karenإلى .0002

المشججكلة الثانيججة أن المجموعججة المالكججة لي ملججف ممنشججأ مججن مقبججل أحججد العضججاء هججي المجموعججة الفتراضججية لججذاك

العضو وليست مجموعة  .musicيمكن ح خ
ل تلك المشكلة بتعيين الذن  setgidللمجلد:

[bill@linuxbox ~]$ sudo chmod g+s /usr/local/share/Music
[bill@linuxbox ~]$ ls -ld /usr/local/share/Music
drwxrwsr-x 2 root music 4096 2008-03-24 20:03 /usr/local/share/Music

لنججرب الن ولنج رر فيمجا إن ك انت الذونجات الجديجدة سجتحل المشجكلة أم ل .سجيعين المسجتخدم  billقيمجة umask

إلى  0002ويحذف الملف السابق ومينشئ ملنفا ومجلندا في المجلد :Music

[bill@linuxbox ~]$ umask 0002
[bill@linuxbox ~]$ rm /usr/local/share/Music/test_file
[bill@linuxbox ~]$ /usr/local/share/Music/test_file
[bill@linuxbox ~]$ /usr/local/share/Music/test_dir
[bill@linuxbox ~]$ ls -l /usr/local/share/Music
drwxrwsr-x 2 bill 4096 2008-03-24 20:24 test_dir
0 2008-03-24 20:22 test_file

-rw-rw-r-- 1 bill
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[bill@linuxbox ~]$

أذونات الملفات والمجلدات صحيحة وتعطي الحق لعضاء مجموعة  musicبإنشاء الملفات والمجلدات داخججل

مجلد .Music

تبقى مشجكلة واحجدة هجي  .umaskفسجيبقى الضجبط اللزم لهجذا المجر حجتى نهايجة الجلسجة فقجط .سجنتعلم طريقجة
جعل التغيرات على المر  umaskدائمة في الفصل .11

تغيير كلمة المرور
آخر المواضيع التي سنشرحها في هذا الفصل هو طريقة ضبط كلمات المرور لك )ولباقي المستخدمين في حال

كانت لك امتيازات الجذر( .نستخدم المر  passwdلتعيين أو تغيير كلمة المرور؛ الشكل العام له هو:

]passwd [user

اطبع المر  passwdلتغيير كلمة المرور الخاصة بك .سمتسأل عن كلمة المرور القديمة والجديدة:
[me@linuxbox ~]$ passwd
(current) UNIX password:
New UNIX password:

يحاول المر  passwdإلزامك على اختيار كلمات مرور قوية .هذا يعني أنه يرفجض كلمجات المجرور القصجيرة ججندا
أو الشبيهة بكلمات المرور السابقة أو تحتوي على كلمات "من القاموس" أو سهلة التخمين:
[me@linuxbox ~]$ passwd
(current) UNIX password:
New UNIX password:
BAD PASSWORD: is too similar to the old one
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is WAY too short
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word

إذا كانت ل ديك امتيجازات الججذر ،فتسجتطيع تحديجد اسجم أحجد المس تخدمين كوسجيط للمجر  passwdك ي تعييجن
كلمة المرور لذاك المستخدم .يوججد العديجد مجن الخي ارات متاحججة للمسجتخدم الججذر للسجماح بإقفجال حس اب أحجد

المستخدمين مؤق نتا أو تحديد فترة صلحية كلمة المرور وغيرها .راجع صفحة الدليل للمر  passwdلمزيد من
المعلومات.
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الخلاصة

لقد تعلمنا في هذا الفصل آليججة عمجل الذونججات الجتي متعطيهججا النظمجة الشجبيهة مبيججونكس )ركليمنكججس( للمسجتخدمين،
مججن قججراءة ،وكتابججة ،وتنفيججذ .تعججود فكججرة الذونججات إلججى أولججى أيججام نظججام يججونكس وبقيججت إلججى يومنججا هججذا .لكججن

الذونججات فججي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس تفتقججر إلججى السججهولة والتبسججيط الججتي تتمتججع بهججا الذونججات فججي النظمججة

الحدث منها.
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العمليات

تكون النظمة الحديثة عاد نة متعددة المه ام .أي أنه ا توهمجك بأنهجا تقجوم بجأكثر مجن مهمجة فجي آن واحجد وذلجك
بالتبججججديل السججججريع مججججا بيججججن البرامججججج الججججتي مترنجفججججذ .مينشظججججم نظججججام ليمنكججججس البرامججججج باسججججتخدام "العمليججججات"

) (processesلكي تنتظر دورها للمعالجة في وحدة المعالجة المركزية.

ميصججاب الحاسججوب فججي بعججض الحيججان بججالبطء أو يتوقججف تطججبيق مججا عججن السججتجابة .سججنلقي فججي هججذا الفصججل
نظرة على بعض الدوات الموجودة في سججطر الوامججر الجتي تسججمح لنججا بججالطلع علججى الشججياء الجتي تقججوم بهججا

البرامج ،وطريقة إنهاء العمليات التي ل متنشفذ عملها كما يجب.
سنشرح الوامر التية في هذا الفصل:
•

 – psإظهار العمليات التي تعمل حالنيا في النظام.

•

 – topإظهار المهام.

•

 – jobsإظهار قائمة بالمهام الممفجعلة.

•

 – bgنقل مهمة إلى الخلفية.

•

 – fgإعادة المهمة من الخلفية.

•

 – killإرسال إشارة إلى عملية.

•

 – killallقتل العمليات بتحديد اسمها.

•

 – shutdownإيقاف أو إعادة تشغيل النظام.

كيف تجري العمليات

متهخي ئ النجواة عجدندا م ن النشجطة الخاصجة به ا علجى شجكل "عملي ات " ) (processesعنجدما يبجدأ النظجام .ثجم تبجدأ

برنامنجا ميدعى  .initبدوره ،ميشجغل  initسلسلنة مجن سجكربتات المشجل )الموجججودة فججي مجلجد  (/etcتسجمى
 .init scriptsالتي تبدأ جميع خدمات النظام .العديججد مجن تلججك الخججدمات تجدعى .daemon programs

أي البرامج التي تبقى في الخلفية وتنفذ مهامها دون أي تدخل من المستخدم .وحتى إن لم نسجججل دخولنججا،

فسوف يكون النظام مشغونل )ولو قلينل( بالقيام ببعض العمال الروتينية.

م
إمكانية تشغيل برنامج لبرامج أخرى يعبر عنه فجي تع ابير العمليجات بالعمليجة الب ) (parent processمتشجشكل
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عمليات أبناء ).(child processes
تدير النواة معلومات حول كل عملية للمساعدة في إبقائها منظمنة .على سبيل المثال ،لكل عملية رقجم خجاص به ا
يسمى "رقم العملية" ) process IDأو  .(PIDتعطى تلك الرقام للعمليات بترتيب تصجاعدي ،حيججث يكجون للعمليجة

 initالرقم  1دائنما .تتتخبع النواة أي ن
ضا مقدار الذاكرة التي تعطى لكل عملية بالضافة إلججى قابليججة العمليججات علججى
إكمال التنفيذ .وكما في الملفات ،فإنه يوجد مستخدمين مالكين للعمليات ...إلخ.

مشاهدة العمليات

أكجججثر الوامجججر اسجججتعمانل لمشجججاهدة العمليجججات )توججججد عجججخدة أوامجججر تقجججوم بجججذلك( هجججو  .psلبرنامجججج  psالعديجججد مجججن
الخيارات ،لكن في أبسط الصيغ يكون كالتي:

[me@linuxbox ~]$ ps
PID TTY

TIME CMD

5198 pts/1

00:00:00 bash

10129 pts/1

00:00:00 ps

أظهججرت نتيجججة المثججال السججابق عمليرتيججن ،العمليججة ذات الرقججم  ،5198والعمليججة ذات الرقججم  ،10129اللججتين متمثلن

 bashو  psعلجججى الجججترتيب .وكمجججا لحظنجججا ،ل يعجججرض المجججر  psالكجججثير مجججن المعلومجججات افتراضجججييا ،فهجججو يعجججرض

العمليات المرتبطة بجلسة الطرفية الحالية فقط .سنحتاج إلى إضافة بعض الخيارات لمشاهدة المزيد؛ لكن قبل
م
القيام بذلك ،لنلق نظرة على الحقول ا م
لخرى التي أظهرت بجالمر  TTY . psهججو اختصججار للكلمجة " "Teletypeالجذي
م

يشجججير إلجججى الطرفيجججة المتحكمجججة ) (controlling terminalفجججي العمليجججة .يشجججير الحقجججل  TIMEإلجججى مقجججدار الجججوقت
المستهلك من المعالج من مقبل العملية.

سنحصل على تصور أكبر عن ما يفعله النظام إذا أضفنا الخيار ":"x
[me@linuxbox ~]$ ps x
TIME COMMAND
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STAT

PID TTY

0:00 /usr/libexec/bonobo-activation-server –ac

Ssl

? 2799

0:01 /usr/libexec/evolution-data-server-1.10 --

Sl

? 2820

0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde

Ss

? 15647

0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --

Ss

? 15751

0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session

S

? 15754

0:01 /bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 –pr

Ss

? 15755

0:02 /usr/bin/gpg-agent -s –daemon

Ss

? 15774

0:00 start_kdeinit --new-startup +kcminit_start

S

? 15793

مشاهدة العمليات
0:00 kdeinit Running...

Ss

? 15794

0:00 dcopserver –nosid

S

? 15797

and many more...

إضججافة الخيججار ") "xلحججظ عججدم وجججود الشججرطة الججتي تسججبق عججادنة الخيججارات( ميخججبر المججر  psأن يعججرض جميججع

العمليات دون الخذ بعيجن العتبججار أخيججة طرفيججة )إذا كجان هنالجك واحجدة( مترشجشغلهم .ميشجير الرمجز "?" فجي حقجل TTY
إلى عدم وجود طرفية متحكمة في العملية .لقججد اسجتطعنا معرفججة كجل العمليجات الجتي "نملكهجا" عنججدما اسجتخدمنا

هذا الخيار.

يعرض المر  psقائمنة طويلنة جندا؛ لن النظام ميشخغل عدندا كبينرا من العمليجات .لجذا ،فمججن المفيججد تمريجر مخرجججات
المججر  psإلججى  lessلتسججهيل مشججاهدة النتائججج .تنتججج بعججض الخيججارات أي ن
ضججا أسججطنرا طويلججة؛ لججذلك قججد يكججون مججن
الجيد تكبير نافذة محاكي الطرفية.

م
أضيرف حقل جديجد ممرعنججون بالكلمجة  STATإل ى المخرججات STAT .هججو اختصجار للكلمجة " "stateأي حالجة ،ويكشجف
عن حالة العمليات الجارية حالنيا:
الجدول  :1-10حالت العمليات

الحالة

الشرح

R

قيد التنفيذ ) .(Runningهذا يعني أن العملية قيد التنفيذ أو جاهزة لذلك.

S

النوم ) .(sleepingل مترنخفذ العملية حالنيا ،بل هي متوقفة في انتظجار حججدوث شججيدء مجا كالضجغط علججى

D

نججججوم غيججججر قابججججل للمقاطعججججة ) .(Uninterpretable Sleepتنتظججججر العمليججججة المخرجججججات أو المججججدخلت

أحد الزرار أو وصول حزمة من الشبكة...

كالكتابة أو القراءة من القرص.
T

م
عملية متوقفة .العملية التي أمرت بالتوقف .سنناقشها لحنقا.

Z

عمليات منتهية ) . (zombieوهي العمليات البن التي قد انتهت ولم يتم "تنظيفها" من مقبل العمليججة

<

عملية بأولوية قصوى .من الممكن إعطاء المزيد من الهمية لحدى العمليات ،وذلججك بمنحهججا المزيججد

الب.

من وقت المعالجة .تسمى أولوية العملية بالمصطلح " "nicenessأو "اللطافججة" .تسججمى العمليججة ذات

الولوية القصوى بأنها أقل لطاف نة لنها تستهلك المزيد من وقججت المعالججج ،ممججا يججؤدي إلججى تججرك وقججت
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معالجة أقل لباقي العمليات.
عملية ذات أولوية متدنية .سمتررسل العملية ذات الولوية المتدنية )أي عملية "لطيفة" ] ([niceإلى

N

المعالج عند النتهاء من معالجة العمليات ذات الولوية المرتفعة.

يمكججن أن متت ربججع حالججة العمليججة بمحججارف أخججرى الججتي تشججير إلججى بعججض الخصججائص الغريبججة للعمليججات .راجججع صججفحة
الدليل للمر  psلمزيد من المعلومات.

م
مجموعجججة خيجججارات أخجججرى مشجججهورة هجججي " ) "auxدون أن متسجججبق بشجججرطة( الجججتي يمكجججن أن تعطينجججا المزيجججد مجججن
المعلومات:
[me@linuxbox ~]$ ps aux
TIME

START

RSS TTY

STAT

VSZ

PID %CPU %MEM

USER
COMMAND

init

0:31

Mar05

Ss

? 644

2136

1 0.0 0.0

root

][kt

0:00

Mar05

<S

? 0

0

2 0.0 0.0

root

][mi

0:00

Mar05

<S

? 0

0

3 0.0 0.0

root

][ks

0:00

Mar05

<S

? 0

0

4 0.0 0.0

root

][wa

0:06

Mar05

<S

? 0

0

5 0.0 0.0

root

][ev

0:36

Mar05

<S

? 0

0

6 0.0 0.0

root

][kh

0:00

Mar05

<S

? 0

0

7 0.0 0.0

root

and many more...

متظهججر مجموعججة الخيججارات السججابقة العمليججات الججتي يشججغلها أي مسججتخدم .يججؤدي اسججتخدام الخيججارات دون طباعججة

شرطة قبلهم إلى تنفيذ المر "بسلوك"  .BSDنسخة ليمنكس من البرنامج  psتحججاكي سججلوك برنامججج  psالموجججود

في مختلف النظمة الشبيهة مبيونكس .سنحصل على الخانات التية عند استخدام هذه الخيارات:
الجدول  :2-10ترويسات الحقول الممستخدمة في برنامج  psنمط BSD

الحقل
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الشرح

USER

رقم ممعخرف ) (IDالمستخدم المالك للعملية.

%CPU

النسبة المئوية لستخدام المعالج.

%MEM

النسبة المئوية لستخدام الذاكرة.

مشاهدة العمليات
VSZ

حجم الذاكرة الظاهرية ).(Virtual memory

RSS

المقدار المستخدم من ذاكرة الوصول العشوائي الفيزيائية ) (RAMالججتي تسججتخدمها العمليججة

START

الجوقت الجذي بججدأت فيججه العمليججة ،وسجميذكر التاريججخ مكجان القيجم الجتي تتججاوز أربنعجا وعشجرين

ممقدنرا بالكيلوبايت .اختصار للعبارة "."Resident Set Size

ساعة.

الاطلاع على العمليات تفاعل يميا مع الأمر top
على الرغم من أن المر  psيعرض معلومات كثيرة حول ما يجري في الحاسوب ،إل أنججه يججوفر "لقطججة" عججن حالججة
الجهاز فجي لحظجة زمنيجة محجددة عنجدما منشفجذ المجر  .psنسجتخدم الم ر  topللحصجول علجى نش اط الجهجاز بع رض

أكثر تفاعلينة:

[me@linuxbox ~]$ top

يقوم برنامج  topبتحديث متواصل )كل ثلث ثواني افتراضنيا( لقائمة بالعمليات التي تجري فججي النظججام مرتبججنة
م
حسب نشاطها .أطلقت الكلمججة  topعلجى البرنامججج لنجه ميسجتخدم لمعرفججة أكججثر العمليججات اسجتهلنكا لمججورد النظجام.
يتكون العرض الذي يوفره  topمن قسرمين :الول هو ملخص عجن حالجة النظجام فجي أعلجى شاشجة الع رض ،يتبعجه
القسم الثاني الذي هو جدول يحتوي على العمليات مرتبنة وفق استهلكها للمعالج:

top - 14:59:20 up 6:30, 2 users, load average: 0.07, 0.02, 0.00
Tasks: 109 total, 1 running, 106 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 98.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si
19392k buff

4636k free,

726372k free, 114676k cach
COMMAND

TIME+

314860k used,

Mem: 319496k total,

149128k used,

Swap:875500k total,
NI

USER

PID

PR

SHR S %CPU %MEM

RES

VIRT

39

me

6244

trackerd

1.0 16:24.42

6.3

2188 S

3124

31752

19

me

11071

top

0:00.14

0.3

1.3

840 R

1092

2304

0

20

6180

dbus-dae

0:03.66

0.3

0.7

772 S

1100

2700

0

20

me

multiloa

2:51.38

2.3

0.7

6560 S

7248

20944

0

20

me

6321

Xorg

2:19.39

3.0

0.3

5776 S

9668

104m

0

20

root

4955

init

0:03.14

0.2

0.0

476 S

528

2976

0

20

root

1

kthreadd

0:00.00

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

2

migratio

0:00.00

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

RT

root

3
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ksoftirq

0:00.72

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

4

watchdog

0:00.04

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

RT

root

5

events/0

0:00.42

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

6

khelper

0:00.06

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

7

kblockd/

0:01.08

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

41

kseriod

0:00.00

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root

67

pdflush

0:01.62

0.0

0.0

0 S

0

0

0

20

root
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kswapd0

0:02.44

0.0

0.0

0 S

0

0

-5

15

root
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يحتوي الملخص على الكثير من المعلومات المفيدة؛ وهذا شرحها:
الجدول  :3-10الحقول المستخدمة في top

السطر
1

الحقل

الشرح

top

اسم البرنامج.

14:59:20

الوقت الحالي.

up 6:30

هذا ميسمى " "uptimeأي الزمن المنصرم منذ آخر إقلع للجهاز .فججي هججذا

2 users

هنالك مستخدمان قاما بتسجيل دخولهما إلى النظام.

المثال ،يعمل النظام منذ ست ساعات ونصف الساعة.

load average:

ميشير "مقدار ال م
حمل" إلى عججدد العمليججات الججتي تنتظججر بعججض الججوقت حججتى

تسججتطيع أن متنرفججذ .وهججذا يعنججي أنججه عججدد العمليججات الججتي فججي حالججة تنفيججذ

وتستهلك المعالج .متعرض ثلث قيم لكي تظهر مقدار ال م
حم ل فجي فجترات

زمنية مختلفة .أول قيمة هي المتوسط الحسابي لل م
حمل لخججر  60ثانيججة،
والججتي تليهججا لخججر خمججس دقججائق والخيججرة لخججر ربججع سججاعة .القيججم تحججت

 1.0تعني أن الجهاز لم يكن مشغونل في تلك الفترة.
2

Tasks:

3

Cpu(s):
0.7%us

ملخص عن عدد العمليات وحالتهم المختلفة.
يشير هذا السطر إلى مقدار استهلك العمليات للمعالج.
ميستخدم  %0.7من المعالج لعمليات المستخدم ) .(user processesالتي
هي العمليات خارج النواة.
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1.0%sy

 1.0%من المعالج ميستخدم لعمليات النظام )النواة(.

0.0%ni

 0.0%مججججججن المعالججججججج ميسججججججتخدم للعمليججججججات "اللطيفججججججة" )أي ذات أولويججججججة
متدنية(.

98.3%id
0.0%wa
4

Mem:

5

Swap:

أي ما نسبته  %98.3من المعالج ل ميستخدم الن.
 0.0%من المعالج ينتظر الدخل/الخرج.
إظهار حجم الذاكرة الفيزيائية  RAMالممستخدمة.
إظهار حجم ذاكرة التبديل ) swapالذاكرة الظاهرية( الممستخدمة.

يقبل المر  topعد ندا من أوامجر لوحججة المفاتيجح .أكجثر أمريججن مهميججن همجا المجر  hالجذي يعجرض شاشجة المسجاعدة،

والمر  qالذي ينهي برنامج .top

توفر بيئتا سطح المكتب الرئيسيتين برمجيات رسومية متظهجر معلومجات بشجكل شجبيه ببرنامججج ) topتعمجل تلجك
البرامج بشكل مشابه لتطبيق "إدارة المهام" في نظام ويندوز( لكنني أجد أن  topأفضل من البرامججج الرسججومية

لنه أسرع ول يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

علجججى أ خيجججة حجججال ،ل يججججب أن يكجججون برنامجججج مراقبجججة أداء النظجججام مصجججدنرا لسجججتهلك مجججوارد الجهجججاز الجججتي نسجججعى
لمراقبتها!

التحكم في العمليات
بعد أن تعلمنا طريقة مراقبة العمليات ،حان الوقت لكي نتحكم فيهم .سنستخدم برنامنجا صغينرا للقيام بتجاربنا

عليججه هججو  .xlogoبرنامججج  xlogoهججو برنامججج بسججيط يججأتي مججع خججادم العججرض ) Xالخدمججة الججتي متظهججر البرامججج
الرسومية على جهازنا( الذي ميظ مهر نافذة بسيطة قابلة للتكبير والتصغير تحتوي على شعار  .Xلنجربه:

[me@linuxbox ~]$ xlogo

بعد إدخال المر ،ستظهر نافذة تحتوي على الشعار في مكادن ما من الشاشة .قد يعرض البرنامججج  xlogoرسججالة
تحذير في بعض التوزيعات وتستطيع ببساطة أن تتجاهلها.

تلميحة :إذا لم يتوفر  xlogoفي نظامك ،فجخرب استخدام  geditأو  kwriteبدنل منه.
م
يمكننا التأكد من أن  xlogoيعمل جيندا بإعادة تحجيم )تغييجر أبعجاد( النافجذة .إذا أعيجد رسجم الش عار فجي الحج م
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الجديد ،فإن البرنامج يعمل دون مشاكل.
م
لحججظ عججدم تججوفير ممحججث الصججدفة مججرة أخججرى؟ السججبب هججو أن الصججدفة تتنظججر إنهجاء البرنامججج  ،xlogoكمجا بجاقي
البرامج التي جربناها حتى الن .وإذا أغلقت نافذة  ،xlogoفسيعود الممحث إلى ما كان عليه.

إنهاء العمليات

م
لنجججرب مججاذا سججيحدث إذا شججغلنا  xlogoمججخرة أخججرى )أدخججل المججر  xlogoومججن ثججم تأكججد مججن أن البرنامججج يعمججل

بشكل صحيح( وضغطنا على  Ctrl-cفي نافذة الطرفية:
[me@linuxbox ~]$ xlogo
[me@linuxbox ~]$

ج مججا .هججذا يعنججي أننججا نطلججب "بتهججذيب" مججن البرنامججج أن
الختصججار  Ctrl-cيقججوم بمقاطعججة ) (interruptsبرنامجج د

يغلق نفسه .سمتغلق نافذة  xlogoبعد الضغط على  ،Ctrl-cوسيعود إلينا الممحث.
يمكن إنهاء معظم )لكن ليس جميع( برامج سطر الوامر بهذه الطريقة.

نق	ل عملية إلى الخلفية
لنفترض أننا نريد عودة الممحث دون أن ننهي البرنامج  .xlogoنستطيع فعل ذلك بوضع البرنامج في "الخلفية"
) .(backgroundتخيجججل أن لجججدى الطرفيجججة "أماميجججة" ) foregroundالجججتي تحتجججوي علجججى الشجججياء الظجججاهرة للعيجججان
كممحث الصدفة( وخلفية .منتبع المر برمز "&" لتشغيل برنامج ما مباشرنة في الخلفية:

& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 28236
[me@linuxbox ~]$

ستظهر نافذة  xlogoوسيعود ممحث الصدفة بعد تنفيذ المر .لكن بعض الرقججام قججد مطمبرعججت أي ن
ضجا .هجذه الرسجالة
هي جزء من ميزة في الصدفة تسمى التحكم في المهمات ) .(job controlتخبرنا الصدفة فججي هججذه الرسجالة أننجا

بججدأنا المهمججة ذات الرقججم  ("[1]") 1ويكججون رقججم العمليججة المسججند إليهججا هججو  .28236إذا جربنججا المججر  ،psفسنشججاهد
العملية الجديدة:

[me@linuxbox ~]$ ps
CMD
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TIME

PID TTY

bash

00:00:00

10603 pts/1

xlogo

00:00:00

28236 pts/1

التحكم في العمليات
ps

28239 pts/1

00:00:00

تسجججمح آليجججة التحكجججم فجججي المهمجججات الموججججودة فجججي الصجججدفة بمشجججاهدة جميجججع المهمجججات الجججتي بجججدأناها مجججن جلسجججة

الطرفية .نستطيع مشاهدة القائمة باستخدام المر :jobs

[me@linuxbox ~]$ jobs
[1]+ Running

& xlogo

تشججججير النتيجججججة إلججججى أنججججه لججججدينا مهمججججة واحججججدة تعمججججل وهججججي المهمججججة ذات الرقججججم " ،"1وكججججان المججججر المنفججججذ هججججو
& .xlogo

استعادة العمليات من الخلفية
عندما تكون العملية في الخلفيجة فإنهجا ل تتفاعجل أبجندا مجع لوحجة المفاتيججح وحجتى ل يمكججن إنهاؤهججا بالضجغط علججى

 .Ctrl-cلعادة العمليات إلى المامية ،نستخدم المر  fgعلى هذا النحو:

[me@linuxbox ~]$ jobs
& xlogo

[1]+ Running

[me@linuxbox ~]$ fg %1
xlogo

اسججتخدمنا المججر  fgيتبعججه علمججة النسججبة المئويججة ومججن ثججم رقججم المهمججة )عججادنة مججا ميسججمى رقججم المهمججة بالسججم

 .(jobspecإذا كجججانت لجججدينا مهمجججة واحجججدة فجججي الخلفيجججة؛ فبإمكاننجججا تنفيجججذ المجججر  fgدون وسجججائط .اضجججغط علجججى

 Ctrl-cلنهاء .xlogo

إيقاف العمليات
قد تريد في بعض الحيان إيقاف عملية دون أن تنهيها .عادة مجا يتجم إيقجاف العمليجات للسجماح لهجا بالنتقججال إلجى
الخلفية .ليقاف عملية تعمل في "المامية" اضغط على  .Ctrl-zلنجربها بطابعة  xlogoومن ثم :Ctrl-z
[me@linuxbox ~]$ xlogo
xlogo

[1]+ Stopped

[me@linuxbox ~]$

بإمكاننا التأكد من إيقاف  xlogoبتغيير أبعاد نافذته .سنشاهد أنه متوقف تمانما .يمكننجا الن اسجتعادة البرنامجج
إلى المامية باستخدام المر  fgأو نقله إلى الخلفية باستخدام المر :bg
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[me@linuxbox ~]$ bg %1
& [1]+ xlogo
[me@linuxbox ~]$

وكما في أمر  ،fgفإن رقم المهمة اختياري إذا كانت هنالك مهمة واحدة فقط.
يمكن نقل العملية من المامية إلى الخلفية عند بدء برنامج رسومي من سطر الوامر ونسيان نقلججه مباشججرنة إلججى

الخلفية بالرمز &.

لكن لماذا نريد تشغيل برنامج رسومي من الطرفية؟ هنالججك سججببان لجذلك :السججبب الول إذا أردنججا تشجغيل برنامججج
رسججومي غيججر موجججود فججي قججوائم مججدير النوافججذ المسججتخدم )  xlogoعلججى سججبيل المثججال( .السججبب الثججاني هججو عنججد

تشغيلك لبرنامج رسومي من الطرفية ،فإنك تستطيع مشاهدة رسائل الخطأ غير الظاهرة إذا مشججشغل مججن الواجهججة

الرسججومية مباشججرنة .يفشججل ،فججي بعججض الحيججان ،تشججغيل برنامججج مججا عنججدما منشججشغله مججن اليقونججة الموجججودة فججي

القوائم ،إل أن تشغيله من سطر الوامر يتيح لنا رؤية رسائل الخطأ ومعرفة مكمن المشكلة .بالضجافة إلجى ذلججك،

لبعض البرامج الرسومية خيارات مفيدة ومجثيرة للهتمجام نسجتطيع اسجتخدامها عنجد تش غيل البرنامجج مجن سجطر

الوامر.

الإشارات
ميستخدم المر  " killلقتل" العمليات .مما يسمح لنا بإنهاء البرامج التي ل تستجيب .جخرب هذا المثال:
& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 28401
[me@linuxbox ~]$ kill 28401
xlogo

[1]+ Terminated

شغلنا ،في البداية xlogo ،في الخلفية .فطبعجت الصجدفة رقجم المهمججة و ) PIDرقججم العمليجة( .ومجن ثجم اسجتخدمنا
المججر  killوحججددنا رقججم العمليججة الممججراد إنهاؤهججا .يمكننججا أي ن
ضججا تحديججد العمليججة برقججم مهمتهججا )علججى سججبيل المثججال

" ("%1وليس فقط رقم عمليتها ).(PID
وعلى الرغم من أن استخدام المر  killسهل وبسيط؛ لكن يوجد الكثير من الشياء التي يمكن فعلها أكثر مججن

مجرد إنهاء العمليات .المر  killل يقوم فعنل "بقتل" البرامج بل يرسل إليهم إشارات ) .(signalsالشارات هي
طريقججة مججن الطججرق الججتي يتعامججل فيهججا النظججام مججع العمليججات .لقججد شججاهدنا بالفعججل اسججتخدام الشججارات وذلججك عنججد

الضغط على  Ctrl-cو  .Ctrl-zعندما يتم الضغط على هذه الزرار في الطرفية ،فإنها مترسل إشارة للبرنامج

الججذي يعمججل فججي الماميججة .فججي حالججة الختصججار  ،Ctrl-cفإنهججا ترسججل إشججارة تججدعى (Interrupt) INI؛ أمججا مججع

 Ctrl-zفهجججي ترسججججل إشجججارة تسجججمى ) TSTPأي  .(Terminal Stopفججججي المقابجججل" ،تسجججتمع" البرامجججج إلجججى تلججججك

122

الشارات
الشارات وتقوم بشيء ما عند تلقيها .في الواقع ،إمكانية اسججتماع البرامجج للشجارات تسجمح لهجا بجأن تقجوم بعججخدة
أشياء عند تلقيها إشارة النهاء كحفظ الملف الحالي ...إلخ.

إرسال الإشارات باستخدام kill
ميستخدم المر  killلرسال الشارات إلى البرامج .أكثر شكل عام شائع له هو:
kill [-signal] PID...

إذا لم تحدد الشارة فسمتعتبر  (Terminate) TERMافتراضييا .ميستخدم المر  killفي أغلب الحيان لرسججال

الشارات التية:

الجدول  :4-10الشارات الشائعة

الرقم

الشرح

السم

إشججارة التعليججق ) ،(Hangupهججذه الشججارة مججن بقايججا اليججام الخاليججة الججتي

1

HUP

2

INT

تقوم بنفجس عم ل الختصجار  Ctrl-cالجذي ميررس ل مجن الطرفيجة .سجتنهي

9

KILL

القتل .هذه الشارة مججن نججوع خججاص .بينمججا متعالججج البرامججج الشجارات الجتي

كانت الطرفيات متوصل فيها إلى الحواسججيب البعيججدة بواسججطة المودمججات

وخطوط الهاتف .متعملجم هجذه الشجارة البرامجج بجأن الطرفيجة الجتي شجغلتهم

قجد "ع خلقجت" .أثجر هجذه الش ارة هجو إغلق جلسجة الطرفيجة الحاليجة وإنهجاء
البرامج التي تعمل في المامية.

متسججتخدم هججذه الشججارة مججن العديججد مججن "الخججدمات" ) (daemonsلعججادة
التهيئججة .أي أن الخدمججة الججتي تسججتقبل تلججك الشججارة متعيججد تشججغيل نفسججها

وتقججرأ ملججف العججدادات مججن جديججد .يقبججل خججادم أباتشججي اسججتخدام إشججارة
.HUP

عادنة البرنامج.

مترسجل إليهجا كج ك
ل بطريقتجه ،بمجا فيهجا تجاهجل الشجارة تمانمجا ،إل أن الش ارة

 KILLل متررسل إلى البرنامججج المجراد قتلجه أبججندا .بججل سججمتنهي النجواة العمليججة

مباشججرنة .لكججن عنججدما متنهججى العمليججة بهججذه الطريقججة ،فججإن العمليججة ل تملججك

الفرصة لكي تحفظ ملف العمل )على سبيل المثال( .لهذا السجبب ل يججب

استخدام الشارة  KILLإل ركرح خ
ل أخير عند فشل باقي الشارات.
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15

TERM

النهاء ) .(Terminateالشارة الفتراضية التي ميرسلها المر .kill

18

CONT

الكمال ) .(Continueأي استعادة العملية بعد إرسال إشارة  STOPإليها.

19

STOP

اليقاف ) .(Stopتؤدي هذه الشارة إلى إيقاف العملية دون إنهائها .هذه
الشججارة شججبيهة بإشججارة  KILLحيججث ل متررسججل إلججى البرنامججج الهججدف .لججذا،
ليس بإمكان البرنامج الهدف تجاهلها.

لنجرب المر :kill
& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 13546
[me@linuxbox ~]$ kill -1 13546
xlogo

[1]+ Hangup

شغلنا ،في هذا المثال ،البرنامج  xlogoفي الخلفية ومن ثم أرسلنا إليه الشارة  HUPبالمر  .killسججيتم إنهججاء

برنامججج  ،xlogoوتخبرنججا الصجدفة أن العمليججة الموجججودة فجي الخلفيجة قججد اسججتقبلت الشجارة  .HUPربمجا سجتحتاج

إلى الضغط على زر  Enterعدة مرات حتى تظهر لك الرسالة .لحظ أنه بإمكانك إرسال الشارات إما بأرقججامهم
أو بأسمائهم ،أو بأسمائهم مع إسباقها بالحرف ":"SIG

& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 13601
[me@linuxbox ~]$ kill -INT 13601
xlogo

[1]+ Interrupt

& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 13608
[me@linuxbox ~]$ kill -SIGINT 13608
xlogo

[1]+ Interrupt

م
أعد تنفيذ الوامر السابقة مع إشارات أخرى .تذكر أنه بإمكانك استخدام رقم المهمة بدنل من رقم العملية.
وكما في الملفات ،لدى العمليات مستخدمين مالكين ،ويججب أن تكجون مالجك العمليجة )أو المسجتخدم الججذر( لكجي

تستطيع إرسال الشارات باستخدام المر .kill

بالضججافة إلججى الشججارات السججابقة الججتي متسججتخدم عججادنة مججع المججر kill؛ يوجججد هنججاك عججدد مججن الشججارات الججتي
يستخدمها النظام ،يلخص الجدول التي أبرز تلك الشارات:
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الشارات
م
الجدول  :5-10إشارات شائعة أخرى

الرقم

السم

الشرح

3

QUIT

الخروج.

11

SEGV

انتهججاك حصججة الججذاكرة ) .(Segmentation Violationمتررسججل هججذه الشججارة إذا اسججتخدم

20

TSTP

28

WINCH

البرنامجججج الجججذاكرة اسجججتخدانما غيجججر شجججرعنيا ،أي حجججاول الكتابجججة فجججي مكجججان ل ميسجججمح لجججه

بالكتابة فيه.

اليقاف من مقبل الطرفية ) .(Terminal Stopمتررسل هذه الشارة من مقبل الطرفية عند

الضججغط علججى  Ctrl-zوعلججى النقيججض مججن الشججارة  ،STOPبإمكججان البرنامججج تجاهججل

الشارة .TSTP
حدوث تغييجر فججي نافججذة البرنامججج ) . (Window Changeمتررسجل هججذه الشجارة مجن مقبججل
م
ي  topو  ،lessإظه ار
النظام عند تغير أبعاد نافذة م ا .تعيجد بعجض البرامجج ،كبرنجامرج خ
البيانات لكي تتسع في أبعاد النافذة الجديدة.

يمكن للمهتمين الحصول على قائمة كاملة بجميع الشارات باستخدام المر:
[me@linuxbox ~]$ kill -l

إرسال الإشارات إلى أكثر من عملية بالأمر killall
يمكن أي ن
ض ا إرسجال الش ارات إل ى أكجثر مجن عمليجة متطجابق برنامنج ا معيننجا أو اسجم مسجتخددم مجا بجالمر .killall
الشكل العام له:

killall [-u user] [-signal] name...

لمعرفة آلية عمل المر  ،killallسمننشئ عخدة نوافذ من برنامج  xlogoومن ثم سمننهيهم:
& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[1] 18801
& [me@linuxbox ~]$ xlogo
[2] 18802
[me@linuxbox ~]$ killall xlogo
xlogo

[1]- Terminated
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xlogo

[2]+ Terminated

تذكر أنك ،وكما في المر  ،killستحتاج إلى امتيازات الجذر لرسال الشارات إلى عمليات ل تملكها.

المزيد من الأوامر المتعلقة بالعمليات

لم ا كجانت مراقبجة العملي ات مهمجنة أساسجينة لمجدير النظجام ،فيتجوفر عجدد مجن الوامجر ل ذلك .يحتجوي الججدول التجي

على أسماء بعضها:

م
الجدول  :6-10أوامر أخرى متعلقة بالعمليات

المر

الشرح

pstree

عرض قائمة العمليات على نمط "شجرة" متظهر علقة الب/البن بين العمليات.

vmstat

إظهار لقطة لمقدار استهلك النظام للمجوارد المختلفجة بمجا فيهجا ذاكجرة الوصجول العشجوائي وذاكجرة

التبديل ومعدل الدخال /الخجراج للقجرص .للحصجول علجى عججرض متواصججل لهجذه المعلومجات ،أتبججعع

المر بالتأخير الزمني للتحديث مقدنرا بالثانية .على سبيل المثال.vmstat 5 :
xload

برنامج رسومي يعرض ال م
حمل على النظام خلل فترة زمنية محددة.

tload

شبيه ببرنامج  xloadإل أنه ميظمهر مخطط ال م
حمل في الطرفية.

الخلاصة

تججوفر أغلججب النظمججة الحديثججة آليججنة لدارة العمليججات المختلفججة .يججوفر نظججام ليمنكججس مجموعججنة مججن الدوات لهججذا

الغججرض .وذلججك لن ليمنكججس هججو مججن أشججهر النظمججة الججتي متشججخغل الخججوادم فججي العججالم .لكججن علججى النقيججض مججن بججاقي

النظمججة ،يعتمججد ليمنكججس اعتمججاندا كججبينرا علججى أدوات سججطر الوامججر بججدنل مججن الدوات الرسججومية ،ميف ج
ضججل اسججتخدام

أدوات سطر الوامر بسبب سرعتها وخفتها .وعلى الرغم مججن أن الدوات الرسججومية تكججون ذات مظهججر جميججل ،إل

أنها متسبب م
حمنل كثينرا على النظام!
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الباب الثاني:

الإعدادات والبيئة

الفص	ل الحادي عشر:

البيئة

كمجا ناقشججنا سججاب نقا ،تعالججج الصججدفة معلومججات فججي جلسججتنا الحاليججة تسجمى "البيئججة" ) .(Environmentتسججتخدم
البرامج البيانات الموجودة في البيئة للحصول على بعض المعلومات عن العدادات الججتي نسججتخدمها .وعلججى

الرغججم مججن أن أغلججب البرامججج تسججتخدم "ملفججات العججدادات" ) (configuration filesلتخزيججن إعججداداتها ،إل أن
بعض البرامج ستحتاج إلى معرفة بعض القيم الموجودة في البيئة لكي تستطيع تعديل سلوكها.
سنتعامل مع الوامر التية في هذا الفصل:
•

 – printenvعرض قسم من ،أو كل البيئة الخاصة بنا.

•

 – setضبط خيارات الصدفة.

•

 – exportتصدير البيئة إلى برامج محددة.

•

 – aliasإنشاء أمر بديل.

يخزززن في البيئة؟
ما الذي ي

متخججشزن الصججدفة نججورعين أساسججريين مججن المعلومججات فججي البيئججة ،لكججن مججع اسججتخدام الصججدفة  ،bashأصججبح مججن
الصججعب التمييججز مججا بيججن هججذين النججورعين وهمججا :متغيججرات البيئججة ومتغيججرات الصججدفة )الججتي تضججبطها .(bash

بالضججافة إلججى المتغيججرات  ،تخججزن البيئججة معلومججات برمجيججة تسججمى "الوامججر البديلججة" و "دوال ال م
شججل" .شججرحنا
طريقججة إنشججاء الوامججر البديلججة فججي الفصججل الخججامس .وسنشججرح إنشججاء دوال مشججل )الججتي ترتبججط مججع برمجججة

سكربتات مشل( في الباب الرابع.

استكشاف البيئة
يمكننا مشاهدة محتويات البيئة إما باستخدام المر  setالمضمن في  bashأو برنامج  .printenvيسججمح

المججر  setبعججرض متغيججرات البيئججة والصججدفة ،بينمججا يظهججر  printenvمتغيججرات البيئججة فقججط .مينصججح بتمريججر
المخرجات إلى المر  ،lessلن محتويات البيئة ستشكل قائمة طويلة:

[me@linuxbox ~]$ printenv | less

يؤدي تنفيذ المر السابق إلى إظهار مخرجات شبيهة بالمخرجات التية:
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KDE_MULTIHEAD=false
SSH_AGENT_PID=6666
HOSTNAME=linuxbox
GPG_AGENT_INFO=/tmp/gpg-PdOt7g/S.gpg-agent:6689:1
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
XDG_MENU_PREFIX=kdeHISTSIZE=1000
XDG_SESSION_COOKIE=6d7b05c65846c3eaf3101b0046bd2b001208521990.996705-1177056199
GTK2_RC_FILES=/etc/gtk-2.0/gtkrc:/home/me/.gtkrc2.0:/home/me/.kde/share/config/gtkrc-2.0
GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/me/.gtkrc:/home/me/.kde/share/confi
g/gtkrc
GS_LIB=/home/me/.fonts
WINDOWID=29360136
QTDIR=/usr/lib/qt-3.3
QTINC=/usr/lib/qt-3.3/include
KDE_FULL_SESSION=true
USER=me
LS_COLORS=no=00:fi=00:di=00;34:ln=00;36:pi=40;33:so=00;35:bd=40;33;01
:cd=40;33;01:or=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=00;32:*.cmd=00;32:*.exe
:

 الجذي تكجونUSER  شجاهدنا متغيجنرا باس م، علجى سجبيل المثجال.مجا شجاهدناه هجو قائمجة بمتغي رات البيئججة مجع قيمهجم

 أي نprintenv  يسمح المر."me" قيمته هي
:ضا بعرض قيمة أحد المتغيرات

[me@linuxbox ~]$ printenv USER
me

 فججإنه يعججرض قائمججة مرتبججة أبجججدنيا )علججى النقيججض مججن المججر، دون خيججارات أو وسججائطset عنججدما ميسججتخدم المججر
( بمتغيرات البيئة والصدفة بالضافة إلى دوال ال مprintenv
:شل

[me@linuxbox ~]$ set | less

من الممكن أي ن
: كالتيecho ضا عرض محتويات متغيدر ما بالمر
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ما الذي ميخجزن في البيئة؟
[me@linuxbox ~]$ echo $HOME
/home/me

العنصر الوحيد الذي ل ميظهره المران  setأو  printenvهو الوامر البديلة ) .(aliasesنسججتخدم المججر alias

دون وسائط لظهارهم:

[me@linuxbox ~]$ alias
'alias l.='ls -d .* --color=tty
'alias ll='ls -l --color=tty
'alias ls='ls --color=tty
'alias vi='vim
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot
'--show-tilde

بعض المتغيرات المهمة
تحتوي البيئة علجى عجدد كجبير مججن المتغيجرات .وعلجى الرغجم مجن أن البيئججة الخاصجة بججك قججد تختلجف عجن تلجك الججتي

معمر ر
ضت سابنقا ،إل أنك ستشاهد المتغيرات التية في بيئتك:
الجدول  :1-11متغيرات البيئة

المتغير

DISPLAY

EDITOR
SHELL

الشرح

اسجججم شاشجججة العجججرض إذا كنجججت تشجججغل واجهجججة رسجججومية .تكجججون قيمجججة هجججذا المتغيجججر عجججادنة هجججي
م
" ":0التي تعني شاشة العرض الولى التي أنشئت من مقبل الخادم .X
اسم البرنامج الممستخردم لتعديل الملفات النصية.
اسم الصدفة التي تستخدمها.

HOME

مسار مجلد المنزل الخاص بك.

LANG

تحديد اللغة وترميز المحارف الخاص بك.

OLD_PWD
PAGER

مجلد العمل السابق.
اسججم البرنامججج الججذي ميسججتخدم لعججرض المخرجججات علججى شججكل صججفحات ،تكججون قيمتججه غالنبججا هججي
./usr/bin/less
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PATH

قائمججة بالمجلججدات الججتي سججميبرحث فيهججا عججن الملفججات التنفيذخيججة للوامججر الججتي نججدخلها ،مفصججولنة

PS1

عبارة الممحث الولى ) .(prompt string 1يحتوي هذا المتغيججر علجى محتويجات ممحججث الصججدفة

PWD

مجلد العمل الحالي.

بنقطتين رأسيتين.

الخاص بك .وكما سنرى في فصل قادم ،الممحث قابل للتخصيص كثينرا.

TERM

نجججوع الطرفيجججة الجججتي تسجججتخدمها .تجججدعم النظمجججة الشجججبيهة مبيجججونكس العديجججد مجججن بروتوكجججولت

الطرفيججات؛ ميسججتخدم هججذا المتغيججر لتحديججد نججوع الججبروتوكول المسججتخدم فججي محججاكي الطرفيججة

الخاص بك.
TZ

تحديد المنطقة الزمنية الخاصة بموقعك .أغلب النظمججة الشججبيهة مبيججونكس تتعامججل مججع الججوقت

بالتوقيت العالمي  UTCومن ثم متظهر الوقت المحلي بعد إضافة مقججدار مججن الزمجن يعتمجد علجى
قيمة هذا المتغير.

USER

اسم المستخدم الخاص بك

ل تقلق إن لم تجد جميع القيم السابقة لنها تختلف من توزيعة لخرى.

كيف تعمل البيئة؟

عندما منسجخجل دخولنججا إلجى النظججام ،فجإن الصججدفة  bashتبججدأ وتقججرأ سلسجلة مجن سجكربتات العججدادات الجتي تسجمى
"ملفات بدء التشغيل" ) .(startup filesالتي تحججدد البيئججة الفتراضجية المشجتركة بيججن جميججع المسججتخدمين .ومججن

ثججم متت ربججع بقججراءة المزيججد مججن ملفججات بججدء التشججغيل الموجججودة فججي مجلججد المنججزل الخججاص بنججا والججتي مترحججمدد بججدورها

البيئة الخاصة بنا .يختلف ترتيب قراءة تلك الملفات بين نوعين من جلسات الصججدفة همججا :جلسججة الصججدفة الجتي
تحتجججججاج إلجججججى تسججججججيل الجججججدخول ) (login shell sessionوالجلسجججججة الجججججتي ل تحتجججججاج إلجججججى تسججججججيل الجججججدخول

).(non-login shell session
الجلسة التي تحتاج إلى تسجيل الدخول هي الجلسججة الجتي منطججالب فيهجا بتججوفير اسجم المسججتخدم وكلمججة المجرور؛
كالتي تظهر عنجد تش غيل طرفيجة وهميجة .أمجا الجلس ات ال تي ل نحتجاج فيهجا إل ى تسججيل دخجول هجي فجي الغجالب

الجلسات التي نبدأها عند تشغيل الطرفية في الواجهة الرسومية.
الجلسات التي تحتاج إلى تسجيل الدخول تقرأ واحندا أو أكثر مجن ملف ات بجدء التشجغيل الموججودة فجي الججدول

التي:
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الجدول  :2-11ملفات البدء للصدفات التي تحتاج إلى تسجيل دخول

الملف

/etc/profile
~/.bash_profile

المحتوى

سكربت إعدادات عام يطبق على جميع المستخدمين.
ملججف البججدء الخججاص بمسججتخددم مججا .يمكججن أن يقججوم بتوسججيع أو اسججتبدال العججدادات
الموجودة في ملف العدادات العام.

~/.bash_login
~/.profile

ستحاول  bashقراءة هذا الملف إن لم ميعرثر على ملف . ~/.bash_profile
سججججججججججججج ميقرأ هجججججججججججججذا الملجججججججججججججف إذا لجججججججججججججم يكجججججججججججججن الملفجججججججججججججان  ~/.bash_profileأو

 ~/.bash_loginموججججو ردين .وهجججو السجججلوك الفتراضجججي للتوزيعجججات المبنيجججة علجججى
دبيان كأوبنتو.

تقرأ الجلسات التي ل تحتاج إلى تسجيل الدخول الملفات التية:
الجدول  :3-11ملفات البدء للصدفات التي ل تحتاج إلى تسجيل دخول

الملف

/etc/bash.bashrc
~/.bashrc

المحتوى

سكربت العدادات العام لجميع المستخدمين.
ملججف البججدء الخججاص بمسججتخددم مججا .يمكججن أن يقججوم بتوسججيع أو اسججتبدال العججدادات
الموجودة في ملف العدادات العام.

إضاف نة إلى الملفات السابقة ،فإن الجلسة التي ل تحتاج إلى تسججيل الجدخول "تجرث" البيئجة مجن العمليجة الب لهجا
)تكون غالنبا جلسة تحتاج إلى تسجيل الدخول(.

أل مق نظرة على نظامك كي تعجرف أي مجن الملفجات الس ابقة موجججود لجديك .ت ذكر أن أغلجب أس ماء الملفجات السجابقة
تبدأ بنقطة أي أنها ملفات مخفية .لذا ،ستحتاج إلى استخدام الخيار " "-aعندما تستخدم المر .ls

ربمججا يكججون الملججف  ~/.bashrcهججو أهججم ملججف بالنسججبة إلججى المسججتخدم العججادي ،لنججه سججميقرأ دائنمججا .حيججث تقججرأه
الجلسات التي ل تحتاج إلى تسجيل دخول افتراضنيا .وأغلب ملفات بدء التشغيل ال تي متنخفجذ عنجد إنشجاء جلسجة
تحتاج إلى تسجيل دخول تتضمن آلية لتنفيذ الوامر الموجودة في ملف  ~/.bashrcأي ن
ضا.

ما هي ملفات البدء؟

إذا ألقينا نظرنة على ملف  .bash_profileاعتيجادي )مجأخوذ مجن نظجام  (CentOS 4فجإنه سجيكون علجى الشجكل

التي:
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# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH

السطر التي تبدأ بالرمز " "#هججي تعليقجات ول متقججرأ مجن قبججل الصجدفة .متسججتخدم التعليقججات لزيجادة وضججوح قجراءة

النص من مقبل البشر .أول الشياء المثيرة للهتمام تبدأ في السطر الرابع أي في الكود التي:

if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

السججطر السججابقة تسججمى الدالججة الشججرطية  .ifسنشججرحها شججرنحا موجسججنعا عنججدما ننججاقش كتابججة سججكربتات ال م
شججل فججي
الباب الرابع ،لكن يمكن ترجمتها الن إلى العبارات التية:

If the file "~/.bashrc" exists, then
read the "~/.bashrc" file.

لقد عرفت الن كيف تتمكن الجلسة التي تحتجاج إلجى تسججيل الجدخول مجن قججراءة الملجف " .".bashrcالشجيء

الخر الذي يفعله ملف البدء هو تحديد قيمة المتغير .PATH

هل فكرت من قبل باللية الجتي تعجرف الصججدفة فيهجا مكججان الملفجات التنفيذيجة للوامجر الجتي نججدخلها؟ علجى سجبيل
المثججال ،عنججد إدخالنججا للمججر  ،lsفلججن تبحججث الصججدفة فججي حاسججوبنا بججأكمله للعثججور علججى الملججف ) /bin/lsالمسججار

الكامل للملف التنفيذي للمر  ،(lsبل تبحث في مجموعة محددة من المجلدات متعخرف بواسطة المتغير .PATH

تحججدد قيمججة المتغيججر  PATHعججاد نة ) لكججن ليججس دائنمججا ،وذلججك بالعتمججاد علججى التوزيعججة الججتي تسججتخدمها( فججي الملججف
 /etc/profileباستخدام هذا الكود:
PATH=$PATH:$HOME/bin
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معخد ر
ل المتغير  PATHلكي يضيف المجلد  $HOME/binإلى نهايججة القائمججة .هججذا مثججال عججن توسججعة المعججاملت الجتي
ناقشناها في الفصل السابع .جخرب المثال التي لزالة الغموض:
" [me@linuxbox ~]$ foo="This is some
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
This is some
"[me@linuxbox ~]$ foo=$foo"text.
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
This is some text.

بإضججافة السلسججلة النصججية  $HOME/binإلججى نهايججة قيمججة المتغيججر  ،PATHفسميضججاف المجلججد  $HOME/binإلججى
قائمججة المجلجدات الجتي سجج ميبحث فيهججا عنججد تنفيجذ أحججد الوامججر .هججذا يعنججي أنججه إذا أردنجا إنشجاء مجلججد داخجل مجلجد
المنجزل يحتجوي علجى البرامجج الخاصجة بنجا ،فجإن الصجدفة ستسجاعدنا فجي ذلجك وكجل م ا علينجا فعلجه هجو تس مية ذاك

المجلد باسم .bin
ملحظة :تستخدم أغلب التوزيعات قيمة متغير  PATHالموجودة في المثال السابق .لكن بعججض التوزيعججات
المبنية على دبيان كأوبنتو تختبر وجود المجلججد  ~/binأونل ومججن ثججم تضججيفه تلقائييججا إلججى المتغيججر  PATHإذا

كان موجوندا.

وفي النهاية نجد:
export PATH

يخبر المر  exportالصدفة بأن تجعل محتويات المتغير  PATHمتاحنة إلى العمليات البناء لتلك الصدفة.

تعديل البيئة
بعججد أن تعرفنججا علججى مكججان تخزيججن ملفججات البججدء وعلججى مججاذا تحتججوي ،أصججبح بإمكاننججا أن نعججدل فيهججم لتخصججيص
البيئة.

أمية ملفات يجب تعديلها؟
كقاعجججججدة عامجججججة ،إضجججججافة المجلجججججدات إلجججججى متغيجججججر  PATHأو تعريجججججف متغيجججججرات بيئجججججة جديجججججدة يتجججججم فجججججي ملجججججف
 ) .bash_profileأو الملف المكافئ له وذلك حسب التوزيعججة الجتي تسججتخدمها .علججى سججبيل المثجال ،تسججتخدم
توزيعججة أوبنتججو الملججف  .(.profileلي شججيء آخججر ،ضججع التعججديلت فججي ملججف " .".bashrcاجعججل التعججديلت
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مقتصججر نة علججى الملفججات الموجججودة فججي مجلججد المنججزل لججديك إل إذا كنججت مججدينرا للنظججام .فمججن المؤكججد أنججك تسججتطيع
تعديل الملفات الموجودة في مجلد  /etcكملف  ،profileوذلك مفيد في عددد كجبيدر مجن الح الت ،لكجن حالني ا،
جخرب فقط على الملفات الخاصة بك كي ل تلحق أخية أضرار بالنظام.

المحررات النصية
لتحرير )أو تعديل( ملفات البدء ،ومختلف ملفجات العججدادات الخجرى؛ نسججتخدم برنامنججا يسجمى محجرر النصجوص

) .(text editorمحجججرر النصجججوص هجججو برنامجججج شجججبيه بجججالمحررات المكتبيجججة ) (word processorsفجججي أنجججه يسجججمح
بتعديل الكلمات فججي الملفجات وتحريجك المؤشجر ...إلججخ .إل أنجه يختلججف عججن المحجررات المكتبيججة فجي حفظججه للملجف

كنص فقط دون أي تنسيق .وغالنبا ما يحتوي على ميزات تساعد في كتابة البرامججج .المحجررات النصجية هججي أداة

مهمة ج ندا لمطوري البرمجيات الذين يسجتخدمونها لكتابججة الكجواد ،أو لمجدراء النظمجة لتعجديل ملف ات العجدادات
التي تتحكم في سلوك النظام.

يوجججد العديججد مججن المحججررات النصججية لنظججام ليمنكججس؛ غججالب الظججن أن نظامججك يحتججوي علججى عججخدة محججررات مثخبتججة
عليججه .لمججاذا يوجججد العديججد مججن المحججررات؟ ربمججا لن المججبرمجين يحبججون كتابتهججا ،ولن المججبرمجين يسججتخدمونها

كثينرا ،فإنهم يطورونها للتحكم في إمكانياتها وسلوكها كما يريدون.

متقخسم المحررات النصية إلى قس رمين :المحججررات النصجية المسجتخدمة فجي الواجهجة الرسججومية وتلجك المسججتخدمة
فججي سججطر الوامججر .تحتججوي غنججوم وكججدي بعججض المحججررات الرسججومية الشججهيرة .تحتججوي واجهججة غنججوم علججى محججرر

 geditالذي ميسمى في القوائم بالسم " ."Text Editorأم ا كدي فتأتي مع ثلثة محررات التي هججي )بججالترتيب مججن

ناحية التعقيد(  keditو  kwriteو .kate
يوجد هنالك العديجد مجن المحجررات الجتي تعم ل مجن سجطر الوام ر ) .(text-based editorsأش هرها هججو  nanoو vi

و  .emacsمحرر  nanoهو محرر بسيط سهل الستخدام م
صممرم ليكون بدينل عن محرر  picoالمسجتخدم مجن مقبجل
حزمججة البريججد اللكججتروني  .PINEالمحججرر ) viماسججتبدل فججي أغلججب توزيعججات لمينكججس ببرنامججج ميججدعى  ،vimوهججو

اختصار للعبارة " ("Vi IMprovedهو المحرر التقليدي في أغلب النظمة الشبيهة مبيونكس وهو موضججوع الفصججل

ب المحرر  emacsمن مقبل ريتشارد ستالمان وهو بيئة تطوير برامج ضجخمة ،لجميجع أغ راض التحري ر،
القادم .مكمت ر
وتقوم بكل شيء .وعلى الرغم من أنه متاح للتثبيت ،إل أنه من النادر أن متثشبته التوزيعات افتراضنيا.

استخدام محرر نصي
يمكججن اسججتخدام المحججررات النصججية مججن الطرفيججة بكتابججة اسججم البرنامججج يتبعججه اسججم الملججف الججذي تريججد تعججديله.

سيعتب ر المحرر أنجك تريجد إنش اء ملجف جديجد إن ل م يكجن الملجف موججود مسجبنقا .هجذا مث ال عجن اسجتخدام المحجرر
:gedit
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[me@linuxbox ~]$ gedit some_file

ميشخغل المر السابق محرر  geditويفتح الملف الممسمى " "some_fileإذا كان موجوندا.
تشججرح أغلججب المحججررات الرسججومية نفسججها بنفسججها ،لججذا لججن نشججرح طريقججة اسججتخدامها هنججا .وإنمججا سنصججب مججج خ
ل

اهتمامنججا علججى المحججررات الججتي تعمججل مججن سججطر الوامججر .سججنبدأ مججع  .nanoلنعججخدل الملججف  .bashrcفججي محججرر
 .nanoلكججن قبججل ذلجك ،لنمجارس بعججض عجادات التعججديل " المنججة" .إذا مججا أردنججا تعججديل ملججف إعججدادات مهجم ،فيجججب

علينججا أخججذ نسججخة احتياطيججة مججن الملججف أو نل .هججذا سججيحمينا فججي حججال أحججدثنا بعججض "الفوضججى" فججي الملججف عنججد
تحريره .لنشاء نسخة احتياطية من ملف ":".bashrc
[me@linuxbox ~]$ cp .bashrc .bashrc.bak

ل يهججم مججا السججم الججذي سججتطلقه علججى ملججف النسججخة الحتياطيججة ،لكججن اخججتر اسججنما مفهونمججا .المتججدادات " ".bak

و " ".savو " ".oldو " ".origهججي امتججدادات شججهيرة للشججارة إلججى ملججف احتيججاطي .تججذكر أي ن
ضججا أن المججر cp
سيستبدل الملفات دون سابق إنذار!

نستطيع الن البدء في التعديل بعد أن أخذنا نسخنة احتياطينة:
[me@linuxbox ~]$ nano .bashrc

ستحصل على شاشة شبيهة بالشاشة التية عندما يبدأ محرر :nano
File: .bashrc

GNU nano 2.0.3
# .bashrc
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi

# User specific aliases and functions
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] [ Read 8 lines
^C Cur Pos

^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text

^O WriteOut

^G Get Help

^W Where Is

^J Justify

^X Exit

^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

ملحظة :إن لم يوفر نظامك ممحرر  nanoفبإمكانك استخدام أي محرر رسومي عو ن
ضا عنه.
تحتوي الشاشة على ترويسة في العلى ،والنص الذي يتم تحري ره فجي المنتصجف ،وقائمجة بجالوامر فجي السجفل.

ولمججا كججان محججرر  nanoقججد م
صججشم رم لسججتبدال المحججرر النصججي الججذي يججأتي مججع عميججل بريججد إلكججتروني ،فبكججل تأكيججد
ستكون ميزاته بسيطة وقليلة نسبنيا.

أول الوامر التي يجب أن تتعلمها عند التعامل مع أي محرر نصوص هجي طريقجة الخجروج منججه .فجي حالجة ،nano

تستطيع الخروج من المحرر بالضغط علججى  .Ctrl-xكمججا تشججير إلججى ذلجك القائمججة فججي السججفل .الرمججز " "^Xيعنججي

 Ctrl-xميرمز عادنة إلى رمز التحكم  Ctrlبذاك الرمز في العديد من البرامج.

المججر الثججاني الججذي يجججب أن نتعلمججه هججو كيفيججة حفججظ مججا عججخدلناه ،نقججوم بججذلك فججي  nanoبالضججغط علججى .Ctrl-o
نحن الن جاهزون لبعض التعديلت .حخرك المؤشر إلى نهاية الملف باستخدام السهم السفلي أو زر .PageDown

ومن ثم أضف السطر التية:
umask 0002
export HISTCONTROL=ignoredups
export HISTSIZE=1000
'alias l.='ls -d .* --color=auto
'alias ll='ls -l --color=auto

ملحظة :يمكن أن تكون التوزيعة قد ضبطت بعض تلك الوامر الوامر ممسبنقا ،لكن تكرارها لن يضخر أبندا.
يشرح الجدول التي معنى الضافات السابقة:
الجدول  :4-11الضافات إلى ملف .bashrc

السطر

umask 0002

النتيجة
تحديد قيمة  umaskلح خ
ل مشاكل الذونات في المجلججدات
المشتركة ،كما ناقشنا في الفصل التاسع.

export HISTCONTROL=ignoredups
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تعديل البيئة
المر إذا كان موجود مسبنقا )أي أن المر مكرر(.
export HISTSIZE=1000

زيججادة عججدد السججطر الججتي سججمتخخزن فججي تأريججخ الوامججر مججن
 500إلى .1000

'alias l.='ls -d .* --color=auto

إنشججججاء أمججججر جديججججد يججججدعى " "l.يظهججججر جميججججع محتويججججات

'alias ll='ls -l --color=auto

إنشججاء أمججر جديججد ميججدعى " "llيعججرض محتويججات المجلججد

المجلد التي تبدأ بنقطة )أي أنها ملفات مخفية(.

بصيغة العرض التفصيلية.
كمجا لحظجت ،ليسجت جميججع التعجديلت الجتي قمنججا بهججا سجهلة الفهججم وواضجحة؛ لججذا ،يكججون مجن المفيجد إضجافة بعجض

التعليقججات إلججى ملججف  .bashrcلشججرح الغايججة مججن تلججك التعججديلت .باسججتخدام المحججرر النصججي ،عججخدل الضججافات
لتصبح كالتي:
# Change umask to make directory sharing easier
umask 0002
# Ignore duplicates in command history and increase
# history size to 1000 lines
export HISTCONTROL=ignoredups
export HISTSIZE=1000
# Add some helpful aliases
'alias l.='ls -d .* --color=auto
'alias ll='ls -l --color=auto

أفضل بكثير! الن بعد إكمال التعديلت علجى الملجف ،لنقججم بحفظججه بالضجغط علجى  Ctrl-oومجن ثججم الخججروج مجن
 nanoبالضغط على .Ctrl-x
لماذا التعليقات مهمة؟

عندما متع خدل ملفات العدادات؛ فمججن الضججروري إضجافة بعججض التعليقججات لشجرح التغييجرات الجتي مقمجج ر
ت بهجا.
سججتتذكر بكججل تأكيججد التعججديلت الججتي مقمجج ر
ت بهججا فججي صججباح الغججد ،لكججن مججاذا عججن سججتة أشججهر مججن الن؟ قججخدم

لنفسججك خدمججة وأضججف بعججض التعليقججات .إنشجاء سجججل بججالتغييرات الجتي قمججت بهجا ليججس فكججرة سججيئة علجى
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الطلق!
قد تستخدم ملفات البدء التي تس تخدمها  bashوسجكربتات المش ل الرمجز " "#للشجارة إلجى بجدء التعليجق.
م
قد تستخدم ملفات إعدادات أخرى رمج نزا آخجر ،لكجن أغلجب ملفجات العججدادات تقبججل بوججود تعليقجات فيهجا.
استخدمها كدليل لك.

م
عادنة ما تشاهد بعض السطر في ملفات العدادات قد أدرجت فجي تعليجق ليقجاف تجأثيرهم دون الحاججة
إلججى حججذفهم .متسججتخدم هججذه الطريقججة عججادنة لعطججاء قججارئ الملججف بعججض الخيججارات الممكنججة أو كمثججال عججن

الشكل الصحيح لمحتويات الملف .على سبيل المثال ،يحتوي الملف  .bashrcفجي توزيعجة أوبنتجو علجى

السطر التية:
# some more ls aliases
'#alias ll='ls -l
'#alias la='ls -A
'#alias l='ls -CF
إذا أزلججت رمججز " "#مججن بدايججة آخججر ثلثججة أسججطر )تججدعى هججذه العمليججة بإزالججة التعليججق( ،فإنججك سججمتفخعل تلججك

الوامر البديلة .وإذا أضفت رمز " "#في بداية سطر ،فإنك سمتعطل سطر العدادات دون حذفه.

تفعي	ل التغييرات التي قمنا بها
لن متنخفذ التغيرات التي قمنا به ا فجي ملجف  .bashrcإل إذا بجدأنا جلسجة طرفيجة جديجدة ،لن الملجف  .bashrcل
ميقرأ إل فججي بدايججة الجلسجة .لكننجا نسجتطيع إجبجار  bashعلجى إعجادة قججراءة ملجف  .bashrcالمعججدل بتنفيجذ المججر

التي:

[me@linuxbox ~]$ source .bashrc

بعد القيام بذلك ،نستطيع مشاهدة تأثير التغييرات التي قمنا بها .على سبيل المثال ،لنجرب أحد الوامججر البديلججة

التي أنشأناها:

[me@linuxbox ~]$ ll

الخلاصة

لقد تعلمت في هذا الفصل مهارنة مهمنة ج ندا أل وهي تعديل ملفجات العججدادات باسججتخدام محججرر نصججي .اقجرأ الن
صججفحات الججدليل للوامججر ،لحججظ متغيججرات البيئججة الججتي تججدعمها .سججنتعلم المزيججد عججن كتابججة دوال مشججل فججي فصججودل
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الخلصة
لحقة ،التي يمكن تضمينها أي ن
ضا في ملفات البدء للصدفة  bashلنشاء أوامر خاصة.
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ليس سطر الوامر مهارة تتعلمها في الصباح! بل يحتاج إلجى سجنوات مجن التجدريب والممارسجة .سجنتعرف فجي
هجذا الفصجل علجى محجرر ) viيلف ظ "ڤجي آي"( ،وهجو أحجد البرامجج الساسجية فجي يجونكس vi .مشجهور بواجهجة
المسجججتخدم الصجججعبة ،لكجججن عنجججدما تشجججاهد محجججترف يسجججتخدم  ،viتججججده يطبجججع علجججى لوحجججة المفاتيجججح ويبجججدأ

" بججالعزف" .لججن نصججبح محججترفين فججي هججذا الفصججل ،لكججن عنججدما ننتهججي ،سججنكون قججادرين علججى إجججراء المهمججات
الساسية فيه.

لماذا علينا تعلم vi
فجججي العصجججر الحجججديث الجججذي يوججججد فيجججه المحجججررات الرسجججومية والمحجججررات الجججتي تعمجججل سجججطر الوامجججر ذات

الستخدام السهل كمحرر  ،nanoلماذا علينا تعلم vi؟ حسننا ،توجد ثلثة أسباب مهمة لذلك:
•

محرر  viمتوفر دائنما .سجينقذ حياتجك إذا كجان لجديك نظجام بجدون واجهجة رسججومية ،عنجد دخولجك مثنل
إلى خادم بعيد أو على نظام محلي ل يعمل عليه خادم  Xبشكل صجحيح )نتيججة حجدوث أخطجاء فجي

ملفججات العججدادات( .بينمججا يججزداد انتشججار  ،nanoإل أنججه ليججس محججرنرا عالمنيججا .يتطلججب ) POSIXمعيججار
لتوافقية البرامج على أنظمة يونكس( وجود محرر .vi

•

محججرر  viخفيججف وسججريع .مججن السججهل تشججغيل  viبالمقارنججة مججع البحججث عججن المحججرر الرسججومي فججي
القججوائم ومججن ثججم انتظججار بضججعة ميغابايتججات مججن الججذاكرة كججي تجهججز .بالضججافة لججذلك ،فججإن  viمصججمم

لسرعة الطباعة .كما سنرى ،ل يرفع مستخدم  viماهر يردخيه عن لوحة المفاتيح عند الطباعة.
•

ل نريد أن يظن مستخدمو ليمنكس ويونكس الخرون أننا مبتدئون.

حسننا ،ربما سببان مهمان فقط.

القليل من التاريخ

مكتب أول إصدار من  viفي  1976من مقبل  .Bill Joyالذي هو طججالب فججي جامعججة كالفورنيججا الججذي شجارك لحنقججا
في تأسيس شركة  .Sun Microsystemsأخذ  viاسمه من كلمة " "visualأي مرئي .لنه سمح بالتعديل على

الطرفيجججات باسجججتخدام مؤشجججر متحجججرك .قبجججل "المحجججررات المرئيجججة" كجججان هنالجججك "المحجججررات السجججطرية" )line

 (editorsالججتي ل تعالججج أكججثر مججن سججطر فججي آن واحججد وتصججف التغيججرات الججتي سججمتجرى كالضججافة والحججذف.

اندمج  viمع محرر سطري يدعى  ،exوبالتالي نستطيع تنفيججذ أوامججر التعججديلت السججطرية أثنججاء اسججتخدامنا
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لمحرر .vi
ل تحتججوي أغلججب توزيعججات ليمنكججس علججى محججرر  viالصججلي؛ بججل تحتججوي علججى بججديل مطججور يسججمى ) vimاختصججار

ب مججن مقبججل  .Bram Moolenaarيحتججوي  vimعلججى ميججزات مهمججة ممضججافة إلججى
للعبججارة " ("Vi IMprovedالججذي مكمتجج ر

محرر  viالتقليدي .وعادنة ما مينشأ أمر بديل للمحرر  vimباسم " "viفججي أنظمججة ليمنكججس .سججنعتبر وجججود برنامججج
اسمه  viعلى جهازك والذي هو في الحقيقة .vim

بدء وإيقاف vi
استخدم المر التي لتشغيل :vi
[me@linuxbox ~]$ vi
~

VIM - Vi IMproved

~
~

version 7.1.138

~

by Bram Moolenaar et al.
Vim is open source and freely distributable

~
~
~

!Sponsor Vim development

~

for information

>:help sponsor<Enter

type

to exit

>:q<Enter

type

~

>:help<Enter

type

~

>:help version7<Enter

type

~

~
for on-line help
for version info

><F1

or

~
Running in Vi compatible mode
for Vim defaults

~

>:set nocp<Enter

type

~

:help cp-default<Enter> for info on this

type

~
~
~
~
~

وكما فعلنا سابنقا مجع محجرر  ،nanoفجإن أول مجا سجنتعلمه هجو طريقجة إنهجاء المحجرر .منجد م
خل المجر الت ي لنهجاء vi
)لحظ أن النقطتين الرأسيتين " ":هما جزء من المر(:
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بدء وإيقاف vi
:q

م
سيعود ممحث الصدفة مخرة أخرى .إذا لم ينتمه برنامج ) viوذلك بسبب إدخالنا لتعديدل ما على الملف ولججم ميحفججظ
ذاك التعديل( ،فبإمكاننا أن نخبر  viأننا نعي ما نفعل وذلك بإضافة علمة تعجب بعد المر:

!:q

ضع ر
تلميحة :إذا " م
ت" في  ،viفجرب الضغط على زر  Escمررتين حتى تعرف طريقك.

وضع التوافقية
شاهدنا الرسالة "  "Running in Vi compatible modeفي شاشة البدء في المثال السابق .هذا يعني أن

 vimسميشخغل بسلوك شبيه بسلوك محرر  viالصلي بدنل من السلوك الممحسن لمحجرر  .vimسجنحتاج فججي

هذا الفصل إلى تشغيل  vimبالسلوك الممحجسن .توجد لدينا عخدة طرق كي نفعل ذلك:

جرب تشغيل  vimبجدنل مجن  .viإذا تجم ذل ك بنججاح؛ فأنش ئ المجر البجديل "'  "alias vi='vimوأضجفه
إلى ملف ".".bashrc

م
طريقة أخرى هي استخدم هذا المر لضافة سطر إلى ملف إعدادات  vimالخاص بك:
echo "set nocp" >> ~/.vimrc
متحجججخزم بعجججض توزيعجججات ليمنكجججس  vimبطجججرق عديجججدة .متثخبجججت بعجججض التوزيعجججات إصجججدانرا ممصجججخغنرا مجججن vim
افتراضييا الذي ل يدعم إل عدندا قلينل من ميزات  .vimفعندما مترطشبق الدروس القادمة ،ربما تججواجه بعججض
الميزات الناقصة .في هذه الحالة ،ثخبت الصدار الكامل من .vim

أوضاع التعديل

م
لمنشخغل  viمخرة أخرى ،في هذه المخرة سمنمرر اسم ملف غير موجود إلى المر  .viهذه هي طريقة إنشاء الملفججات
الجديدة في .vi

[me@linuxbox ~]$ rm -f foo.txt
[me@linuxbox ~]$ vi foo.txt

ستحصل على الشاشة التية إذا جرى كل شيء على ما يرام:
~
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~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
]"foo.txt" [New File

يشججير رمججز المجج خدة "~" فججي أول السججطر إلججى عججدم وجججود أي نججص فججي ذاك السججطر .هججذا يظهججر لنججا أن الملججف فججارغ.
ل تضغط على أي شيء بعد!

الشيء الخر الذي يجب علينا معرفته )عدا كيفية الخروج من البرنامج( هججو أن  viميججدعى  .modal editorيبججدأ

 viفجججي وضجججع الوامجججر ) .(command modeمتمثجججل جميجججع الزرار تقرينبجججا أوامجججر ،لجججذا ،لجججو بجججدأنا بالكتابجججة مباشجججرنة

فسميجن  viوميحمدث فوضى عارمة!

التبدي	ل إلى وضع الإدخال

يجججب علينججا أونل التبججديل إلججى وضججع الدخججال ) (insert modeلكججي نضججيف بعججض النججص إلججى الملججف .للقيججام بججذلك،

نضججغط علججى زر " ."iثججم بعججد ذلججك ،يجججب أن نشججاهد السججطر التججي فججي أسججفل الشاشججة إذا مشججشغ ر
ل  vimفججي الوضججع
الممحخسن )لن يظهر السطر في حال مششغ ر
ل  vimفي وضع التوافقية مع :(vi

-- INSERT --
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أوضاع التعديل
نستطيع الن إدخال بعض النص .لنجرب هذا:
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

للخروج من وضع الدخال والرجوع إلى وضع الوامر؛ نضغط على زر .Esc

حفظ الملف
لحفظ التعديلت التي قمنا بها إلجى الملجف ،يججب علينججا أن نجدخل أمجر  (ex command) exبينمجا نحججن فجي وضججع

الوامر .يمكن القيام بذلك بسهولة بالضغط على زر " .":فسيظهر رمز النقطرتين الرأسيرتين في أسفل الشاشة:

:

لكتابة الملف المعدل ،فإننا منتبع النقطتين بالحرف " "wومن ثم نضغط على :Enter
:w

س ميكتب الملف إلى القرص الصلب وستظهر رسالة تأكيد في أسفل الشاشة كالرسالة التية:
"foo.txt" [New] 1L, 46C written

تلميحممة :إذا قججرأ ر
ت التوثيججق الخججاص بمحججرر  vimفسججتلحظ تسججمية )وبشججكل مربججك( وضججع الوامججر بالوضججع
العادي  normal modeو أوامر  exباسم  .command modeلذا ،كن حذنرا.

تحر يك المؤشر
بينما أنت في وضع الوامر ،تستطيع استخدام المجموعججة الكجبيرة ال تي يوفرهجا  viمجن أوام ر التحريجك ،تشجترك

بعض تلك الوامر مع  .lessيحتوي الجدول التي على قائمة فرعية منها:
الجدول  :1-12أوامر تحريك المؤشر

الزر

نيحمر ك المؤشر

 lأو السهم اليمن

محرف واحد إلى اليمين.

 hأو السهم اليسر

محرف واحد إلى اليسار.

 jأو السهم السفلي

سطر واحد للسفل.
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 kأو السهم العلوي

سطر واحد للعلى.

) 0صفر(

إلى بداية السطر الحالي.

^

إلى أول حرف ليس فرا ن
غا في السطر الحالي.

$

إلى نهاية السطر الحالي.

w

إلى بداية الكلمة )أو علمة الترقيم( التالية.

W

إلى بداية الكلمة التالية مع تجاهل علمات الترقيم.

b

إلى بداية الكلمة )أو علمة الترقيم( السابقة.

B

إلى بداية الكلمة السابقة مع تجاهل علمات الترقيم.

 Ctrl-fأو Page Down

صفحة واحدة إلى السفل.

 Ctrl-bأو Page up

صفحة واحدة إلى العلى.

numberG

إلى السطر ذي الرقم  .numberعلى سبيل المثال 1G ،سينتقل إلى السطر الول.

G

إلى آخر سطر من الملف.

ب  viالصجلي ،لجم يكجن لجميجع الطرفيجات
لماذا متستخدم الوامر  hو  jو  kو  lلتحريجك المؤشجر؟ لنجه عنجدما مكمتج ر
أزرار السهم ،ولن المستخدم الماهر ل يريد أن يحرك أصابعه من لوحة المفاتيح.

يمكن إسباق العديد من الوامر برقم ،كما في أمر " "Gالذي مذكر سابنقا .بتحديججد رقججم قبججل المججر؛ فإننججا منحججدد عججدد
المرات الواجب تكرار ذاك المجر فيهجا .فعلجى سججبيل المثجال ،المججر " "5jسجيجعل  viيحجرك المؤشجر خمسججة أسجطر

للسفل.

التعديلات الأساسية
يحتججوي أبسججط أنججواع التعججديل علججى بعججض الوامججر الساسججية كججإدراج النججص وحججذفه وتحريججك المؤشججر والقججص

واللصق .بالطبع يدعم  viجميع تلك الوامر لكن بطريقته الخاصة .ويججدعم  viأي ن
ضججا الججتراجع ) (undoلكججن دعنمججا

محدوندا .إذا ضغطت الزر " "uفي وضع الوامر ،فسيتراجع  viعن آخر تعديل مقم ر
ت به.
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إلحاق النصوص
يدعم  viعدة طرق للدخول إلى وضع التعديل .استخدمنا مسبنقا الخيار " "iلضافة نص.
لنعد الن إلى ملف :foo.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

إذا أردنججا إضججافة نججص فججي نهايججة الجملججة السججابقة ،فإننججا نكتشججف أن المججر  iل يججدعم ذلججك ،وذلججك لننججا ل نسججتطيع

تحريك المؤشر إلجى مجا بعجد نهايجة السججطر .يجوفر  viأمجنرا لضجافة النجص يججدعى " ."aإذا حركنجا المؤشجر إلجى نهايجة
السججطر وضججغطنا علججى " "aفسججيتجاوز المؤشججر نهايججة السججطر ويججدخل  viفججي وضججع التعججديل .وهججذا مججا يسججمح لنججا

بإضافة المزيد من النص:

It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

ل تنرس أن تضغط على الزر  Escللخروج من وضع التعديل.
ولننا نريد غالنبا إضافة النص في آخر السطر ،فيجوفر  viاختص انرا ل ذلك؛ أل وهجو المجر " ."Aدعنجا نجربجه ومن م
ضجف
بعض السطر إلى الملف الخاص بنا.

أو نل ،سججنحخرك المؤشججر إلججى بدايججة السججطر باسججتخدام المججر ") "0الرقججم صججفر( .ومججن ثججم نضججغط علججى " "Aونججدخل
السطر التية:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

م
مخرة أخرى ،ل تنس الضغط على  Escللخروج من وضع التعديل.
كما لحظنا ،فإن المر " "Aمفيد؛ حيث ميحخرك المؤشر إلى آخر السطر قبل بدء عملية الدخال.

اةفتتاح سطر

م
طريقة أخرى تسمح لنا بإدراج النص هي "بافتتاح" ) (openingسطر جديد .يضيف هذا المر سججطنرا جديججندا بيججن
سطرين موجودين مسبنقا وميد م
خل المحرر في وضع الدخال .يوجد أمرين مختلفين هما:
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الجدول  :2-12الوامر التي متستخدم لفتتاح سطر

المعنى

المر

o

افتتاح السطر الموجود تحت السطر الحالي.

O

افتتاح السطر الموجود فوق السطر الحالي.

لزالة الغموض ،جخرب وضع المؤشر على السطر الثالث ومن ثم اضغط على زر :o
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

ح سط كر جديد تحت السطر الثالث ودخل المحرر في وضع الدخال .اخرج من وضججع الدخجال بالضجغط علجى
مافمتمت ر
 Escومن ثم اضغط على الزر  uللتراجع عن التغييرات التي مقم ر
ت بها.

اضغط الزر  Oلفتتاح السطر الذي يسبق السطر الموجود فيه المؤشر:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

اخرج من وضع الدخال ) (Escوتراجع عن التغيرات ).(u

حذف النص

كما توقع ر
ت ،يوفر  viالعديد من الطجرق لحجذف النصجوص ،تتجألف جميجع تلجك الط رق م ن زر واحجد أو اثنيجن .أونل،

يحججذف الججزر  xالحججرف الموجججود فججي موضججع المؤشججر .ويمكججن أن ميسججبق المججر  xبرقججم ميحججدد عججدد الحججروف الججتي

سمتحذف.

المججر  dشججامل أكججثر .وكمججا فججي المججر  ،xيمكججن إسججباقه بعججدد يحججدد عججدد مججرات تنفيججذ أمججر الحججذف .بالضججافة إلججى

وجوب أن ميلرحق بالمر  dرقكم يحدد حجم النص الذي سميحذف .يحتوي الجدول التي على بعض المثلة:
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الجدول  :3-12أوامر حذف النص

يحذف

المر

x

الحرف الحالي.

3x

الحرف الحالي والحررفين التالريين.

dd

السطر الحالي.

5dd

السطر الحالي والربعة السطر التالية.

dW

من موضع المؤشر الحالي إلى بداية الكلمة التالية.

d$

من موضع المؤشر الحالي إلى نهاية السطر.

d0

من موضع المؤشر الحالي إلى بداية السطر.

^d

من موضع المؤشر الحالي إلى أول محرف ليس فرا ن
غا في السطر.

dG

من السطر الحالي حتى نهاية الملف.

d20G

من السطر الحالي حتى السطر العشرين من الملف.

ضججع المؤشججر عنججد الكلمججة " "itفججي الملججف السججابق ،واضججغط علججى  xضججغنطا متكججرنرا حججتى يحججذف بججاقي الجملججة.
اضغط الن على زر  uبشكل متكرر حتى تتراجع عن الحذف.

ملحظة :يدعم  viالصلي التراجع لمرة واحدة فقط ،بينما يدعم  vimعدندا أكبر من ذلك.
لنجرب الحذف مجرة أخجرى ،لكجن هجذه المجرة باسجتخدام المجر  .dضججع المؤشجر علجى الكلمجة " "itواضجغط علجى dW
لحذف الكلمة:
The quick brown fox jumped over the lazy dog. was cool.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

اضغط على  d$للحذف من موضع المؤشر إلى نهاية السطر:
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The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

اضغط على  dGللحذف من السطر الحالي حتى نهاية الملف:
~
~
~
~
~

اضغط على  uثلث مرات للتراجع عن الحذف.

قص ونسخ ولصق النصوص
المر  dل يحذف النص بججل يقصججه أي ن
ضججا .سججمينرقل النججص المحججذوف إلجى مجا ميشجبه الحافظجة فججي كجل مجرة ميسجتخدم

فيها المر  .dومن ثم نستطيع لصق محتويات تلك الحافظة بعد المؤشر بالمر  pأو قبل المؤشر بالمر .P

يستخدم المر  yلنسخ )تذكر المصطلح " "yankالذي استخدمناه سابنقا( النص بنفس اللية الججتي ميسججتخدم فيهججا
المر  dلقص النص .هذه أمثلة عن استخدام المر  yمع مختلف أوامر حركة المؤشر:
الجدول  :4-12أوامر النسخ

المر

yy
5yy
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ينسخ
السطر الحالي.
السطر الحالي والسطر الربعة التالية.

yW

من موضع المؤشر حتى بداية الكلمة التالية.

y$

من موضع المؤشر حتى نهاية السطر.

y0

من موضع المؤشر حتى بداية السطر.

^y

من موضع المؤشر الحالي إلى أول محرف ليس فرا ن
غا في السطر.

التعديلت الساسية
yG
y20G

من السطر الحالي إلى نهاية الملف.
من السطر الحالي حتى السطر العشرين من الملف.

لنجرب بعض أوامر النسخ واللصق .ضع المؤشر على أول سطر من النجص واطبججع  yyلنسجخ السجطر الحجالي .ومجن

ثم رحخرك المؤشر إلى آخر سطر ) (Gواطبع  pللصق السطر السابق تحت السطر الحالي:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

وكمججا فججي المثلججة السججابقة ،اضججغط علججى  uللججتراجع عججن التغييججر الججذي مقمجج ر
ت بججه .اضججغط  Pعنججدما يكججون المؤشججر

موجوندا في السطر الخير:

It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4

It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 5

جججرب بعججض أوامججر  yالخججرى الموجججودة فججي الجججدول السججابق لكججي تعتججاد علججى سججلوك المريججن  pو  .Pل تنججرس أن
متعيد الملف إلى حالته السابقة عند النتهاء من تجاربك.

م الأسطر
ض م
محرر  viثابت على الفكرة السطرية .فليس من الممكن أن تحرك المؤشر إلى نهاية السطر وأن تحججذف "محججرف

صجا للقيجام بجذلك هجو
نهايجة السجطر" ) (\nلكجي تضجم السجطر إل ى السجطر الجذي يليجه .لهجذا السجبب ،ميجوخفر  viأمجنرا خا ن
المر ) Jوليس  jالذي ميستخدم لتحريك المؤشر(.

جرب وضع المؤشر على السطر الثالث وكتابة المر ":"J
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
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Line 3 Line 4
Line 5

البحث والاستبدال
يملك  viالقججدرة علجى تحريجك المؤشجر إلجى مكجان معيجن بالعتمجاد علججى نتائجج البحجث .يمكنججه القيجام بجالبحث فججي

سججطر واحججد أو فججي كامججل الملججف .ويسججتطيع أي ن
ضججا أن يقججوم بججإعلم المسججتخدم بعمليججات السججتبدال أو ل يقججوم

بإعلمه بذلك.

البحث في سطر واحد
يبحث المر  fفي سطر واحد ويحخرك المؤشر إلى المطابقة التالية للمحرف المحدد .على سبيل المثجال ،سججميحشرك

المر  faالمؤشججر إلجى المطابقججة التاليجة للحجرف " "aفججي السججطر الحجالي .بعجد القيجام بعمليجة البحججث عججن المحجارف،
يمكن تكرار نفس العملية بالضغط على زر الفاصلة المنقوطة ";".

البحث في كام	ل الملف
ميستخدم المر  /لتحريك المؤشجر إل ى المطابقجة التاليجة لكلمجة أو عبجارة .يعمجل هجذا الم ر بم ا يشجبه الطريقجة الجتي

يعمججل فيهججا فججي برنامججج  .lessعنججدما تطبججع المججر /؛ فسججيظهر الرمججز " "/فججي أسججفل الشاشججة .ثججم أدخججل الكلمججة أو
الجملة التي تريد البحث عنهجا ومجن ثجم اض غط عل ى  .Enterسجيتحرك المؤشجر إلجى موضجع المطابقجة فجي النجص،

يمكن تكرار البحث للحصول على المطابقات التالية بالمر  ،nمثال:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

ضع المؤشر في بداية السطر واطبع:
/Line

ومن ثم اضجغط عل ى  .Enterسجيتحرك المؤش ر إلجى السجطر الثجاني .الن ،اضجغط علجى  nوسجيتحرك المؤش ر إلجى
السطر الثالث .سيؤدي تكرار الم ر  nإلجى تحري ك المؤشجر إل ى مك ان المطابقجة التاليجة إل ى أن ل يبقجى هنالجك أخيجة

ممطابقجججات فجججي الملجججف .بينمجججا نسجججتطيع اسجججتخدام الكلمجججات والجمجججل مجججع خاصجججية البحجججث ،إل أن محجججرر  viيجججدعم
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البحث والستبدال
اسججتخدام التعججابير النظاميججة ) (regular expressionsأي ن
ضججا .الججتي تمثججل طريقججنة قويججنة جججندا فججي مطابقججة النمججاط
النصية المعقدة .سنشرح التعابير النظامية بالتفصيل في فصدل لحق.

البحث والاستبدال في كام	ل الملف
يستخدم  viالمر  exللقيام بعمليجات البحججث والسججتبدال )تججدعى " "substitutionفججي  (viفججي مجموعججة أسججطر
أو كامل الملف .سنستخدم المر التي لتغيير الكلمة " "Lineإلى " "lineفي كامل الملف:
:%s/Line/line/g

لمنقخسم المر السابق إلى عخدة عناصر؛ ولنشرح معنى كل عنصر:
الجدول  :5-12مثال عن الشكل العام للبحث والستبدال

المعنى

العنصر

:

يشير رمز النقطتين الرأسيتين إلى بدء أمر .ex

%

تحديد مجال السطر التي سمينخفذ المر فيها .الرمز " "%هو اختصار يعني أن المجججال هججو
من أول سجطر حجتى آخجر سجطر أي المل ف بجأكمله .يمكجن أي ن
ضجا تحديجد مججال السجطر علجى

الشكل  ) 1,5لن الملجف الخجاص بنجا يحتجوي علجى خمسجة أسجطر فقجط( ،أو  1,$الجذي يعنجي

"من السطر الول حجتى آخجر سجطر فجي الملجف" .إذا ل م يحجدد المججال ،فسجمينخفذ الم ر علجى
السطر الحالي فقط.

s
/Line/line/
g

تحديد العملية ،في حالتنا هذه هي " "substitutionأي البحث والستبدال.
نمط البحث والستبدال.
هذا يعني أن العملية عامة ) .(globalهذا يعني أنه سمتستبدل جميع مطابقات البحججث فججي
كل سطر .سمتستبدل أول مطابقة في كل سطر إذا محذف هذا الخيار.

سيتغير محتوى الملف بعد تنفيذ المر السابق ،ليصبح كالتي:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
line 2
line 3
line 4
line 5
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يمكننججا أي ن
ضججا الطلججب مججن المسججتخدم التأكيججد علججى عمليججات البحججث والسججتبدال قبججل إجراءهججا .يتججم ذلججك بإضججافة
" "cفي آخر المر ،على سبيل المثال:
:%s/line/Line/gc

سيعيد المر السابق الملف إلى حالته الصلية؛ لكن سمتسأل قبل تنفيذ أخية عملية استبدال ،وذلك بإظهار الرسججالة
التية:
?)replace with Line (y/n/a/q/l/^E/^Y

يمكن استخدام أي حرف من الحرف الموجودة بين قورسين كخيار .يشرح الجدول التي معاني تلك الحرف:
الجدول  :6-12أزرار الموافقة على الستبدال

المعنى

الزر

y

تأكيد عملية الستبدال.

n

تجاوز هذه المطابقة.

a

إجراء عملية الستبدال على جميع مطابقات النمط.

 Escأو Q
l

الخروج من وضع الستبدال.
القيججام بعمليججة السججتبدال الحاليججة ومججن ثججم الخججروج مججن وضججع السججتبدال )اختصججار
للكلمة ".("last

Ctrl-e, Ctrl-y

التمريججر ) (scrollإلججى السججفل وإلججى العلججى علججى الججترتيب .هججذا المججر مفيججد لمشججاهدة
المحتوى الذي تمت مطابقته.

إذا ضجججغطت علجججى  yفسجججتتم عمليجججة السجججتبدال ،أمجججا إذا ضجججغطت  nفسجججيتجاوز  viهجججذه المطابقجججة وينتقجججل إلجججى
المطابقة التالية.

تعديل عزدة ملفات

يكون عادنة من المفيد أن ميخع ردل أكثر من ملف في آن واحد .ربما تريد أن تجججري تعججديلت علججى أكججثر مججن ملججف أو

تريد نسخ محتوى من ملدف إلى آخر .نستطيع ،في محرر  ،viفتح عخدة ملفات للتعجديل بتحديجدها كوسجائط فجي

سطر الوامر:
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تعديل عخدة ملفات
vi file1 file2 file3...

لنخججرج مججن جلسججة  viالحاليججة ولننشججئ ملنفججا جديججندا للتعججديل .اطبججع المججر  :wqللخججروج مججن  viوحفججظ النججص

المعدل .لمننشئ الن ملنفا جديندا في مجلد المنزل لكي نستطيع التجربة عليه .سمننشئه باستخدام ناتج المر :ls
[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin > ls-output.txt

لنحرر الملف القديم والملف الجديد:
[me@linuxbox ~]$ vi foo.txt ls-output.txt

سيبدأ  viوسنشاهد الملف الول على الشاشة:
It was cool.

The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

التبدي	ل بين الملفات
للتبديل إلى الملف التالي ،استخدم أمر  exالتي:
:n

للرجوع إلى الملف السابق ،استخدم:
:N

على الرغم من أننججا نسجتطيع النتقجال مجن ملججدف إلجى آخجر ،إل أخن  viيفججرض سياسججة تمنعنجا مجن تبجديل الملفجات إذا

كان الملف الحالي يحتوي على أخية تعديلت غير محفوظة .أضف علمة التعجب "!" إلججى نهايججة المججر لجبججار vi

على النتقال بين الملفات.

بالضججافة إلججى التبججديل بيججن الملفججات بالطريقججة السججابقة ،يججدعم ) vimوبعججض نسججخ  (viبعججض أوامججر  exلتسججهيل
إدارة الملفجات .يمكننججا عججرض قائمججة بالملفججات الججتي يججري تعججديلها بججالمر " .":buffersسججيعرض ذاك المججر القائمججة

التية في أسفل الشاشة:
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:buffers
line 1

""foo.txt

1 %a

line 0

""ls-output.txt

2

Press Enter or type command to continue

للتبديل إلى ملدف آخر ،اطبع المر  :bufferيلحقه رقججم الملججف الججذي تريججد تعججديله .علججى سججبيل المثججال ،للنتقججال

من الملف  (foo.txt) 1إلى الملف  (ls-output.txt) 2نطبع المر:

:buffer 2

وسيظهر الملف الثاني على شاشتنا.

ةفتح المزيد من الملفات للتعدي	ل
مجن الممكجن أي ن
ضجا إضجافة المزيجد م ن الملفجات لتعجديلها فجي جلسجتنا الحاليجة .وذلجك باسجتخدام الم ر ) :eاختصجار

للكلمة " ("editمتبونعا باسم الملف .لننمه جلسة  viالحالية ونعود إلى سطر الوامر .ومجن ثجم سجنبدأ  viلكجن هجذه
المرة بملدف واحدد فقط:

[me@linuxbox ~]$ vi foo.txt

ولضافة الملف الثاني ندخل المر:
:e ls-output.txt

وسججججيظهر محتججججوى الملججججف الثججججاني علججججى الشاشججججة .يمكننججججا التأكججججد مججججن أن الملججججف الول مججججا زال مفتونحججججا بججججالمر
":":buffers
:buffers
line 1

""foo.txt

1 #

line 0

""ls-output.txt

2 %a

Press Enter or type command to continue

ملحظة :ل يمكن التبديل إلى ملدف مفتججوح بججالمر  :eباسججتخدام المريججن  :nأو  :Nيججب عليججك اسججتخدام
المر  :bufferمتبونعا برقم الملف للتبديل بين الملفات.
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ف إلى آخر
نسخ المحتوى من مل ف
تريد غالنبا أن تنسخ بعض محتويات أحد الملفات إلى ملدف آخر عندما تفتح أكثر من ملف للتعديل .يمكن القيججام
بذلك بسهولة بالنسخ واللصق كما تعلمنا في الفقرات السجابقة .سجنفتح أونل الملرفيجن وننتقجل إل ى ملجف foo.txt

بطباعة المر:

:buffer 1

سيظهر التي على الشاشة:
The quick brown fox jumped over the lazy dog. It was cool.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

من ثم سنحرك المؤشر إلى السطر الول ونطبع المر  yyلنسخ السطر.
سنحخول الن إلى الملف الثاني بطباعة:
:buffer 2

ستظهر شاشة تحتوي على معلومات بعض الملفات شبيهة بالشاشة التية )معمر ر
ض جزء من الملف هنا فقط(:
total 343700
[ 08:58

2007-12-05

31316

root

root

-rwxr-xr-x 1

13:39 411toppm

2007-12-09

8240

root

root

-rwxr-xr-x 1

13:36 a2p

2008-01-31

111276

root

root

-rwxr-xr-x 1

20:16 a52dec

2006-10-06

25368

root

root

-rwxr-xr-x 1

17:43 aafire

2007-05-04

11532

root

root

-rwxr-xr-x 1

17:43 aainfo

2007-05-04

7292

root

root

-rwxr-xr-x 1

حخرك المؤشر إلى السطر الول والصق النص الذي نسخناه من الملف السابق بالمر ":"p
total 325608
The quick brown fox jumped over the lazy dog. It was cool.
[ 08:58

2007-12-05

31316

root

root

-rwxr-xr-x 1

13:39 411toppm

2007-12-09

8240

root

root

-rwxr-xr-x 1

158

vi  مقدمة عن محرر:الفصل الثاني عشر

-rwxr-xr-x 1

root

root

111276

2008-01-31

13:36 a2p

-rwxr-xr-x 1

root

root

25368

2006-10-06

20:16 a52dec

-rwxr-xr-x 1

root

root

11532

2007-05-04

17:43 aafire

-rwxr-xr-x 1

root

root

7292

2007-05-04

17:43 aainfo

إدراج ملف كام	ل داخ	ل ملف آخر
vi  سججمننهي جلسججة، لكي نجججرب ذلججك.من الممكن إدراج كامل محتويات ملدف ما في الملف الذي نعخدل عليه حالنيا

:الحالية ومننشئ واحدة جديدة بملف مفتوح واحد فقط

[me@linuxbox ~]$ vi ls-output.txt

:سنشاهد ملفنا مخرة أخرى
total 325608
-rwxr-xr-x 1

root

root

31316

2007-12-05

08:58 [

-rwxr-xr-x 1

root

root

8240

2007-12-09

13:39 411toppm

-rwxr-xr-x 1

root

root

111276

2008-01-31

13:36 a2p

-rwxr-xr-x 1

root

root

25368

2006-10-06

20:16 a52dec

-rwxr-xr-x 1

root

root

11532

2007-05-04

17:43 aafire

-rwxr-xr-x 1

root

root

7292

2007-05-04

17:43 aainfo

: التيex حخرك المؤشر إلى السطر الثالث ومن ثم أدخل أمر
:r foo.txt

: ستحتوي شاشتنا الن على التي."( ملنفا محدندا قبل موضع المؤشرread"  )اختصار للكلمة:r ميدرج المر
total 325608
-rwxr-xr-x 1

root

root

31316

2007-12-05

08:58 [

-rwxr-xr-x 1

root

root

8240

2007-12-09

13:39 411toppm

The quick brown fox jumped over the lazy dog. It was cool.
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
-rwxr-xr-x 1

root

root

111276

2008-01-31

13:36 a2p
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20:16 a52dec

2006-10-06

25368

root

root

-rwxr-xr-x 1

17:43 aafire

2007-05-04

11532

root

root

-rwxr-xr-x 1

17:43 aainfo

2007-05-04

7292

root

root

-rwxr-xr-x 1

حفظ الملفات

توجد عخدة طرق لحفظ الملفات التي عخدلناها )كما كل شيء آخر في  .(viلقد شرحنا سابنقا المر  ،:wلكججن توجججد

عخدة طرق لحفظ الملف قد تجد بعضها ممفيندا.

ستؤدي طباعجة  ZZفجي وضجع الوامجر إلجى حفجظ الملجف وإنه اء  .viك ذلك أم ر  :wqالجذي يدمجج بيجن المريجن :w

و  :qالذي يؤدي أي ن
ضا إلى حفظ الملف والخروج من .vi

يمكن تحديد وسيط اختيجاري للمججر  :wلتحديججد اسجم الملجف الججذي سججميحفظ .أي أنجه يعنجي "حفجظ باسجم ."...علججى
م
سبيل المثال ،إذا كنا نعدل الملف  foo.txtوأردنا حفظ نسخة أخرى تسمى foo1.txt؛ فندخل المر التي:
:w foo1.txt

ملحظممة :بينمججا يحفججظ المججر السججابق الملججف باسججم مختلججف ،إل أنججه ل يغيججر اسججم الملججف الججذي منعججخدله الن .أي
بإكمالك التعديل ،فإنك ستغير الملف  foo.txtوليس .foo1.txt

الخلاصة
بعد تعلمنا لمهارات التعديل الساسجية؛ أصجبح بإمكاننجا تعجديل الملف ات النصجية لصجيانة أنظمجة ليمنكجس .اسجتخدام
م
محرر  vimفي تنفيذ المهام العتيادية سيؤتي أمكرله .ولما كانت المحججررات الججتي متشججمبه  viمتأصججلة فججي يججونكس؛
فسنشاهد العديد من البرامج التي تأثرت بتصميمه ،برنامج  lessهو مثا ك
ل عن ذلك.
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تخصيص المشحث

سنشرح في هذا الفصل أحد التفاصيل "التافهة" :ممحجث الصججدفة! لكججن سيكشجف الشجرح آليجة العمجل الداخليجة
للصدفة ولمحاكي الطرفية نفسه.
كما هو الحال مع العديد من الشياء في ليمنكس ،ممحث الصدفة قابل للتخصيص كثينرا ،وعلى الرغم مججن أننججا

اعتبرنا الممحث مجرد أمر ممسخلم به دون أهمية ،إل أنه قد يصبح مفيندا جندا إذا تعلمنا طريقة التحكم فيه.

يبنية المماحث
الممحث الفتراضي لنا يشبه الممحث التي:
[me@linuxbox ~]$

لحججظ أنججه يحتججوي علججى اسججم المسججتخدم واسججم ال ممضججيف ومجلججد العمججل الحججالي ،لكججن كيججف تججم تشججكيله بهججذه

الطريقججة؟ بكججل بسججاطة لن الممحججث يعججخرف بمتغيججر بيئججة يججدعى ) PS1اختصججار للعبججارة "prompt string
 .("oneنستطيع مشاهدة محتوى المتغير  PS1باستخدام المر :echo
[me@linuxbox ~]$ echo $PS1
[\u@\h \W]\$

ملحظممة :ل تقلججق إن لججم تكججن النتائججج عنججدك مطابقججة للمثججال السججابق .ترخكججب كججل توزيعججة الممحججث بشججكل
مختلف قلينل )وبعضها غريب جندا!(.

من النتائج ،لحظنا أن المتغير  PS1يحتوي على عدد مجن المح ارف كجالقواس وإشجارة "@" وإش ارة ال دولر،

لكججن المحججارف الباقيججة غامضججة .يتججذكر البعججض مخنججا ورود مثججل هججذه الرمججوز فججي الفصججل السججابع عنججدما أطلقنججا
عليهججم اسججم المحججارف الخاصججة المهربججة باسججتخدام الشججرطة المائلججة الخلفيججة )backslash-escaped special

 .(charactersهججذه القائمججة تحتججوي علججى أغلججب المحججارف الججتي تعاملهججا الصججدفة معاملججنة خاصججنة فججي العبججارة

الممكخونة للممحث:
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الجدول  :1-13الكواد الخاصة الممستخردمة في ممحث الصدفة

الرمز

162

المعنى

\a

الجرس .يؤدي هذا الرمز عند وروده إلى أن يصدر الحاسوب صونتا.

\d

التاريخ بصيغة "اليوم الشهر رقم اليوم" .على سبيل المثال "."Mon May 26

\h

اسم المضيف المحلي بدون اسم النطاق.

\H

اسم المضيف المحلي كامنل.

\j

عدد المهمات التي متنخفذ في جلسة الصدفة الحالية.

\l

عدد أجهزة الطرفية الموصولة إلى الجهاز الحالي.

\n

محرف السطر الجديد.

\r

محرف العودة إلى بداية السطر.

\s

اسم برنامج الصدفة.

\t

الوقت الحالي بصيغة  24ساعة كالتالي.hours:minutes:seconds :

\T

الوقت الحالي بصيغة  12ساعة.

@\

الوقت الحالي بصيغة  12ساعة مع إضافة .AM/PM

\A

الوقت الحالي بصيغة  24ساعة على الشكل .hours:minutes

\u

اسم المستخدم الحالي.

\v

رقم نسخة ) (versionالصدفة.

\V

رقم نسخة ) (versionوإصدارة ) (releaseالصدفة.

\w

مسار مجلد العمل الحالي.

\W

آخر قسم من مسار مجلد العمل الحالي )اسم المجلد فقط(.

!\

رقم سجل التأريخ للمر الحالي.

مبنية الممحث
\#

م
عدد الوامر التي أدخلت في جلسة الصدفة.

\$

إظهار الرمز " "$إل إذا كانت لديك امتيازات الجذر فعندها سيظهر الرمز " "#بدنل عنه.

[\

يشير إلى بداية سلسلة م ن رمجز غيجر مطبجوع واحجد أو أك ثر الجتي تقجوم بمعالججة الطرفيجة
بطريقة أو بأخرى ،كتحريك المؤشر أو تغيير ألوان النص ...إلخ.

]\

يشير إلى نهاية سلسلة الرموز غير المطبوعة.

تجربة بعض تصميمات المماحثات الأخرى

نستطيع الن ،باستخدام القائمة السابقة ،تغيير الممحث .سنأخذ أونل نسججخنة احتياطيجنة مججن محتجوى المتغيججر PS1

لستعادتها لحنقا .للقيام بذلك ،سوف نسند قيمة المتغير إلى متغير جديد قمنا نحن بإنشائه:

"[me@linuxbox ~]$ ps1_old="$PS1

أنشججأنا متغيججنرا جديججندا باسججم  ps1_oldوأسججندنا قيمججة المتغيججر  ps1إليججه .باسججتطاعتنا التحقججق مججن نسججخ قيمججة
المتغير باستخدام المر :echo

[me@linuxbox ~]$ echo $ps1_old
[\u@\h \W]\$

بإمكاننا استعادة ال ممحث الفتراضي في أي وقت خلل جلسة الطرفية بالقيام بالمر المعاكس:
"[me@linuxbox ~]$ PS1="$ps1_old

نحن جاهزون الن للتجربة .لنجرب إسناد سلسلة نصية فارغة:
=[me@linuxbox ~]$ PS1

ي نججص يظهججر فججي الممحججث! لكججن الممحججث
إذا أسندنا ل شيء إلى المتغير  ps1فإننا نحصل على ل شيء! ل يوجد أ خ

ما زال موجوندا ،كما طلبنا منه .ولن مظهر الممحث غير مريح على الطلق ،فإننا سنغيره إلى ممحث ممصخغر:

" PS1="\$

ذاك أفض ل بكجثير .علجى القجل إننجا نعجرف مجاذا نفعجل .لحجظ وججود الفجراغ بيجن علمجتي القتبجاس مم ا يجؤدي إل ى

إظهار فراغ بين إشارة الدولر والمؤشر عند إظهار الممحث.
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لنضف جرنسا إلى الممحث:
" $ PS1="\[\a\]\$

سنسمع الن صوت جرس في كل مخرة يظهر فيها الممحث .ربما يكون مزعنجا ،إل أنه مفيججد إذا أردنججا سججماع صججوت

تنبيهي عند انتهاء تنفيذ أمر يأخجذ وقنتجا طجوينل .لحججظ أننججا ضججمجنا التعجبيررين ]\ و [\ لن محججرف الججرس  \aل

يسبب طباعة أي حرف مرئي .أي أنه ل يحخرك المؤشجر .لججذلك ،أخبرنججا الصججدفة أنججه محججرف غيجر مطبججوع كججي متخقججدر

طول الممحث تقدينرا صحينحا.

لنجرب الن ممحنثا يحتوي على معلومات مفيدة وهي اسم المضيف والوقت:
" $ PS1="\A \h \$
17:33 linuxbox $

تفيد إضافة الجوقت إلجى الممحجث فجي حجال أردنجا تتبججع زمججن تنفيجذ بعجض المهجام .فججي النهايججة ،سننشججئ ممحنثجا ميشجبه

الممحث الصلي:

" 17:37 linuxbox $ PS1="<\u@\h \W>\$
<me@linuxbox ~>$

جخرب بعض الرموز الموجودة في الجدول أعله ،وانظر هل تستطيع إنشاء ممحث جديد وجميل!

إضافة الألوان
تسججتجيب أغلججب محاكيججات الطرفيججة إلججى محججارف غيججر طباعيججة معينججة للتحكججم فججي بعججض خصججائص المحججارف

) كاللون ،وإظهار النص بخط عريض ،وجعل النص يومض( وموضع المؤشر .سنشرح التحكم فججي موضججع المؤشججر

ت لحق ،وسنبدأ أونل باللوان.
في وق د
تخبط الطرفيات

صل إل ى الحواسجيب المركزيجة ،كجانت هنالجك العديجد مجن
لنعد إلى الزمن القديم ،عندما كانت الطرفيات متو ر

شركات الحواسيب تنتج أنوانعا مختلف نة من الطرفيات التي يعمل كل نوع منهجا بطريقتججه الخاصججة .كجانت
لديهم لوحات مفاتيح خاصة وطرق تفسير مختلفة لكواد التحكم .ك ان ل دى يجونكس والنظمجة الشجبيهة

مبيونكس نظارمين فرعريين معقردين للتحكم في الطرفيات المختلفة )ميسججميان  termcapو .(terminfo
إذا بحث ر
ت جي ندا في إعدادات محاكي الطرفية لديك ،فستجد خيانرا لتحديد نوع المحاكاة.
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إضافة اللوان

فججي الجهججود المبذولججة لتوحيججد "اللغججة" الججتي تفهمهججا الطرفيججات ،طججخور المعهججد القججومي الميركججي للمعججايير

) (ANSIمجموعججنة موحججدنة مججن أكججواد التحكججم .يتججذكر مسججتخدمو  DOSالقججدامى الملججف  ANSI.SYSالججذي
كان ميستخدم لتفعيل تفسير تلك الكواد.

يتم التحكم فجي اللجون عجادنة بإرسجال "كجود  "ANSIإل ى الطرفيجة مكجون م ن سلسجلة مجن المحجارف .ل ميع رض كجود

التحكم على الشاشة ،بل ميفخسر من مقبل الطرفيججة كتعليمججة .وكمجا شجاهدنا فججي الجججدول السججابق؛ ميسججتخدم الرمججزان

]\ و [\ لتغليجججف المحججارف غيجججر المطبوعجججة .يبجججدأ كجججود  ANSIبجججالرقم ) 033فجججي النظجججام الثمججاني( ويلحقجججه محجججرف
خاصججية ) (attribute characterاختيججاري ومججن ثججم التعليمججة .علججى سججبيل المثججال ،الكججود المسججتخدم للججون النججص
الصلي هو  ،0بينما اللون السود هو:

\033[0;30m
يحتوي الجدول التي على قائمة باللوان المتاحة .لحظ أن اللوان مقسججمة إلججى مجموعججتين تختلفججان بخاصججية

الخط العريض ) (1التي تشير إلى اللوان "الفاتحة".

الجدول  :2-13الكواد الخاصة التي متستخدم لضبط ألوان النص

الرمز

اللون

الرمز

اللون

\033[0;30m

أسود.

\033[1;30m

بني غامق.

\033[0;31m

أحمر.

\033[1;31m

أحمر فاتح.

\033[0;32m

أخضر.

\033[1;32m

أخضر فاتح.

\033[0;33m

بني.

\033[1;33m

أصفر.

\033[0;34m

أزرق.

\033[1;34m

أزرق فاتح.

\033[0;35m

بنفسجي.

\033[1;35m

بنفسجي فاتح.

\033[0;36m

سماوي.

\033[1;36m

سماوي فاتح.

\033[0;37m

فضي فاتح.

\033[1;37m

أبيض.

لنجرب أن نصنع ممحنثا أحمر .سمنضيف رمز اللون في البداية:
" <me@linuxbox ~>$ PS1="\[\033[0;31m\]<\u@\h \W>\$
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<me@linuxbox ~>$

لقد نجح ذلك! لكن لحظ أن لون جميع النص الذي سيظهر بعد الممحث أحمر .لتصحيح ذلك ،نضجع محجرف اللجون

الفتراضي ) (0في نهاية عبارة الممحث وذلك سيخبر الطرفية بأن تعود إلى استخدام اللون الصلي:

" ]\<me@linuxbox ~>$ PS1="\[\033[0;31m\]<\u@\h \W>\$\[\033[0m
<me@linuxbox ~>$

هذا أفضل!
من الممكن أي ن
ضا تغيير لون خلفية النص باستخدام الكواد الموجودة في الجدول أدنججاه .ل تجدعم ألجوان الخلفيججة

الخاصية :bold

الجدول  :3-13الكواد الخاصة التي متستخدم لضبط لون الخلفية

اللون

الرمز

الرمز

اللون

\033[0;40m

أسود.

\033[0;44m

أزرق.

\033[0;41m

أحمر.

\033[0;45m

بنفسجي.

\033[0;42m

أخضر.

\033[0;46m

سماوي

\033[0;43m

بني.

\033[0;47m

فضي فاتح.

نستطيع إنشاء ممحث بخلفية حمراء بتطبيق تغيير بسيط على محرف اللون الول:
" ]\<me@linuxbox ~>$ PS1="\[\033[0;41m\]<\u@\h \W>\$\[\033[0m
<me@linuxbox ~>$

جخرب بعض أكواد اللوان وتس ج
ل قلينل.
ملحظة :عدا خاصجيات العجادي ) normal (0و العريجض ) ،bold (1يمكجن للنجص أن يعطجى خاصجيات إظهجاره

وتحته خط ) underscore (4وهو يومض ) blinking (5و مقلوب ) .inverse (7ترفض العديد من الطرفيات
إظهار النص وهو يومض لنه مزعج للغاية!

تحر يك المؤشر

م
توجد أكواد متستخدم للتحكم فجي مكجان المؤشجر .متسجتعمل ع ادنة لظه ار السجاعة أو أخيجة معلومجة أخجرى فجي مك ان
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تحريك المؤشر
مختلف من الشاشة كالزاوية العليا كل مخرة يتم إظهار الممحث فيها .هججذه قائمججة بججالكواد الججتي متسججتخدم لتحريججك
المؤشر:
الجدول  :4-13الكواد الخاصة التي متستخدم لتحريك المؤشر

الكود

\033[l;cH

المعنى

تحريك المؤشر إلى السطر  lو العمود .c

\033[nA

تحريك المؤشر إلى العلى  nسطر.

\033[nB

تحريك المؤشر إلى السفل  nسطر.

\033[nC

تحريك المؤشر إلى المام  nحرف.

\033[nD

تحريك المؤشر إلى الخلف  nحرف.

\033[2J

تفريغ الشاشة وتحريك المؤشر إلى الزاوية العليا اليسرى )السطر  0والعمود .(0

\033[K

مسح محتويات الشاشة من موضع المؤشر الحالي إلى نهاية السطر.

\033[s

حفظ مكان المؤشر الحالي.

\033[u

استعادة مكان المؤشر المحفوظ.

سننشئ ،باستخدام الكواد السابقة ،ممحنثا ميظهر الساعة )بلون أصفر( في شريط أحمر في أعلجى الشاشجة فجي كجل

مخرة يظهر فيها الممحث .الكود المستخدم لنشاء ذاك الممحث هو:

]\PS1="\[\033[s\033[0;0H\033[0;41m\033[K\033[1;33m\t\033[0m\033[u
" <\u@\h \W>\$

لنلمق نظرة على كل جزء من النص:
الجدول  :5-13شرح عبارة الممحث المعقدة

المعنى

الجزء

[\

يبججدأ سلسججلة محججارف غيججر مرئيججة .السججبب الحقيقججي لهججا هججو السججماح للصججدفة bash

بحسججاب قيججاس الممحججث الظججاهر .بججدونها سيوضججع المؤشججر فججي غيججر موضججعه مججن مقبججل
ميزات تعديل سطر الوامر.
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الفصل الثالث عشر :تخصيص الممحث
\033[s

حفججظ مكججان المؤشججر .ذلججك ضججروري لعججادة المؤشججر إلججى المكججان الصججلي بعججد طباعججة
الوقت فججي أعلججى الشاشججة .يججدر بالجذكر أنججه ل تجدعم جميججع محاكيجات الطرفيجات هجذا

الكود.
\033[0;0H
\033[0;41m
\033[K

تحريك المؤشر إلى الزاوية العليا اليسرى ،التي هي السطر  0والعمود .0
تغيير لون الخلفية إلى الحمر.
محو جميع محتويات السطر الموجود فيه المؤشر )الزاويججة العليججا اليسججرى( ولن لججون

الخلفية هو الحمر ،فسمتمحى جميع محتويات السطر ومتحخول إلججى الحمججر .لحججظ أن
تلجججك العمليجججة ل تجججؤدي إلجججى تغييجججر مكجججان المؤشجججر؛ حيجججث سجججيبقى فجججي الزاويجججة العليجججا

اليسرى.
\033[1;33m
\t

تحديد لون النص إلى اللون الصفر.
إظهار الوقت الحالي .وبينما هو عنصر "مطبوع" إل أننا ضجمجناه في قسم العناصر غير

المطبوعة كي ل تقججوم  bashبتضججمين السججاعة عنججد حسجاب الحجججم الحقيقججي للممحججث
الظاهر.
\033[0m
\033[u
]\
<\u@\h \W>\$

إزالة اللون )النص والخلفية(.
استعادة مكان المؤشر الذي محمفظ سابنقا.
إنهاء قسم الحرف غير المطبوعة.
عبارة الممحث.

حفظ المماحث
نحن ل نريد بالتأكيد أن نطبع كل هذه الرموز الهيروغليفية طوال الوقت! لذا ،فإننا نحتاج إلى حفظ تلك القيمججة

في مكجادن مجا .يمكننجا حفجظ قيمجة الممحجث بشجكل دائ م بإض افتها إلجى مل ف " .".bashrcحيجث نضجيف السجطرين
التيين إلى الملف:

]\PS1="\[\033[s\033[0;0H\033[0;41m\033[K\033[1;33m\t\033[0m\033[u
" <\u@\h \W>\$
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حفظ الممحث
export PS1

الخلاصة
صججدق أو ل تصججدق ،توجججد أشججياكء كججثيرة يمكججن القيججام بهججا فججي الممحججث بمججا فيهججا دوال وسججكربتات المشججل الججتي لججم
نشججرحها بعججد ،لكججن هججذه بدايججة جيججدة .ليججس الجميججع مهتنمججا بتغييججر الممحججث ،لن الممحججث الفتراضججي يكججون عججادنة

ت من المرح لهؤلء.
مرضنيا .لكن للشخاص الذين يريدون إضاعة وقتهم ،فتوفر الصدفة ساعا د
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الباب الثالث:

المهام الشائعة والأدوات الأساسية

الفص	ل الرابع عشر:

إدارة الحزم

إذا قضججيت بعججض الججوقت فججي مجتمعججات ليمنكججس ،فإنججك ستسججمع العديججد مججن الراء حججول "أفضججل" توزيعججة

ليمنكس .غال نبا ما تصبح مثل هذه النقاشات سخيفة للغاية ،وتركز علجى بعججض الشججياء كجماليجة خلفيجة سججطح

المكتججب )بعججض الشججخاص ل يسججتخدمون أوبنتججو لن لججون المسججمة الفتراضججي هججو البنججي!( ،وبعججض الشججياء
ا م
لخرى التافهة.

أهم عوامل تحديد جودة التوزيعة هو نظام الحزم الجذي تس تخدمه وحججم المجتمجع الجداعم للتوزيعجة .أثنجاء

قضججائك المزيججد مججن الججوقت فججي ليمنكججس ،ستشججاهد أن البرمجيججات عمونمججا ديناميكيججة وتتغيججر بسججرعة .أغلججب

التوزيعججات الرفيعججة المسججتوى تطلججق إصججدانرا جديججندا كججل سججتة أشججهر والعديججد مججن البرامججج متحججدث كججل يججوم.
سنحتاج إلى أدوات جيدة لدارة الحزم كي نستطيع مجاراة التغيرات في البرمجيات.

إدارة الحجججزم هجججي آليجججة تثجججبيت وتغييجججر البرمجيجججات فجججي النظجججام .فجججي الجججوقت الحجججالي ،الحجججزم الموججججودة فجججي
المستودعات التي يوفرها صانعو التوزيعة ترض ي حاججات غالبيجة المسجتخدمين للبرامجج .وهجذا يختلجف عمجا

كان الحال عليه في بدايات ليمنكس حيث يحتاج كل مستخدم إلى تن زيل ) (downloadوتصريف )(compile

الكود المصدري ) (source codeلكي يستطيع تثبيت البرمجيات .ل توجد أخية مشكلة في البناء من المصججدر؛
فججي الواقججع ،إمكانيججة الوصججول إلججى الكججود المصججدري للبرامججج هججو ميججزة أساسججية ومهمججة مججن مزايججا البرمجيججات

الحرة التي يعتمد عليها ليمنكجس .يعطينججا ) لنجا ،ولي شججخص آخجر( القججدرة علجى الطلع وتحسجين النظجام .لكجن

الحصول على البرامج ممصخرفنة وجاهزنة على شكل حزم أسرع وأسهل بالتعامل.

سججنلقي فججي هججذا الفصججل نظججرة علججى أدوات سججطر الوامججر الججتي تسججتخدم لدارة الحججزم .وعلججى الرغججم مججن أن

معظم التوزيعجات تجوفر برمجيجات رسجومية معقجدة لدارة الحجزم ،لكجن مجن الضجروري أي ن
ضجا تعلجم برامججج سجطر
الوامر ،التي تستطيع القيام بالمهمات التي تعد صعبة )أو مستحيلة( بالمقارنة مع نظرائهم الرسوميين.

أنظمة التحزيم

م
تستخدم مختلف التوزيعات أنظمة تحزيم مختلفة .وكقاعججدة عامججة ،الحزمججة الجتي أنشججئت للعمجل مججع توزيعججة
معينة لن تكون متوافقججة مجع توزيعجة ثانيججة .تنقسججم أغلججب التوزيعجات إلجى مخيرميججن لتقنيججات التحزيجم :مخيجم

دبيجججان " ".debومخيجججم ريجججدهات " .".rpmهنالجججك بعججججض السجججتثناءات المجججثيرة للهتمجججام كتوزيعجججة جنتججججو

وسلكوير و  .Foresightلكن أغلب التوزيعات الخرى تستخدم أحد نظامي الحزم السابرقين.
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الفصل الرابع عشر :إدارة الحزم
ي التحزيم الشهيررتين
ي نظارم خ
الجدول  :1-14عائلرت خ

نظام التحزيم

التوزيعات )قائمة نجزئمية(

نمط دبيان )(.deb
نمط ريدهات )(.rpm

Debian, Ubuntu, Xandros, Linspire
Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, OpenSUSE, Mandriva,
PCLinuxOS

كيف يعمل نظام الحزم

إن طريقجججة التوزيجججع المسجججتخدمة فجججي البرمجيجججات المملوكجججة )  (proprietary softwareعجججادنة هجججي بيجججع أسجججطوانة
تحتوي على "معالج التثبيت" لتثبيت برنامج جديد على النظام.

ل يعمل ليمنكس بهذه الطريقة .جميع البرمجيات التي تتوفر لنظام ليمنكس موجودة علججى النججترنت .تتججوفر أغلججب
البرامج كحزم يوفرها صانعي التوزيعة والباقي متججوافر علجى هيئجة كججود مصجدري قابججل للبنججاء والتثجبيت اليججدوي.

سنتحدث عن طريقة بناء البرنامج من المصدر في فصدل لحق.

ملفات الحزم

تسمى أصغر وحدة في نظام الحزم ملف الحزمججة .يكججون ملججف الحزمجة عجادنة علجى شججكل مجموعجة مضجغوطة مجن
الملفججات الججتي تتضججمن ملفججات البرنامججج .يمكججن أن تتكججون الحزمججة مججن عججخدة برامججج .بالضججافة إلججى الملفججات الججتي

صجججا توضجججحنيا يحتجججوي
سجججمتثجبت ،يحتجججوي ملجججف الحزمجججة علجججى بيانجججات وصجججفية ) (metadataعجججن الحزمجججة تمثجججل ن ن
ت عن الحزمة ومحتوياتهجا .إضجافنة إلجى ذلجك ،قجد تحتجوي العديججد مجن الحجزم علجى سجكربتات متنجفججذ قبجل أو
معلوما د
بعد التثبيت للقيام بعمليات الضبط والتهيئة.

متنشأ الحزم من مقبل شججخص يسججمى "مشججرف الحزمججة" ) ،(package maintainerعججادنة )وليججس دائنمجا( هججو شججخص
من الشركة الصانعة للتوزيعة .يحصل الشخص الصانع للحزمة على الكججود المصججدري مججن كججاتب البرنامججج )يسججمى

عجججادنة "المنبجججع" ] ،([upstream providerثجججم يبنيجججه وينشجججئ البيانجججات الوصجججفية للحزمجججة وأخيجججة سجججكربتات تثجججبيت

ضرورية .يطبق ذاك الشخص عاد نة تغييرات على الكود الصلي لضمان اندماج البرنامج الذي تحويه الحزمة مججع

باقي مكونات التوزيعة.

المستودعات
علججى الرغججم مججن أن بعججض المشججاريع البرمجيججة تختججار طريقججة خاصججة بهججا للتحزيججم والتوزيججع؛ إل أن أغلججب الحججزم
م
الموجججودة حالنيجا مجن صجنع شجركات التوزيعجات وأطجراف أخجرى مهتمجة بجالمر .تكجون الح زم متجوافرة لمسجتخدمي

توزيعة ما في مستودعات ) (repositoriesمركزية التي قد تحتوي على آلف الحزم التي قد مبني ك ك
ل منها لجججل

تلك التوزيعة.
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كيف يعمل نظام الحزم
قد تحتوي التوزيعة على عدد من المستودعات المختلفة لتوفير الحزم لمختلف مراحل تطوير البرمجيات .على

سججبيل المثججال ،يكججون هنججاك عججادنة مسججتودع "اختبججاري" ) (testingيحتججوي علججى حججزم البرامججج الختباريججة الججتي
يسججتخدمها المسججتخدمون "الشجججعان" الججذين يبحثججون عججن المعلجج خ
ل ) (bugsويبلغججون عنهججا لصججلحها فججي النسججخة

المسججتقرة .وتحتججوي التوزيعججة أي ن
ضججا علججى مسججتودع "تطججويري" )  (developmentالججذي يحتججوي علججى الحججزم الججتي

سمتدرج في الصدار القادم من التوزيعة.

قججد تحتججوي التوزيعججة أي ن
ضججا علججى مسججتودعات طججرف ثججالث )  (third-party repositoriesالججتي متسججتخدم لتججوفير

البرامج التي ل ميسمح -لسباب قانونية مثل  -...DRMبتضمينها في التوزيعة .مثال شهير عليهججا هججو دعججم تشججفير

أقراص  DVDالذي ل يعتبر قانوننيا في الوليات المتحدة الميركية .تعمل مستودعات الطججرف الثججالث فججي الججدول
التي ل تمل ك مثجل هجذه القجوانين .تكجون تل ك المسجتودعات عجادنة مسجتقلة عجن التوزيعجة ،لكجن يججب علينجا معرفججة

طريقة إعدادها.

الاعتماديات

م
نسبة قليلة جندا من البرامج ل تعتمد على برامج أخرى لكي تقوم بمهامهججا .تتشججارك النشججاطات الشججائعة ،كالججدخل
والخجرج علجى سجبيل المثجال ،بيجن العديجد مج ن البرامجج عجن طريجق مجا يسجمى "مكتبججة مشجتركة" )،(shared library
التي توفر خدمات مهمة لكثر من برنامج.
إذا تطلبت حزمكة ما مكتبنة مشتركنة ،فميقال أن لديها "اعتمادية" ) .(dependencyتوفر نظم إدارة الحججزم الحاليججة
طريقة لحل مشاكل العتماديات ،وذلك بالتحقق من تثبيت جميع العتماديات عند تثبيت حزمة ما.

الأدوات عالية المستوى ومنخفمضة المستوى لإدارة الحزم

تحتوي منظم إدارة الحزم عادنة على نورعين مججن الدوات :أدوات منخفضججة المسججتوى الججتي تقججوم بمهمجات كتثججبيت

وإزالججججة ملفججججات الحججججزم ،وأدوات عاليججججة المسججججتوى الججججتي تبحججججث فججججي البيانججججات الوصججججفية للحججججزم وتحجججج خ
ل مشججججاكل
العتماديات .سجنلقي نظجرة فجي هججذا الفصجل علجى الدوات الجتي توفرهجا التوزيعجات الجتي تعتمجد علجى نمجط دبيجان

) كججأوبنتو وغيرهججا( وتلججك الججتي توفرهججا التوزيعججات الججتي تعتمججد علججى نمججط ريججدهات .وعلججى الرغججم مججن أن جميججع

التوزيعججات الججتي تعتمججد علججى نمججط ريججدهات تسججتخدم الداة منخفضججة المسججتوى ذاتهججا ) (rpm؛ إل أنهججا تسججتخدم

أدوات عاليججة المسججتوى مختلفججة .سنشججرح فججي نقاشججنا هججذا ،الداة العاليججة المسججتوى  yumالججتي متسججتخدم مججن مقبججل
توزيعة فيدورا و  RHELو  .CentOSالتوزيعات الخرى التي تعتمد على نمججط ريججدهات تججوفر أدوات أخججرى عاليججة
المستوى بميزات متقاربة.
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الفصل الرابع عشر :إدارة الحزم
الجدول  :2-14أدوات أنظمة التحزيم

التوزيعات

الدوات منخفضة المستوى

نمط دبيان
فيدوراRHEL، CentOS ،

الدوات عالية المستوى

dpkg

apt-get, aptitude

rpm

yum

المهمات الشائعة في إدارة الحزم
هنالك العديد مجن الميجزات الجتي يمكججن القيججام بهجا باسججتخدام أدوات سججطر الوامجر لدارة الحجزم ،إل أننججا سججنناقش

أشهرها .يجدر بالذكر أن بعض الدوات المنخفضة المستوى تدعم أي ن
ضا إنشاء الحزم ،لكججن هججذا الموضججوع خججارج
عن نطاق هذا الكتاب.
سنستخدم في النقجاش التجي المصجطلح " اسجم الحزمجة" للدللجة عل ى السجم الحقيقجي للحزمجة ،الجذي يختلجف عجن

مصطلح "ملف الحزمة" الذي يمثل مسار الملف الذي يحتوي على الحزمة.

العثور على حزمة ف ما في مستودع
يمكججن العثججور علججى حزمجج دة مججا فججي مسججتودع بججالبحث عججن اسججم أو وصججف الحزمججة فججي أسججماء الحججزم أو البيانججات
الوصفية التي توفرها ،باستخدام الدوات عالية المستوى.

الجدول  :3-14أوامر البحث عن الحزم

نمط التحزيم

الوامر

دبيان

apt-get update
apt-cache search search_string

ريدهات

yum search search_string

على سبيل المثال ،للبحث في مستودع  yumعن محرر  ،emacsنستخدم المر التي:
yum search emacs

تثبيت الحزم من المستودعات
تسمح الدوات العالية المستوى بتنزيل حزمة ما من مستودع وتثبيتها مع جميع اعتمادياتها.
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الجدول  :4-14أوامر تثبيت الحزم

نمط التحزيم

الوامر

دبيان

apt-get update
apt-get install package_name

ريدهات

yum install package_name

على سبيل المثال ،لتثبيت محرر  emacsمن مستودع  aptفإننا ننفذ المر:
apt-get update; apt-get install emacs

تثبيت حزمة من ملف حزمة

إذا من شزل ملف حزمة من مصججدر آخجر غيججر المسجتودع ،فيمكججن تثجبيته مباشجرنة )لكجن دون حججل مشججكلة العتماديجات(
باستخدام أداة منخفضة المستوى.

الجدول  :5-14أوامر تثبيت الحزم المنخفضة المستوى

نمط التحزيم

دبيان
ريدهات

الوامر
dpkg --install package_file
rpm -i package_file

مثنل :إذا منخزل ملف الحزمة " "emacs-22.1-7.fc7-i386.rpmمن مكان آخر غير المستودع ،فيمكن تثبيته
كالتي:
rpm -i emacs-22.1-7.fc7-i386.rpm

ملحظة :لما كانت هذه الطريقة تستخدم برنامج  rpmالمنخفض المستوى للقيام بعمليججة التثججبيت ،فججإنه لجن
يحل مشكلة العتماديات .إذا وجد  rpmاعتمادينة ناقصنة ،فإنه سينتهي مع إظهار رسالة خطأ.

إزالة الحزم
متججزال الحججزم باسججتخدام الدوات عاليججة المسججتوى أو منخفضججة المسججتوى .ميظهججر الجججدول التججي طريقججة اسججتخدام
الدوات عالية المستوى:
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الجدول  :6-14أوامر إزالة الحزم

الوامر

نمط التحزيم

دبيان

apt-get remove package_name

ريدهات

yum erase package_name

مثنل :لزالة حزمة  emacsمن نظام مبني على دبيان:
apt-get remove emacs

تحديث الحزم من المستودعات

إحججدى أشججهر مهججام إدارة الحججزم هججي إبقججاء النظججام محججخدنثا تحججدينثا مسججتمنرا )أي اسججتخدام آخججر إصججدارات الحججزم(.

متنشفذ الدوات العالية المستوى هذا المر المهم في خطوة واحدة فقط:
الجدول  :7-14أوامر تحديث الحزم

نمط التحزيم
دبيان

الوامر
apt-get update; apt-get upgrade

ريدهات

yum update

مثال :لتطبيق جميع تحديثات الحزم المتوفرة في نظام دبيان:
apt-get update; apt-get upgrade

تحديث حزمة ما من ملف الحزمة

إذا ن خزلت حزمة من مصدر آخر غير المستودع ،فيمكن تثبيتها مستبدلنة الصدار القدم:

الجدول  :8-14أدوات التحديث المنخفضة المستوى

نمط التحزيم

دبيان
ريدهات

الوامر
dpkg --install package_file
rpm -U package_file

على سبيل المثال :تحديث حزمة  emacsمجن ملجف الحزمجة "  "emacs-22.1-7.fc7-i386.rpmعلجى نظجام
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ريدهات:
rpm -U emacs-22.1-7.fc7-i386.rpm

صا لتحديث ال م
حزم بالمقارنة مع نظيره .rpm
ملحظة :ل يوفر  dpkgخيانرا خا ن

عرض الحزم القمثمبتة
هذه الوامر متستخدم لعرض قائمة بجميع الحزم الممثجبتة على جهازك:
الجدول  :9-14أوامر عرض قائمة بجميع الحزم

نمط التحزيم

الوامر

دبيان

dpkg --list

ريدهات

rpm -qa

تحديد ةفيما إن كانت حزمة مثبتة أم لا
الدوات المنخفضة المستوى التية تظهر إذا كانت الحزمة المحددة مثبتة على النظام أم ل:
الجدول  :10-14أوامر معرفة حالة الحزم

نمط التحزيم

دبيان

الوامر
dpkg --status package_name

ريدهات

rpm -q package_name

مثال :لتحديد فيما إن كانت حزمة  emacsمثبتة على نظام مبني على دبيان:
dpkg --status emacs

إظهار معلومات حول حزمة مثبتة
في حال عرف ر
ت اسم الحزمة ،فبإمكانك استخدام الوامر التية لظهار شرح عن عمل تلك الحزمة:
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الجدول  :11-14أوامر إظهار معلومات حول الحزم

نمط التحزيم

الوامر

دبيان

apt-cache show package_name

ريدهات

yum info package_name

مثال :عرض شرح عن الحزمة  emcasفي نظام مبني على دبيان:
apt-cache show emacs

معرةفة أمية حزمة ثمبتت ملنفا ما
لتحديد أية حزمة ثجبرتت ملنفا محدندا ،فإننا نستخدم الوامر التية:
الجدول  :12-14أوامر التعرف على ملفات الحزم

نمط التحزيم
دبيان

ريدهات

الوامر
dpkg --search file_name
rpm -qf file_name

مثال :لمعرفة الحزمة المسؤولة عن تثبيت الملف  /usr/bin/vimفي نظام ريدهات:
rpm -qf /usr/bin/vim

الخلاصة

سنستكشف في الفصول التية العديد من البرامج المختلفة التي تغطي طينفا واسنعا من المهام .بينما أغلب تلك

البرامججج تكججون مثبتججنة افتراضجج نيا ،لكنججك قججد تحتججاج إلججى تثججبيت بعججض الحججزم الضججافية إن لججم تكججن تلججك البرامججج

متوفر نة على نظامك .لكن لم يعد تثبيت وإدارة الحزم أمنرا صعنبا ،بعد أن تعلمنا ذلك في هذا الفصل.
نخرافة تثبيت البرمجيات في ليننكس!

م
ت أخجججرى فجججي بعجججض الحيجججان ضجججحينة لخرافجججة أن تثجججبيت
يقجججع الشجججخاص الجججذين يهجججاجرون مجججن منصجججا د

البرمجيججات فججي ليمنكججس صججعب نونعججا مججا بسججبب اختلف أنظمججة التحزيججم بيججن توزيعججة وأخججرى .حسججننا ذاك
قصججور لكججن فقججط للبرمجيججات المملوكججة الججتي ينشججر مالكوهججا حزنمججا ثنائيججة فقججط )أي ل يججوفرون المصججدر(
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لبرمجياتهم السخرية!
ج مجججا الكجججود المصجججدري
تعتمجججد برمجيجججات ليمنكجججس علجججى فكجججرة المصجججدر المفتجججوح .إذا أصجججدر مطجججور برنامججج د
لبرنججامجه ،فججإن مججن المرجججح أن يحججخزم شججخ ك
ص مججا يعمججل مججع فريججق توزيعججة معينججة البرنامججج ويضججيفه إلججى
المستودع .تتحقجق هجذه الطريقججة مجن انجدماج ليمنكجس مججع بجاقي برمجيجات التوزيعججة بالضجافة إلجى تجوفير
مكان واحد " للتسوق" بالنسبة للمستخدم بدل بحثه عن البرمجيات في مواقعها الرسمية.

يتججم التعامججل مججع تعريفججات الجهججزة بشججكل مشججابه للطريقججة السججابقة؛ إل أنهججا بججدنل مججن أن تكججون موجججودنة

كأجزاء منفصلة في مستودعات التوزيعة ،فإنها ستندمج مع نواة ليمنكس نفسجها .عمونمجا ،ل يوججد شجيء

اسمه "تعريف جهاز ما" فججي ليمنكجس .إمجا أن تججدعم النججواة الجهجاز أو ل تجدعمه )تججدعم نججواة ليمنكججس العديججد
من الجهزة حتى أن عددها أكثر بكثير من مجا يججدعم وينججدوز! لكججن ذلجك ليججس مواسجانة لعجدم دعججم ليمنكجس

لي جهاز( .في حال كان أحد الجهزة غير مدعوم ،فيجب عليك البحث عن السبب .غالنبا ما يكججون سججبب

عدم دعم جهاز ما هو واحد من السباب التية:

 .1الجهججججاز حججججديث جججججندا .لن العديججججد مججججن صججججانعي العتججججاد ل يججججدعمون تطججججوير ليمنكججججس دعنمججججا نشججججنطا،
فسيتطوع أحد المبرمجين من مجتمع ليمنكس لكتابة كود النواة الذي يدعم ذاك الجهاز.

 .2الجهججاز غريججب ججج ندا .ل تججدعم جميججع التوزيعججات جميججع الجهججزة المتججوفرة .تبنججي كججل توزيعججة النججواة

الخاصججة بهجا ،ولن النججواة قابلججة للتخصجيص بشججكل كججبير )وهججو الشججيء الججذي يسججمح بتشججغيل ليمنكججس

علججى كججل شججيء مججن السججاعات وحججتى الحواسججيب الخارقججة!( ،فربمججا تجاهججل صججانعو التوزيعججة جهججانزا

معي ننججا .وبتحديججد وتنزيججل الكججود المصججدري للتعريججف ،فبإمكانججك )نعججم ،أنججت( بنججاء وتثججبيت التعريججف
بنفسك .تلك المهمة ليست صعبة كما تظن .سنتحدث عن طريقة بناء التطبيقات في فصدل لحق.

 .3يخفي صانع الجهاز شي نئا ما .حيث لم ينشر الكود المصدري للتعريف ،ولم يصدر حتى التوثيق

التقنججي لكججي مينشججئ أحججد الشججخاص التعريججف لججه .وهججذا يعنججي أنججه يريججد إبقججاء الواجهججة البرمجيججة

للجهججاز سججخرية .ولننججا ل نريججد أي أسججرار فججي حاسججوبنا ،فججإني أنصججحك )وبشججدة( أن تنججتزع ذاك الجهججاز

وتلقيه في سخلة المهملت التي بجوارك مع باقي الشياء غير المفيدة!
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عالجنا ،في الفصول السابقة ،البيانات على مستوى الملف .سنتعامل ،فجي هجذا الفص ل ،مجع مسجتوى القجراص.

لدى لي منكس إمكانيات هائلة فيما يتعلق بالتعامل مع أجهزة التخزين ،باختلف أنواعها .مثجل أجه زة التخزيجن
الفيزيائيججة كججالقرص الصججلب أو التخزيججن عججبر الشججبكة أو أجهججز ة تخزيججن وهميججة مثججل ) RAIDاختصججار للعبججارة

" ("Redundant Array of Independent Disksأو ) LVMاختصار للعبارة ".("Logical Volume Manager
لكججن ،ولن هججذا الكتجاب ليججس عججن إدارة النظمججة ،لجن نشججرح كججل موضججوع مججن تلجك المواضجيع شججرنحا معخمنقججا .مججا

سنحاول تقديمه هو التعرف على بعض الدوات والوامر المهمة التي متستخدم لدارة أجهزة التخزين.

سججنحتاج ،للقيججام بالتمججارين فججي هججذا الفصججل ،إلججى قججرص  ،USBوقججرص ) CD-RWللجهججزة الججتي تججوفر ناسججخة

 ( CD-ROMوقرص مرن )أي ن
ضا للجهزة التي توفر ذاك الجهاز(.
سنلقي نظرة على الوامر التية:
•

 – mountوصل نظام الملفات.

•

 – umountفصل نظام الملفات.

•

 – fsckتفحص وإصلح نظام الملفات.

•

 – fdiskتعديل جدول القسام ).(partition table

•

 – mkfsإنشاء نظام ملفات.

•

 – fdformatتهيئة قرص مرن.

•

 – ddكتابة كتل ) (blocksمن البيانات مباشرنة إلى قرص.

•

 – (mkiofs) genisoimageإنشاء صورة قرص بصيغة .ISO 9660

•

 – (cdrecord) wodimكتابة البيانات إلى قرص ضوئي.

•

 – md5sumحساب بصمة .MD5

وصل وفصل أجهزة التخزين

النقلت النوعيجججة الجججتي حجججدثت فجججي الونجججة الخيجججرة فجججي ليمنكجججس جعلجججت إدارة الجهجججزة مهمجججنة سجججهلنة ججججندا
ملمستخدمي سطح المكتب .في أغلب الحيان ،نضيف القرص إلى نظامنجا وسججوف يعم ل مباش رنة دون تجدخل
181

الفصل الخامس عشر :أجهزة التخزين
منججا .فججي الماضججي )ربمججا  (2004كججانت كججل هججذه الشججياء يجججب أن تتججم يججدونيا .يبقججى المججر يججدونيا إلججى حججدد مججا فججي
الخوادم لنها تحتوي على قدرات تخزينية ضخمة وإعدادات كثيرة.

أول خطوة في إدارة أجهزة التخزين هي إضافة الجهاز إلى شجرة نظام الملفات في النظام .تسمح هذه العملية

)تسمى الوصل  (mountingباعتبار ال جهاز جزنءا من نظام التشغيل .وكما نتذكر في الفصجل الثجاني .لجدى النظمججة
الشبيهة مبيونكس ،ركلي منكس ،شجججرة نظججام ملفجات وحيججدة وتوصججل فيهجا الجهججزة فجي نقججاط مختلفججة .هججذا يختلجف

اختلنفا كامنل مع النظمة الخرى كنظارمي  MS-DOSوويندوز اللذان يسججتخدمان شجججرة نظججام ملفججات لكججل جهججاز

)على سبيل المثال \ C:\ D:إلخ.(.

صجل فجي
يوجد هنالجك ملجف  /etc/fstabالجذي يحتجوي قائمجة بجالجهزة )ع ادة أقسجام الق رص الص لب( ال تي متو ر

وقت القلع .لدينا مثنل الملف  /etc/fatabمن توزيعة فيدورا:
1 1

defaults

ext3

/

LABEL=/12

1 2

defaults

ext3

/home

LABEL=/home

1 2

defaults

ext3

/boot

LABEL=/boot

0 0

defaults

tmpfs

/dev/shm

tmpfs

devpts gid=5,mode=620 0 0

/dev/pts

devpts

0 0

defaults

sysfs

/sys

sysfs

0 0

defaults

proc

/proc

proc

0 0

defaults

swap

LABEL=SWAP-sda3 swap

معظم أنظمة الملفات المعروضجة فجي المثجال الس ابق وهميجة وخارجججة عجن نطجاق نقاشجنا .سجنركز نقاشجنا ،لغ راض

هذا الفصل ،على أول ثلثة عناصر:

1 1

defaults

ext3

/

LABEL=/12

1 2

defaults

ext3

/home

LABEL=/home

1 2

defaults

ext3

/boot

LABEL=/boot

تمثل السطر السابقة قطاعات القرص الصلب .كل سطر يحتوي على ستة حقول وهي:
الجدول  :1-15حقول الملف /etc/fstab

الحقل

المحتويات

1

الجهاز

الشرح
تقليد نيا ،يحتوي هذا الحقل على السججم الحقيقججي لملججف الجهججاز الججذي

يرتبججججط مججججع الجهججججاز الفيزيججججائي .علججججى سججججبيل المثججججال/dev/hda1 ،

)الجهججاز الموصججول علججى أول محطججة  IDEفججي الحاسججوب( .لكججن ومججع
التطور الحاصل مع الحواسيب الحالية التي تحتوي على العديد من
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أجهجزة التخزيجن القابلجة للوصججل السجريع فجي أثنججاء تشجغيل الحاسجوب

)كأقراص  ،(USBفإن العديد من توزيعات ليمنكس الحديثججة تسججتخدم
أسماء نصية للجهزة .ميقرأ هذا السم )الذي ميضججاف إلججى الجهججاز عنججد

تهيئتججه( مججن مقبججل نظججام التشججغيل عنججدما ميضججاف الجهججاز إلججى النظججام.

نسجججتطيع التعجججرف علجججى الجهجججاز ،بجججاختلف اسجججم الملجججف المرتبجججط مجججع

الجهاز ،عن طريق هذه اللية.
2

نقطة الوصل

المجلد الذي ميوصل إليه الجهاز في شجرة نظام الملفات.

3

نوع نظام الملفات

يسمح ليمنكس بوصل العديد من أنواع أنظمججة الملفججات .أغلججب أنظمججة

4

الخيارات

5

التواتر )(frequency

رقججم يحججدد فيمججا إذا كججان ومججتى سججمتأخذ نسججخة احتياطيججة مججن نظججام

6

الترتيب

رقم يحججدد فججي أي ترتيججب سججميفحص نظججام الملفجات باسججتخدام المججر

ملفات ليمنكس هي من نوع  ext3أو .ext4

لكججن نظججام ليمنكججس يججدعم العديججد مججن أنظمججة الملفججات الخججرى ،كنظججام
)(ntfs

NTFS

(vfat),

FAT32

(msdos),

FAT16

… (iso9660) CD-ROMإلخ.
يمكجججن وصجججل أنظمجججة الملفجججات بخيجججارات مختلفجججة .مجججن الممكجججن علجججى
سجججبيل المثجججال ،وصجججل أنظمجججة الملفجججات للقجججراءة فقجججط ،أو منجججع تنفيجججذ

جميججع البرامججج الموجججودة فيهججا )وهججي ميججزة أمنيججة مهمججة للقججراص
القابلة للزالة(.

الملفات باستخدام المر .dump

.fsck

عرض قائمة بأنظمة الملفات الموصولة
ميستخدم المر  mountلوصل أنظمة الملفات .تنفيذ المر بدون أي وسيط يجعلججه يعججرض قائمججة بأنظمججة الملفججات
الموصولة حالنيا:
[me@linuxbox ~]$ mount
)/dev/sda2 on / type ext3 (rw
)proc on /proc type proc (rw
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sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/sda5 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/sdd1 on /media/disk type vfat (rw,nosuid,nodev,noatime,
uhelper=hal,uid=500,utf8,shortname=lower)
twin4:/musicbox on /misc/musicbox type nfs4 (rw,addr=192.168.1.4)

.(جججردت
 "الجهاز" في "نقطة_الوصل" ذو النوع "نوع_نظججام_الملفججات" "الخيججارات" )إن مو م:بنية السطر السابقة هي

ص ر
 قد و م/dev/sda2  ميظهر أول سطر أن الجهاز،على سبيل المثال
 بنمطext3 ل في جذر نظام الملفات ونوعه
 متظمهر القائمة أي ن.("rw") القراءة والكتابة
 ميظهججر القيججد مجا قبججل الخيججر.ضا قيدين مثيرين للهتمام في آخر القائمة

صججا شججبكنيا )موصججل عججبر
 آخججر قيججد ميظهججر قر ن./media/disk  فججي قججارئ الججذواكر موصججول فججيSD كججرت ذاكججرة

./misc/musicbox الشبكة( موصونل في

:CD-ROM ق نظرة أونل على النظام قبل إدراج قرص
 لنل م.CD-ROM  سنعمل مع،كأول تجربة لنا
[me@linuxbox ~]$ mount
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)

 وكبججاقي. لنشاء نظام الملفججات الجججذرLVM  الذي يستخدمCentOS 5  على نظامmount هذا هو ناتج تنفيذ أمر

 سنشجاهد الناتجج الت ي. تلقائنيجاCD-ROM  سيحاول هجذا النظجام أن يقجوم بوصجل قجرص،توزيعات ليمنكس الحديثة

:CD-ROM بعد أن نضع قرص

[me@linuxbox ~]$ mount
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 on / type ext3 (rw)
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)proc on /proc type proc (rw
)sysfs on /sys type sysfs (rw
)devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620
)/dev/hda1 on /boot type ext3 (rw
)tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw
)none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw
)sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw
/dev/hdc on /media/live-1.0.10-8 type iso9660 (ro,noexec,nosuid,
)nodev,uid=500

سنشاهد ،بعد وضع القجرص ،إضججافة قيجد واحججد فقجط أل وهججو القيججد الخيجر الجذي ميعشبججر عججن القجرص المضجغوط )أي

الجهججاز  /dev/hdcفججي هججذا النظججام( وقججد تججم وصججله إلججى  /media/live-1.0.10-8ونججوعه ) iso9660أي

 .(CD-ROMلغراض هذا الفصل ،سنكون مهتمين باسم الجهاز فقط .غالنبا مجا سججيكون اسجم الجهجاز مختلنفجا عنججدما
تجخرب بنفسك.

تحذير :في المثلة القادمة ،من المهم جندا أن تنتبه ججدنيا إلجى اسججم الجهجاز فجي نظامججك ول تسجتخدم أسجماء
الجهزة في نص المثال!
لحججظ أي ن
ضججا أن أقججراص " "audio CDليسججت كججأقراص  ،CD-ROMل تحتججوي أقججراص  audio CDعلججى نظججام
صل بالمعنى المتعارف عليه.
ملفات ول يمكن أن متو ر

الن وبعد أن عرفنا اسم جهاز قرص  ،CD-ROMلنفصجل الق رص ومجن ثجم نعيجد وصجله لكجن فجي مكجان مختلجف فجي
شجرة نظام الملفات .للقيام بذلك ،علينججا اسججتخدام حسججاب الجججذر )باسجتخدام المجر المناسججب لتوزيعتجك( وفصججل

القرص بالمر ) umountلحظ طريقة التهجئة(:

 [me@linuxbox ~]$ suPassword:
[root@linuxbox ~]# umount /dev/hdc

الخطوة التية هي إنشاء "نقطة وصل" ) (mount pointللقرص .نقطة الوصل هي بكل بساطة عبارة عججن مجلججد

في مكا ن ما في شجرة نظام الملفات .ل شيء خاص يميز ذاك المجلد .ول حتى أن يكججون مجلججندا فار ن
غججا! لكججن إن
د

ت جها نزا في مجلد غير فارغ ،فلن تستطيع مشاهدة محتويات المجلد السابقة حتى تفصجج ر
وصل ر
ل الجهججاز .لججذا مججن
الفضل إنشاء مجلد جديد:

[root@linuxbox ~]# mkdir /mnt/cdrom
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أخينرا ،نقوم بوصل قرص  CD-ROMفي نقطة الوصل الجديدة .ميستخدم الخيار  -tلتحديد نوع نظام الملفات:
[root@linuxbox ~]# mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

بعد ذلك ،نعاين محتويات قرص  CD-ROMفي نقطة الوصل الجديدة:
[root@linuxbox ~]# cd /mnt/cdrom
[root@linuxbox cdrom]# ls

لحظ ماذا سيحدث إذا حاولنا فصل القرص:
[root@linuxbox cdrom]# umount /dev/hdc
umount: /mnt/cdrom: device is busy

لماذا؟ السبب وراء ذلك هو عدم قدرتنا على فصل جهادز م ا إذا ك انت إحجدى العمليجات تسجتخدم ذاك الجهجاز .فجي

هذه الحالة ،لقد حو خلنا مجلد العمل الحالي إلى نقطة الوصل ،مما أدى إلى جعل الجهججاز مسججتخدنما .يمكننججا تجججاوز
هذه الشكالية بسهولة بتغييرنا مجلد العمل الحالي لي مجلد عدا نقطة الوصل:
[root@linuxbox cdrom]# cd
[root@linuxbox ~]# umount /dev/hdc

ص ر
مف م
ل الن الجهاز بنجاح.
لماذا فصل الجهزة مهم ج ض
دا
إذا ألقينا نظرة على ناتج المر  ،freeفسنجد العديد من الحصججائيات حججول اسججتخدام الججذاكرة ،وسججنجد

إحدى تلك الحصائيات ممرعنوننة بالكلمة " ."buffersم
صجشمرمت أنظمججة الحواسجيب لتعمجل أسجرع مجا يمكججن.
لكججن إحججدى معوقججات سججرعة النظججام هججي الجهججزة البطيئججة .الطابعججات علججى سججبيل المثججال .وحججتى أسججرع

طابعججات العججالم تكججون بطيئججة جججندا حسججب معججايير الحاسججوب .سججيكون الحاسججوب بطينئججا للغايججة إذا توقججف

وانتظر لنهاء طباعة ورقة .كان ذلك كارثنة حقيقينة فججي اليجام الولجى للحواسجيب الشخصجية )قبجل تعجدد

المهام( .إذا مكن ر
ت تعمل على ملف نصي أو ورقجة عمجل ،فسججيتوقف الحاسجوب عججن السجتجابة فجي كجل مجخرة
ت ممكن ،لكن ذلججك سججيكون
تستخدم فيها الطابعة .سميرمسل الحاسوب البيانات إلى الطابعة في أسرع وق د

بطينئا لن الطابعات ل تطبع بسرعة .محجلت المشكلة باستخدام "حافظججة الطابعججة" ) ،(printer bufferالججتي
هي جه از يحتجوي علجى ذاك رة  RAMال تي تكجون وسجينطا م ا بيجن الحاسجوب والطابعجة .باسجتخدام حافظجة
الطابعة ،يمكن للحاسوب أن مير مسل الملف إلجى تلجك الحافظججة ومججن ثجم يكمججل الحاسجوب مهجامه .فججي أثنججاء
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ذلك ،تطبع الطابعة المستندات الموجودة في الحافظة "ببطء".
فكججرة اسججتخدام الحافظججات شججائعة كججثينرا فججي الحواسججيب لجعلهججا أسججرع .حيججث ل تججترك مجججانل لعمليججات

القراءة والكتابة في الجهجزة البطيئجة أن تجؤثر عل ى سجرعة النظجام .متخ شزن أنظمجة التش غيل البيان ات ال تي

ت ممكججن قبججل بججدء تعاملهججا مججع الجهججاز
متقججرأ مججن أو متكتججب إلججى أجهججزة التخزيججن فججي الججذاكرة لطججول وقجج د
البطيجء .فجي نظججام لي منكجس علجى سجبيل المثجال ،ربمجا تلحججظ أن النظججام يسجتهلك مقجدانرا أكججبر مجن الججذاكرة

كلمجججا اسجججتمر فجججي العمجججل .هجججذا ل يعنجججي أن ليمنكجججس "يسجججتهلك" الجججذاكرة ،بجججل أن ليمنكجججس يسجججتثمر الجججذاكرة

المتوفرة لنشاء حافظات قدر المكان.

يسمح استخدام الحافظات بالكتابجة بسججرعة إلجى أجهجزة التخزيججن ،لن الكتابجة علجى القجرص سججتؤجل إلجى

ت لحق بينما تكون البيانججات الجتي مججن المفججترض كتابتهجا علججى القجرص موججودة فججي الجذاكرة .ويكتبهجا
وق د
النظام إلى القرص من حيدن لخر.

م
فصل جها دز ما يؤدي إلى كتابة جميع البيانات المتبقية في الججذاكرة إلججى الجهججاز كججي ميججزال بأمججان .إذا أزيججل
الق رص قبجل فصجله ،فسجيكون هنالجك احتمجال بعجدم نقجل جميجع البيان ات إل ى القجرص .فجي بعجض الح الت،

تحتوي تلك البيانات على تحديث مهم لشجرة المجلدات ،مما يججؤدي إلججى عطججب فججي نظججام الملفججات ،أحججد
أسوأ الشياء التي قد تحدث للحاسوب!

تحديد أسماء الأجهزة
من الصعب ،في بعض الحيان ،أن نحدد اسم أحجد الجهجزة .ل م يكجن ذلجك صجعنبا للغايجة فجي الس ابق .الجهجاز دائنم ا

في نفس المكان ول يتغير أبندا .النظمة الشبيهة مبيونكس تحب هذا المر .بالعودة إلى اليام الجتي مطججشورر يججونكس
فيها ،فإن " تغيير محرك القراص" يعني انتزاع جهاز بحجم آلة غسيل الملبججس مججن غرفججة الحاسججوب .أمججا حالنيججا،

فإن عتاد الحاسوب أصبح أكثر ديناميكينة وتطور ليمنكس ليصبح أكثر مروننة من أسلفه.

استخدمنا في المثلة السابقة قجدرة أنظمجة ليمنكجس الحديثجة علجى وصججل القجراص تلقائييججا .لكججن مجاذا لجو كنجا نجدير
م
خادنما ما أو أخية بيئة أخرى ل تقوم بذلك؟ كيف نستطيع تحديد السم؟
ق نظججرة أو نل علججى طريقججة تسججمية النظججام للقججراص .إذا عرضججنا قائمججة بمحتويججات المجلججد ) /devمكججان وجججود
لنلجج م
الجهزة( ،نستطيع مشاهدة العديد من الجهزة:

[me@linuxbox ~]$ ls /dev

تكشف محتويات المجلد  /devوجود بعض النماط لتسمية الجهزة ،وهذا بعضها:
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الجدول  :2-15أسماء أجهزة التخزين في ليمنكس

النمط

الجهاز

*/dev/fd

أجهزة القراص المرنة.

*/dev/hd

ر
ي" وصججل
أجهزة  IDEفججي النظمججة القديمججة .اللوحججات الم التقليديججة تحتججوي علجى "قنججات خ
م
ي وصججل للجهججزة .أول جهججاز
لجهججزة  IDEكججل قنججاة تتصججل مججع كبججل يحتججوي علججى نقطرتجج خ

موصول بالكبل يسمى  masterأما ثاني جهاز يسمى  .slaveأسماء الجهزة مرتبة علجى
النحججو التججي /dev/hda :للجهججاز الول فججي القنججاة الولججى /dev/hdb .للجهججاز الثججاني

فجججي القنجججاة الولجججى /dev/hdc .للجهجججاز الول فجججي القنجججاة الثانيجججة وهكجججذا .يشجججير الرقجججم

المحلجججق إلجججى رقجججم القسجججم فجججي الجهجججاز .مثنل  /dev/hda1يشجججير إلججى القسجججم الول فجججي

القرص الول في النظام .بينما يشير  /dev/hdaإلى الجهاز بأكمله.
*/dev/lp

الطابعات.

*/dev/sd

أقججراص  .SCSIفججي أنظمججة ليمنكججس الحديثججة ،متعاممججل النجججواة جميججع القججراص )بمججا فيهججا
القجججراص الصجججلبة وأقجججراص ... USBإلجججخ (.كججأقراص  .SCSIنظجججام السجججماء الممجتربجججع شجججبيه

بالنظام الذي تستخدمه الجهزة من نوع * /dev/hdالمشروح بالعلى.
*/dev/sr

الجهزة البصرية )قارئات وناسخات .(CD/DVD

قججد يوجججد أي ن
ضججا وصججلت رمزيججة كالوصججلة  /dev/cdromأو  /dev/dvdأو  ،/dev/floppyالججتي تشججير إلججى
ملفات الجهزة الصلخية.

إذا كنججت تعمججل علججى نظججام ل يقججوم بوصججل القججراص القابلججة للزالججة تلقائنيججا ،باسججتطاعتك اسججتخدام التقنيججة التيججة
م
لتحديجججججججججد إذا أضجججججججججيف قجججججججججرص إلجججججججججى الحاسجججججججججوب .أونل راقجججججججججب الملجججججججججف  /var/log/messagesأو الملجججججججججف
) /var/log/syslogربما تحتاج إلى امتيازات الجذر للقيام بذلك(:

[me@linuxbox ~]$ sudo tail -f /var/log/messages

سججتظهر آخججر السججطر الججذي يحتويهججا الملججف .أضججف الن القججرص القابججل للزالججة )اسججتخدمنا فججي هججذا المثججال قججرص
فلش بسعة  16ميغابايت( وستلحظ النواة القرص مباشرنة ومتبشلغ عن ذلك:
Jul 23 10:07:53 linuxbox kernel: usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Jul 23 10:07:53 linuxbox kernel: usb 3-2: configuration #1 chosen from
1 choice
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Jul 23 10:07:53 linuxbox kernel: scsi3 : SCSI emulation for USB Mass
Storage devices
Jul 23 10:07:58 linuxbox kernel: scsi scan: INQUIRY result too short
(5), using 36
Jul 23 10:07:58 linuxbox kernel: scsi 3:0:0:0: Direct-Access

Easy

Disk 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] 31263 512-byte hardware sectors (16 MB)
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive
cache: write through
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] 31263 512-byte hardware sectors (16 MB)
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive
cache: write through
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sdb: sdb1
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3
type 0

 الجججزاء الجتي تهمنججا مججن المخرجججات هججي تلججك الجتي تشججير بشججكدل. للعججودة إلجى ال ممحججثCtrl-c الن اضججغط علججى

 السجطرين الت اليين مجثيرين للهتمجام بشجكل.SCSI [" ال تي تطجابق توقعاتنجا بإظه ار اسجم جهجازsdb]" متكجرر إلجى
:خاص
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sdb: sdb1
Jul 23 10:07:59 linuxbox kernel: sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI
removable disk

. للقطاع الول من الجهاز/dev/sdb1 لكامل الجهاز و/dev/sdb هذا يخبرنا أن اسم الجهاز هو
. رائع لمراقبة ما يحدث في النظام بالوقت الحقيقيtail -f /var/log/messages  المر:ملحظة
: حان الن وقت وصله،وبعد أن عرفنا اسم الجهاز
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[me@linuxbox ~]$ sudo mkdir /mnt/flash
[me@linuxbox ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/flash
[me@linuxbox ~]$ df
Mounted on

Use%

/

35%

9775164

/home

57%

24776480

31777376

/boot

13%

122858

17277

147764

/dev/shm

0%

776808

0

776808

/mnt/flash

0%

15560

0

15560

Filesystem

Available

Used

1K-blocks

5186944

15115452

/dev/sda2

59631908

/dev/sda5
/dev/sda1
tmpfs
/dev/sdb1

سيبقى اسم الجهاز نفسه لطالما أن الجهاز بقي متصنل بالحاسوب ولم ميرعد إقلع النظام.

إنشاء أنظمة ملفات جديدة

لنفترض أننا نريد تهيئة قرص الفلش بنظام ملفات ليمنكس الصلي )يقصجد بججه هنججا  (ext3بججدنل مججن نظججام ملفجات

 FAT32الحججالي .هجججذا يتضججمن خطجججورتين) -1 :اختياريجججة( إنشججاء جججدول قطاعججات جديججد إذا لججم يعجبنجججا الججججدول
الحالي .و  -2إنشاء نظام ملفات فارغ وجديد على القرص.
صا ل يحتجوي علجى أي شجيء مهجم بالنسججبة لجك
تحذير! س منهيئ ،في التمرين التي ،قرص فلش .استخدم قر ن
لنجججه سجججميمحى! أعيجججد وأكجججرر ،تحقمممق بنسمممبة  %100ممممن أنمممك تحمممدد اسمممم الجهممماز الصمممحيح وليمممس السمممم
الموجود في المثلة .سيؤدي الخفاق في اللتزام بهذا التحذير إلى تهيئة القرص الخطأ!

تعدي	ل الأقسام باستخدام fdisk

يسجججمح البرنامجججج  fdiskلنجججا بالتعامجججل مجججع القجججراص التخزينيجججة )كجججالقرص الصجججلب والفلش( تعجججامنل منخفجججض
المسججتوى .نسججتطيع ،باسججتخدام هججذه الداة ،أن نعججدل ونحججذف وننشججئ القطاعججات علججى الجهججاز .لبججدء العمججل مججع

قرص الفلش ،سنفصله أونل )إذا لزم المر( ومن ثم منششغل برنامج  fdiskكالتي:

[me@linuxbox ~]$ sudo umount /dev/sdb1
[me@linuxbox ~]$ sudo fdisk /dev/sdb

لحظ أننا حددنا الجهاز بأكمله وليس أحد أقسامه .سنشاهد الممحث التي بعد بدء البرنامج:
Command (m for help):

سيؤدي الضغط على " "mإلى إظهار قائمة البرنامج:
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Command action
a

toggle a bootable flag

b

edit bsd disklabel

c

toggle the dos compatibility flag

d

delete a partition

l

list known partition types

m

print this menu

n

add a new partition

o

create a new empty DOS partition table

p

print the partition table

q

quit without saving changes

s

create a new empty Sun disklabel

t

change a partition's system id

u

change display/entry units

v

verify the partition table

w

write table to disk and exit

x

extra functionality (experts only)

Command (m for help):

:"p"  نستطيع فعل ذلك بالضغط على حرف.أول ما سنفعله هو مشاهدة جدول القطاعات الحالي
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 16 MB, 16006656 bytes
1 heads, 31 sectors/track, 1008 cylinders
Units = cylinders of 31 * 512 = 15872 bytes
Device Boot
/dev/sdb1

Start
2

End

Blocks

Id

1008

15608+

b

System
W95 FAT32

1008  مججن أصججل1006 ( الججذي يسججتخدم1)  بقطججاع وحيججدMB 16 نشاهد في المثال السابق جهججانزا بسجعة تخزينيججة
."Windows 95 FAT32"  تججم التعججرف علججى القطججاع علججى أنججه قطججاع.( متججوفرة علججى الجهججازcylinders) أسججطوانة

.تست خدم بعض البرامج تلك المعلومة لكي يجعلوا العمليات التي يمكن تنفيذها على القرص محججددة ومحججدودة
 سنغيرها إلجى قطججاع بنظججام ملفجات، لكن ولغرض هذا الفصل، لن يكون هنالك طائل من تغييرها،في أغلب الوقت
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 .ext3للقيام بذلك ،يجب علينا أن نعرف مجا هجو  IDالممسجتخردم لتعريجف قطجاع ليمنكجس .فجي المثجال السجابق نججد
أن  IDهو " ."bلعرض قائمة بكامل أنواع القطاعات المتججوفرة ،فإننجا نعجود إلجى القائمجة الرئيسجية .ونشججاهد الخيجار
التي:

list known partition types

l

إذا أدخلنا " "lفي الممحث ،فسمتطربع مجموعة كبيرة من النواع المتوفرة .عند البحث فيهم نجد " "bالججذي يشججير
إلى نوع القطاع الحالي و " "83لنظام ملفات ليمنكس.

ع ما بعد العودة إلى القائمة الرئيسية:
نستطيع مشاهدة هذا الخيار لتغيير  IDالخاص بقطا د
change a partition's system id

t

بعد كتابة " "tفي الممحث ،فإننا مند م
خل القيمة الجديدة لممرعشرف نظام الملفات:
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 83
)Changed system type of partition 1 to 83 (Linux

لقد انتهينا الن من جميع التعديلت التي نريدها .لهذا الحد ،لم يلمس الجهجاز أبجندا )جميجع التغييجرات مخشزرنجت فجي
الذاكرة وليس على الجهاز الفيزيائي( ،لكتابة جدول القطاعات المعدل وإنهاء البرنامج ،اطبع " "wفي الممحث:

Command (m for help): w
!The partition table has been altered
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
[me@linuxbox ~]$

إذا قررنا عدم تعديل الجهاز فإننا منجد م
خل " "qفجي الممح ث ،وهجذا مجا يقجوم بإنهجاء البرنامجج دون كتابجة التعجديلت.
يمكننا تجاهل رسالة الخطأ السابقة.
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إنشاء نظام ملفات جديد باستخدام mkfs
وبعججد أن انتهينججا مججن تعججديل القطاعججات ،حججان الججوقت لنشججاء نظججام ملفججات جديججد فججي قججرص الفلش الخججاص بنججا.
للقيام بذلك ،سنستخدم المر ) mkfsاختصار للعبارة " ("make file systemالذي يمكنه إنشاء العديد من أنججواع

أنظمة الملفجات .لنش اء نظجام ملف ات  ext3عل ى الجه از فإننجا نسجتخدم الخي ار " "-tلتحديجد نجوع نظجام الملف ات
" "ext3ويلحقه اسم الجهاز الذي يحتوي على القسم الذي نريد تهيئته:
[me@linuxbox ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb1
)mke2fs 1.40.2 (12-Jul-2007
=Filesystem label
OS type: Linux
)Block size=1024 (log=0
)Fragment size=1024 (log=0
3904 inodes, 15608 blocks
780 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=15990784
2 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1952 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193
Writing inode tables: done
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
[me@linuxbox ~]$

سيعرض البرنامجج العديججد مجن المعلومجات عنججد اختيجار " "ext3كنججوع نظجام الملفجات .لعجادة تهيئججة الجهجاز بنظجام
ملفات  FAT32الصلي فإننا نحدد " "vfatكنوع نظام الملفات:
[me@linuxbox ~]$ sudo mkfs -t vfat /dev/sdb1

يمكن استخدام عملية التقطيع والتهيئة مجع أي جه از تخزينجي يضجاف للحاسجوب .بينمجا جربنجا عل ى قجرص فلش
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صغير ،إل أن العملية هي ذاتها عند تطبيقها على القراص الصلبة وباقي وسائط التخزين.

تفحص وإصلاح أنظمة الملفات

رأينا أرقانما غامضنة في آخر كل سججطر فججي نقاشججنا السجابق حججول ملججف  ./etc/fstabيتفحججص النظججام القججراص
بشججكل روتينججي قبججل وصججلها فججي كججل مججخرة ميقلججع فيهججا .يتججم ذلججك ببرنامججج ) fsckاختصججار للعبججارة "file system

 .("checkميرحشدد الرقم الخير الموجود في كل سطر في ملف  fstabالترتيب الذي سيتبعه النظجام لتفحجص ذاك
القرص .في ذاك المثال ،يمكننا ملحظة أن نظجام الملفجات الججذر هجو أول م ا يتجم تفحصجه ،ويتبعجه أنظمجة ملفجات

 homeو  .bootل يتم تفحص القراص التي ينتهي سطرها بالرقم ") "0صفر(.

بالضججافة إلججى تفحججص القججراص ،يسججتطيع  fsckأي ن
ت متفاوتججنة مججن
ضججا إصججلح أنظمججة الملفججات المعطوبججة بججدرجا د

النجاح ،وذلك وف نقا لمقدار الضرر الحاصل على القطاع .توضع الملفات المستعادة في النظمججة الشججبيهة مبيججونكس

في مجلد  lost+foundالموجود في المجلد الجذر لنظام الملفات.
لتفحص قرص الفلش الخاص بنا )الذي يجب فصله أونل(:

[me@linuxbox ~]$ sudo fsck /dev/sdb1
)fsck 1.40.8 (13-Mar-2008
)e2fsck 1.40.8 (13-Mar-2008
/dev/sdb1: clean, 11/3904 files, 1661/15608 blocks

حسب خبرتي ،إن حدوث ضرر في نظام الملفات هو حالة نادرة إل في حال وجود مشكلة تتعلق بالعتججاد .ميعججررف

فجي أغلجب النظمجة أن نظجام الملفجات متضجرر فجي وقجت القلع حيجث يجؤدي ذل ك إلجى توقجف القلع وسجيوجهك
النظام إلى تشغيل  fsckقبل الكمال.

تهيئة الأقراص المرنة
مججا يججزال العديججد م خنججا يسججتخدم حواسججيب قديمججة مججا تججزال تحتججوي علججى قججارئ أقججراص مرنججة ،يمكننججا إدارة تلججك

القججراص أي ن
ضججا .تحضججير قججرص مججرن للسججتخدام هججو عمليججة تتججألف مججن خطججورتين :أونل سججنقوم بتهيئججة منخفضججة
المسججتوى علججى القججرص ،ومججن ثججم سننشججئ نظججام الملفججات .نسججتخدم برنامججج  fdformatللقيججام بعمليججة التهيئججة

محددين اسم القرص المرن )يكون عادنة :(/dev/fd0

[me@linuxbox ~]$ sudo fdformat /dev/fd0
Double-sided, 80 tracks, 18 sec/track. Total capacity 1440 kB.
Formatting ... done
Verifying ... done
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لمننشئ الن نظام ملفات  FATفي القرص المرن باستخدام المر :mkfs
[me@linuxbox ~]$ sudo mkfs -t msdos /dev/fd0

لحججظ أننججا اسججتخدمنا نظججام الملفججات " "msdosللحصججول علججى نمججط جججدول الملفججات القججديم )والصججغير( .يكججون

القرص المرن جاهنزا للوصل والستخدام كباقي الجهزة بعد أن متنجفذ الوامر السابقة.

نقل البيانات مباشرة ن من وإلى الأجهزة
على الرغم من أننا نتخيل البيانجات المخزنجة علجى حواسجيبنا منظمجة علجى شجكل ملف ات ،إل أننجا نسجتطيع أي ن
ض ا أن

نتخيلهججا وهججي بالشججكل "الخججام" ) .(rawإذا ن ظرنججا إلججى محججرك القججراص ،علججى سججبيل المثججال ،فإننججا سججنجده ملينئججا

"بكتل" ) (blocksالبيان ات التي يراها نظام التشغيل مجلجدات وملفجات .لكننجا إذا عاملنجا محجرك القجراص عل ى أنجه
مجموعة ضخمة من كتل البيانات فإننا نستطيع أن نجري مهمات مفيدة كنسخ القراص.
البرنامججج  ddيقججوم بتلججك المهمججة .حيججث ينسججخ كتججل مججن البيانججات مججن مكجان إلجى آخجر .ويتميججز بصججياغة خاصججة بججه

)وذلك لسباب تاريخية( وميستخدم عادنة بهذه الطريقة:

]]dd if=input_file of=output_file [bs=block_size [count=blocks

ي  USBبنفججس الحجججم التخزينججي ونريججد إنشججاء نسججخة طبججق الصججل مججن أول قججرص إلججى
لنفججترض أن لججدينا قر ر
صجج خ

صججين إلججى الحاسججوب فإنهمججا سججيأخذان اسججمي الجهججارزين  /dev/sdbو  /dev/sdcعلججى
الخججر .إذا أضججفنا القر ر
التوالي ،نستطيع نسخ كل شيء من القرص الول إلى الثاني باستخدام المر التي:

dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc

بشججكدل بججديل ،إذا كججان القججرص الول موصججو نل إلججى الحاسججوب فقججط ،فيمكننججا أن ننسججخ محتججواه إلججى ملججدف عججادي
للسترجاع أو النسخ لحنقا:

dd if=/dev/sdb of=flash_driver.img

تحذير! المر  ddقوي جندا .وعلى الرغجم مجن أن اسجمه هجو اختصجار لعبجارة " "data definitionإل أنججه يسجمى

عادنة " "destroy diskلن المستخدمين يخطئون عادنة في تعبير  ifأو  .ofدائضما تأكد من أسماء الجهممزة
بدقة قبل الضغط على !Enter
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إنشاء صور أقراص CD-ROM

تكون آلية كتابة قرص ) CD-ROMإما أن يكون  CD-Rأو  (CD-RWمتألفة من خطورتين :الولى هججي إنشججاء صججورة

قرص  (image) isoالذي هو عبارة عن صورة نظام الملفات الذي سيكتب على قرص  CDوالخطوة الثانية هي
كتابة ملف الصورة إلى قرص .CD

إنشاء صورة قرص من CD-ROM
إذا أردت إنشاء ملف صورة قرص من قرص  CD-ROMموجود مسبنقا ،فيمكنك استخدام المججر  ddلقججراءة جميججع
كتل البيانات في القرص ونسخها إلى ملدف محلي .لنفترض أن لدينا قرص  CDلتوزيعة أوبنتو ونريد إنشاء ملف

 isoكي نستطيع إنشاء عخدة نسخ لحنقا .بعد إدراج القرص وتحديد اسم الجهاز )سنفترض أنه ،(/dev/cdrom
فإننا ننشئ الملف على النحو التي:
dd if=/dev/cdrom of=ubuntu.iso

هذه الطريقة تعمل مع أقراص  DVDأي ن
ضا ،لكنها لن تعمل مع اقرص " "audio CD؛ لنها ل تستخدم نظام ملفات
للتخزين .نستخدم المر  cdrdaoلقراص .audio CD

إنشاء صورة قرص من مجموعة من الملفات

سنستخدم البرنامج  .grenisoimageلنشاء صورة قرص تحتوي على محتويات مجلدد ما .ننشئ أونل مجلججندا
يحتوي على جميع الملفات ال تي نريجد تض مينها فجي صجورة القجرص ومجن ثجم ننفجذ المجر  genisoimageلنش اء

ملف الصورة .على سبيل المثال ،ليكن لدينا مجلد يسمى  ~/cd-rom-filesيحتججوي علججى الملفججات الججتي نريججد
كتابتها إلى قرص  ،CD-ROMفبإمكاننا إنشاء ملف صورة يدعى  cd-rom.isoبالمر التي:
genisoimage -o cd-rom.iso -R -J ~/cd-rom-files

يضيف الخيار " "-Rالبيانات الوصفية بالضافة إلى السماح باستخدام أسماء الملفات الطويلة وأذونات الملفات

من نمط  .POSIXوبشكدل مشابه ،ميفشعل الخيار " "-Jالدعم لسماء الملفات الطويلة لنظام ويندوز.
نفس البرنامج لكن باسم آخر...

إذا ألقيججج ر
ت نظجججرة علجججى الجججدروس التعليميجججة فجججي النجججترنت لنشجججاء وحجججرق القجججراص الضجججوئية كجججأقراص
ي برنامرجين هما " "mkisofsو " ."cdrecordهذان البرنامجان هما
 CD-ROMو  ،DVDسيمر عليك ماسرم خ

ججججزء مجججن حزمجججة باسجججم " "cdrtoolsمطجججموررت مجججن مقبجججل  .Jorg Schillingفجججي صجججيف عجججام  ،2006ر
غخيجججر
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 Schillingرخصجة تلجك الحزمجة ،المجر الجذي اعتجبره الكجثيرون م ن مجتمجع ليمنكجس علجى أنجه يجعجل رخصجة

 cdrtoolsغيججر متوافقججة مججع رخصججة غنججو العموميججة  .GNU GPLنتيجججنة لججذلك ،ماشججتخق ) (forkمشججروع

 ،cdrtoolsوأصججبحت أسججماء البرامججج البديلججة هججي  wodimو  genisoimageبججدنل مججن  cdrecordو
 mkisofsعلى التوالي.

كتابة صور أقرص CD-ROM
بعد أن أنش أنا ملجف الصجورة ،يمكننجا الن حرقججه إلجى الق رص الضجوئي .أغلجب الوام ر الجتي سنناقش ها تنطبجق عل ى

أقراص  CD-ROMو  DVDالقابلة للكتابة.

وص	ل ملف صورة قرص  ISOمباشرة ن
هنالك خدعة صغيرة تسجمح لنجا بوصججل ملجف  isoبينمجا هججو موجججود فججي قرصجنا الصجلب ويعامججل مججن مقبججل النظججام

كقججرص ضججوئي .يتججم ذلججك بالخيججار "  "-o loopفججي المججر ) mountبالضججافة إلججى تحديججد نجججوع نظججام الملفججات
":("-t iso9660
mkdir /mnt/iso_image
mount -t iso9660 -o loop image.iso /mnt/iso_image

أنشجججأنا فجججي المثجججال السجججابق ،نقطجججة الوصجججل  /mnt/iso_imageومجججن ثجججم وصجججلنا صجججورة القجججرص ذات السجججم

 image.isoإلى تلك النقطججة .بعجد وصجل صجورة الق رص ،سجمتعامل كأنهجا قجرص  CD-ROMأو  DVDحقيقجي .ت ذكر

أن تفصل الصورة عند عدم الحاجة لها.

محو البيانات على قرص قاب	ل لإعادة الكتابة
تحتاج أقراص  CD-RWالقابلة لعجادة الكتابجة إلجى محجو محتوياتهجا قبجل إعجادة الكتابجة عليه ا .نسجتخدم البرنامجج

 wodimللقيججام بججذلك؛ محججددين اسججم الجهججاز الججذي يحتججوي علججى قججرص  CD-RWونججوع المحججو الججذي سججيتم .يججوفر

برنامج  wodimالعديد من النواع .أسرع تلك النواع هو ":"fast
wodim dev=/dev/cdrw blank=fast
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كتابة صورة القرص
نستخدم البرنامج  wodimمخرة أخرى لكتابة ملف صورة القرص ،لكن هذه المخرة مع تحديججد مسججار صججورة القججرص
كوسيط كالتي:
wodim dev=/dev/cdrw image.iso

بالضافة إلى اسم الجهاز ومسار صورة القجرص ،يجدعم برنامجج  wodimتشجكيلنة كجبيرنة مجن الخي ارات .أشجهر تلجك
الخيارات هي الخيار " "-vلظهار مخرجات عن نسبة التقدم ،والخيججار " "-daoالججذي يكتججب القججرص بنمججط disk-
 .at-onceيججججب اسجججت خدام هجججذا النمجججط فجججي حجججال أردت اسجججتخدام القجججرص الناتجججج فجججي أعمجججال تجاريجججة .النمجججط

الفتراضي لبرنامج  wodimهو  track-at-onceالذي يكون مفيندا عند نسخ مقاطع موسيقية على سبيل المثال.

الخلاصة
لقد ألقينا نظرة في هذا الفصل على المهام الساسية لدارة القجراص .مجا زال هنالجك الكجثير .يجدعم ليمنكججس عججدندا
ضا العديد من الميزات للتوافق مع النظمة ا م
كبينرا جندا من أجهزة التخزين وأنظمة الملفات .ويوفر أي ن
لخرى.

أضف إلى معلوماتك

من المفيجد عجادنة أن نتحقجق مجن سجلمة محتوي ات ملجف  isoمنجخزل م ن النجترنت .فجي أغلجب الحجالت ميجوشفر مجوزع
القججرص "ملججف بصججمة" .البصججمة هججي ناتججج عمليججة رياضججية معقججدة متنتججج رقنمججا متعلنقججا بمحتججوى الملججف ،إذا تغيججر

محتججوى الملججف ولججو بنتججا واحجج ندا ،فججإن البصججمة سججتختلف .أشججهر طريقججة لتوليججد البصججمات هججي اسججتخدام البرنامججج
 .md5sumعندما تستخدم  md5sumفسيظهر لك عدد ست عشري:
md5sum image.iso
image.iso

34e354760f9bb7fbf85c96f6a3f94ece

بعد أن تنتهي من تنزيل ملف  isoمن النجترنت ،يججب عليجك أن تق ارن ناتجج الم ر  md5sumبرقجم البصجمة الجتي
وفرها الموزع.
بالضججافة إلججى التحقججق مججن سججلمة التنزيججل ،يمكننججا اسججتخدام  md5sumللتحقججق مججن سججلمة البيانججات الججتي مكمتربججت
حججدي نثا إلججى قججرص ضججوئي .للقيججام بججذلك ،يجججب أن نحسججب أونل بصججمة الصججورة ،ومججن ثججم نحسججب البصججمة للقججرص
الضوئي ومن ثم نقارنهما سوينة .الخدعة التي سنستخدمها للتحقججق مججن البيانججات هجي حسجاب البصجمة لججزء مججن

القجرص الجذي يحججوي علجى الصججورة .للقيجام بجذلك نقججوم باعتمجاد  2048بجايت مججن القجرص )القججراص الضجوئية دائنمجا

ب عليه بنمط
متكتب بشكل كتل  2048بايت( .حساب البصمة ل يتطلب ذلك في بعض القراص كقرص  CD-Rمكمت ر
:disk-at-once
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أضف إلى معلوماتك
md5sum /dev/cdrom
/dev/cdrom

34e354760f9bb7fbf85c96f6a3f94ece

العديجد مجن القججراص الخجرى تحتجاج إلجى بعججض الحسجابات لتحديججد عجدد الكتجل .فجي المثجال التججي ،سجنتحقق مججن
سلمة قرص  DVDموجود في  ./dev/dvdهل تستطيع معرفة كيف تم ذلك؟
"md5sum dvd-image.iso; dd if=/dev/dvd bs=2048 count=$(( $(stat -c "%s
dvd-image.iso) / 2048 )) | md5sum
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عندما يأتي المر للشبكات ،فلن تجد أخية مهمة ل يمكن القيجام بهجا فجي ليمنكجس .ميسجتخدم ليمنكججس لبنجاء جميجع
أنظمججججة وأجهججججزة الشججججبكات ،بمججججا فيهججججا الجججججدران الناريججججة والموجهججججات ) (routersوخججججوادم السججججماء و NAS

)" "Network Attached Storageالتي تعني التخزين عبر الشبكة( ...إلخ.

ولن موضججوع الشججبكات هججو موضججوع واسججع ،وكججذلك الوامججر الججتي متسججتخدم لعججداد الشججبكة والتحكججم فيهججا؛
سنركز نقاشنا على بعض الوامر الشائعة الستخدام .الدوات التي سنشرحها تتضمن مراقبة الشبكات ونقججل

الملفججات .إضججافنة إلججى ذلججك ،سنستكشججف برنامججج  sshالججذي ميسججتخدم للقيججام بعمليججات تسجججيل دخججول بعيججدة.
سيشرح هذا الفصل:
•

 – pingإرسال  ICMP ECHO_REQUESTإلى أجهزة الشبكة.

•

 – tracerouteطباعة الطريق الذي تسلكه حزم البيانات كي تصل إلى الجهاز الهدف.

•

 – netstatطباعة اتصالت الشبكة ،وجججداول التججوجيه ) ،(routing tablesوإحصججائيات عججن أجهججزة

•

 – ftpبرنامج نقل الملفات عبر النترنت.

•

 – wgetممرنخزل شبكي غير تفاعلي.

•

 – sshعميل ) SSHميستخدم للدخول إلى النظام عن بعد(.

التصال المستخدمة للوصول إلى الشبكة ...إلخ.

سنفترض أن لديك خلفية قليلة في الشبكات .في عصر النترنت ،سججيحتاج كججل شججخص يسججتخدم الحاسججوب

إلى قليل من المعرفة حججول أساسججيات الشججبكة .يجججب أن تكججون المصججطلحات التيججة مألوفججنة لججديك للسججتفادة

لقصى حد من هذا الفصل:
•

عنوان .(Internet Protocol) IP

•

المضيف ) (hostواسم النطاق ).(domain name

•

.(Uniform Resource Identifier) URI

ملحظة :قد تحتاج بعض الوامر التي سنناقشها إلى تثججبيت )حسججب توزيعتججك( بعججض الحججزم الضججافية
من المستودعات ،ويحتاج بعضها الخر إلى امتيازات الجذر لكي متنجفذ.
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استكشاف ومراقبة الشبكة
حتى وإن لم تكن مدينرا للنظام ،ستستفيد من مراقبة أداء وسير العمليات في الشبكة.

ping

أبسجججط أمجججر يتعلجججق بالشجججبكة هجججو  .pingميرمسجججل المجججر  pingحزمجججنة شجججبكينة ) (network packetتجججدعى IMCP

 ECHO_REQUESTلجهاز معين .تجرخد أغلجب أجه زة الشجبكة عنجد تلقيهجا له ذه الحزمجة ،يجؤدي ذل ك إلجى التحقجق مجن

اتصال الشبكة.

ملحظممة :مججن الممكججن أن متضجج ربط أغلججب أجهججزة الشججبكة )بمججا فيهججا الجهججزة الججتي تعمججل علججى نظججام تشججغيل

ليمنكس( لكي تتجاهل هذه ال م
حزم .ميفرعل ذلك عادنة لسباب أمنيججة ،إذا أردنججا منججع المهجاجم مججن رؤيججة جهجادز مججا،
فعلينا ضبط إعدادات الجدار الناري لكي يمنع اتصالت .IMCP

على سبيل المثججال ،إن أردنججا معرفججة إذا كنجا نسججتطيع الوصججول إلججى الخجادم  ،linuxcommand.orgفسنسججتخدم
المر  pingكالتي:
[me@linuxbox ~]$ ping linuxcommand.org

سيسججتمر  pingفججي إرسججال ال م
حججزم ) بعججد تشججغيله( بعججد مججرور فاصججل زمنججي معيججن )الفاصججل الفتراضججي هججو ثانيججة
واحدة( إلى أن يتم إنهاؤه:
[me@linuxbox ~]$ ping linuxcommand.org
PING linuxcommand.org (66.35.250.210) 56(84) bytes of data.
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=1
ttl=43 time=107 ms
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=2
ttl=43 time=108 ms
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=3
ttl=43 time=106 ms
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=4
ttl=43 time=106 ms
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=5
ttl=43 time=105 ms
64 bytes from vhost.sourceforge.net (66.35.250.210): icmp_seq=6
ttl=43 time=107 ms
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--- linuxcommand.org ping statistics --6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 105.647/107.052/108.118/0.824 ms

ping  يطبججع،( بعججد إرسججال الحزمججة السادسججة، )فججي هججذه الحالججةCtrl-c بعججد أن يتججم إنهججاء المججر بالضججغط علججى
"ping"  عمليجة.%0  يججب أن تكججون نسجبة فقجدان الحجزم فجي شجبكة ذات أداء مقبججول هجي.إحصائيات عن الداء

.ناجحة تعني أن جميع مكونات الشبكة )أي بطاقات الشبكة والكابلت والموجهات والبوابات( تعمل جيندا

traceroute

" بججدنل منججه( قائمججة بجميججع "العقججدtracepath  )بعججض النظمججة تسججتخدم البرنامجججtraceroute ميظمهججر برنامججج

( الجتي تمجر منهجا ال مhobs)
 لعجرض الطريججق الجذي، علجى سججبيل المثجال.حجزم الشججبكية حجتى تصجل إلجى الجهجاز الهججدف
:slashdot.org ميسرلك للوصول إلى موقع

[me@linuxbox ~]$ traceroute slashdot.org

:ستظهر مخرجات شبيهة بالتي
traceroute to slashdot.org (216.34.181.45), 30 hops max, 40 byte
packets
1 ipcop.localdomain (192.168.1.1) 1.066 ms 1.366 ms 1.720 ms
2 * * *
3 ge-4-13-ur01.rockville.md.bad.comcast.net (68.87.130.9) 14.622
ms 14.885 ms 15.169 ms
4 po-30-ur02.rockville.md.bad.comcast.net (68.87.129.154) 17.634
ms 17.626 ms 17.899 ms
5 po-60-ur03.rockville.md.bad.comcast.net (68.87.129.158) 15.992
ms 15.983 ms 16.256 ms
6 po-30-ar01.howardcounty.md.bad.comcast.net (68.87.136.5) 22.835
ms 14.233 ms 14.405 ms
7 po-10-ar02.whitemarsh.md.bad.comcast.net (68.87.129.34) 16.154
ms 13.600 ms 18.867 ms
8 te-0-3-0-1-cr01.philadelphia.pa.ibone.comcast.net (68.86.90.77)
21.951 ms 21.073 ms 21.557 ms
9 pos-0-8-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net (68.86.85.10)
22.917 ms 21.884 ms 22.126 ms
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10 204.70.144.1 (204.70.144.1) 43.110 ms 21.248 ms 21.264 ms
11 cr1-pos-0-7-3-1.newyork.savvis.net (204.70.195.93) 21.857 ms
cr2-pos-0-0-3-1.newyork.savvis.net (204.70.204.238) 19.556 ms cr1pos-0-7-3-1.newyork.savvis.net (204.70.195.93) 19.634 ms
12 cr2-pos-0-7-3-0.chicago.savvis.net (204.70.192.109) 41.586 ms
)42.843 ms cr2-tengig-0-0-2-0.chicago.savvis.net (204.70.196.242
43.115 ms
13 hr2-tengigabitethernet-12-1.elkgrovech3.savvis.net
(204.70.195.122) 44.215 ms 41.833 ms 45.658 ms
14 csr1-ve241.elkgrovech3.savvis.net (216.64.194.42) 46.840 ms
43.372 ms 47.041 ms
15 64.27.160.194 (64.27.160.194) 56.137 ms 55.887 ms 52.810 ms
16 slashdot.org (216.34.181.45) 42.727 ms 42.016 ms 41.437 ms

يمكننججا ملحظججة ،مججن المخرجججات السججابقة ،أن اتصججال نظامنججا بالمضججيف  slashdot.orgيتطلججب المججرور بسججتة

موجهججات .نسججتطيع مشججاهدة اسججم المضججيف فججي الموجهججات الججتي تججوفر معلومججات عنهججا بالضججافة إلججى عنججوان ip

ومعلومات حول الداء التي تحتوي على الججوقت المسجتغرق للحجزم لتنتقججل مججن جهازنججا المحلججي إلجى ذاك المججوجه.
بالنسبة إلى الموجهات التي ل توفر معلومات عنها )بسبب إعدادات الموجه أو الجدران النارية ...إلخ ،(.سنشاهد

رمز النجمة "*" في السطر الذي يوافق ذاك الموجه )السطر الثاني في المثال السابق(.

netstat
ت مختلفجججة حجججول إعجججدادات الشجججبكة وبعجججض الحصجججائيات.
ميسجججتخدم برنامجججج  netstatللحصجججول علجججى معلومجججا د

نستطيع ،باستخدام العجدد الكجبير مجن الخيجارات الخاصجة بالبرنامجج ،مشجاهدة العديجد مجن المعلومجات حجول ضجبط
م
الشجججبكة .ونسجججتطيع أي ن
ضجججا أن نستكشجججف بطاقجججات الشجججبكة )أو أخيجججة طريقجججة اتصجججال أخجججرى( المتجججوفرة فجججي جهازنجججا
باستخدام الخيار ":"-ie
[me@linuxbox ~]$ netstat -ie
Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:9b:99:67
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:9ff:fe9b:9967/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:238488 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:403217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
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)RX bytes:153098921 (146.0 MB) TX bytes:261035246 (248.9 MB
Memory:fdfc0000-fdfe0000
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:2208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
)RX bytes:111490 (108.8 KB) TX bytes:111490 (108.8 KB

ي شجبكة .الولجى ال تي تس مى eth0
لحظنا فجي المثجال الس ابق أن النظجام الجذي نججخرب عليجه يحتجوي عل ى بطجاقرت خ

هججي منفججذ كبججل الشججبكة مججن نججوع  .Ethernetأمججا الثانيججة فتسججمى  loوالججتي تعنججي  ،loopback interfaceوهججي
عبارة عن منفذ افتراضي يسمح للنظام بأن "يتكلم مع نفسه".
عندما نقوم بعملية " تشخيص" اعتياديجة للشجبكة ،فجإن الشجياء المهمجة الجتي يججب البحجث عنهجا هجي وججود كلمجة

" "UPفي بداية السطر الرابع من كل بطاقججة شجبكة ،الجتي تعنججي أن بطاقججة الشجبكة مفعلجة .وأي ن
ضججا وجججود عنججوان ip
صججججحيح فججججي حقججججل addr

 inetفججججي السججججطر الثججججاني .للنظمججججة الججججتي تسججججتخدم Dunamic Host) DHCP

 ،(Configuration Protocolوجود عنوان  ipصحيح يعني أن ميزة  DHCPتعمل دون مشاكل.

م
سججيعرض الخيججار " "-rعنججد اسججتخدامه؛ جججدول التوجيهججات الخججاص بججالنواة .الججذي يعججرض كيججف أمعججخدت الشججبكة
لرسال الحزم من شبكة لخرى:
[me@linuxbox ~]$ netstat -r
Kernel IP routing table
Iface

Window irtt

MSS

eth0

0

0 0

eth0

0

0 0

Genmask

Gateway

Destination

Flags

255.255.255.0 U

*

192.168.1.0

192.168.1.1 0.0.0.0

default

UG

شجججاهدنا ،فجججي المثجججال السججابق ،ججججدول توجيهجججات اعتيججادي لجهججاز العميجججل فجججي شجججبكة محليجججة Local Area) LAN
 (Networkخلف جدار ناري/موجه .أول سطر مججن الناتججج السججابق يظهجر أن الهججدف هججو  .192.168.1.0عنججاوين ip

الججتي تنتهججي بصججفر متشججير إلججى الشججبكات وليججس إلججى الجهججزة نفسججها ،لججذا ،فججإن الوجهججة هججي أي جهججاز فججي الشججبكة

المحلية  .LANالحقل التالي " "Gatewayهو اسم أو عنوان  ipللبوابججة )المججوجه  (routerالججتي متسججتخدم للججذهاب
من الجهاز المحلي الحالي إلى الشبكة الهدف .وجود نجمة "*" في هذا الحقل تعني أنه ل حاجة إلى بوابة.

السطر الخير يحدد الوجهة  .defaultأي وجهة أخية بيانات متررسل إلجى شجبكة لجم تجذكر فججي هججذا الجججدول .ويمكننججا
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ملحظة أن البوابة قد معشررفجت علجى أنهجا مججوجه ذو العنجوان  192.168.1.1الجذي قجد يعجرف مجا الجذي عليججه فعلججه مجع
تلك البيانات.
لجججدى برنامجججج  netstatالعديجججد مجججن الخيجججارات ولجججم نججججرب سجججوى اثنيجججن منهمجججا .تفقجججد صجججفحة الجججدليل لبرنامجججج
 netstatللحصول على القائمة الكاملة.

نقل الملفات عبر الشبكة
ما هي الفائدة مجن الشجبكات إذا لجم نكجن نعجرف كيجف ننقجل الملفجات عبرهجا؟ يوججد العديجد مجن البرامجج ال تي تنقجل

البيانات عبر الشبكة .سنشرح إثنين منهما الن وسنشرح الباقي لحنقا.

ftp
أحد أكثر البرامج "الكلسيكية" هو  ،ftpيججأتي اسججم  ftpمججن اسججم الججبروتوكول الججذي يسججتخدمهFile Transfer ،

 ،Protocolميستخدم  FTPكثينرا لتنزيل الملفات من النترنت .ت دعمه أغلجب ،إن لجم يكجن جميجع ،متصجفحات الجموب.

ربما شاهد ر
ت العديد من الروابط التي تشير إلى .ftp://

قبججل وجججود متصججفحات الججموب ،كججان هنالججك برنامججج  .ftpميسججتخدم  ftpللتواصججل مججع خججوادم  ،FTPتلججك الجهججزة
التي تحتوي على ملفات يمكن رفعها أو تنزيلها عبر الشبكة.

الستخدام التقليدي لبروتوكول  FTPغير آمن لن أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم متررسجل عجبر الشجبكة كم ا
هي دون أي تشفير ،يسججتطيع أي شججخص "يتنصجت" علجى الشجبكة مشجاهدتهم .ولهججذا السججبب ،تقبجل جميجع خججوادم

 FTPتقرينبججججا اسججججتخدام الهويججججة المجهولججججة ) ،(anonymous FTPممججججا يسججججمح لي شججججخص بالججججدخول بحسججججاب

" "anonymousوبأية كلمة مرور يختارها.

في المثال التي ،سنستعرض جلسة اعتيادية في برنامج  ftpلتنزيل صججورة  isoلقجرص أوبنتججو الموجججودة فججي
مجلد  /pub/cd_images/Ubuntu-8.04في خادم  FTPالذي عنوانه هو :fileserver
[me@linuxbox ~]$ ftp fileserver
Connected to fileserver.localdomain.
)220 (vsFTPd 2.0.1
Name (fileserver:me): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
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ftp> cd pub/cd_images/Ubuntu-8.04
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
733079552 Apr 25 03:53 ubuntu-8.04-desktop-

500

1 500

-rw-rw-r-i386.iso

226 Directory send OK.
ftp> lcd Desktop
Local directory now /home/me/Desktop
ftp> get ubuntu-8.04-desktop-i386.iso
local: ubuntu-8.04-desktop-i386.iso remote: ubuntu-8.04-desktopi386.iso
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for ubuntu-8.04-desktopi386.iso (733079552 bytes).
226 File send OK.
)733079552 bytes received in 68.56 secs (10441.5 kB/s
ftp> bye

م
يشرح الجدول التي الوامر التي أدخلت خلل الجلسة:
م
الجدول  :1-16الوامر التي أدخلت أثناء جلسة ftp

المر

ftp fileserver
anonymous

الشرح
استخدام البرنامج  ftpللتصال بخادم .fileserver
اسم تسجيل الدخول .بعد ممحججث الججدخول ،سججيظهر ممحججث يطلججب
كلمة المرور .بعض الخوادم تقبل كلمة مرور فارغة ،البعض الخر

يتطلججب أن تكججون كلمججة المججرور علججى شججكل عنججوان بريججد إلكججتروني
"."user@example.com
cd pub/cd_images/Ubuntu-8.04

تغييججر المجلججد فججي النظججام البعيججد إلججى المجلججد الججذي يحتججوي علججى

الملجججف المطلجججوب .لحجججظ أن الملفجججات المتاحجججة للتنزيجججل مجججن مقبجججل

الجميججع متو ر
ضججع فججي أغلججب الخججوادم الججتي تسججمح بالججدخول بهويججة
مجهولة ) (anonymousفي مكادن ما في مجلد .pub
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ls
lcd Desktop

عرض محتويات المجلد في النظام البعيد.
تبديل مجلججد العمجل فججي النظجام المحلجي إلجى  .~/Desktopمشجشغ ر
ل
برنامججج  ftpعنججدما كججان مجلججد العمججل الحججالي هججو "~" .هججذا المججر
سيغيره إلى .~/Desktop

get ubuntu-8.04-desktopi386.iso

إخبججججار النظججججام البعيججججد أننججججا نريججججد نقججججل الملججججف ubuntu-8.04-
 desktop-i386.isoإلججى نظامنججا المحلججي .ولن مجلججد العمججل

الحجججالي فجججي النظجججام المحلجججي هجججو  ،~/Desktopفسجججينخزل الملجججف
هناك.
bye

تسجججيل الخججروج مججن الخججادم وإنهججاء جلسججة برنامججج  .ftpيمكججن

استخدام المرين  quitو  exitأي ن
ضا.

تؤدي طباعة " "helpفي ممحث "> "ftpإلى إظهار قائمة بالوامر المدعومة .يمكنك استخدام  ftpعلججى خججادم
تمتلك امتيازات كافية فيه للقيام بالعديد من أعمال إدارة الملفات.

سن
مح م
 :lftpعمي	ل  ftpق
برنامج  ftpليس عميل  ftpالوحيد الذي يعمل من سطر الوامر .يوجد بديل أفضججل )وأشججهر أي ن
ضججا( هججو .lftp
يعمججل عمنل مشججابنها لعميججل  ftpالتقليججدي ،إل أنججه يججدعم العديججد مججن الميججزات الخججرى كججدعم عججدة بروتوكججولت،
وإعجججادة المحاولجججة عنجججد فشجججل التنزيجججل ،واسجججتخدام العمليجججات فجججي الخلفيجججة ،والكمجججال التلقجججائي لسجججماء الملفجججات

)باستخدام الزر  (tabوالكثير.

wget
برنامج سطر أوامر آخر شهير لتنزيل الملفات هو  .wgetوهججو أداة مفيجدة ججندا عنجد تنزيجل ملججف واحججد أو ملفجات
متعددة من مواقع موب أو  .FTPوحتى مواقع بأكملها! لتنزيل الصججفحة الرئيسجية لموقججع linuxcommand.org

ننفذ المر التي:

[me@linuxbox ~]$ wget http://linuxcommand.org/index.php
--11:02:51-- http://linuxcommand.org/index.php
'=> `index.php
Resolving linuxcommand.org... 66.35.250.210
Connecting to linuxcommand.org|66.35.250.210|:80... connected.
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HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
]Length: unspecified [text/html
--.--K/s

] 3,120

>=<

[

]11:02:51 (161.75 MB/s) - `index.php' saved [3120

تسمح الخيارات الكثيرة لبرنامج  wgetبتنزيل المواقع بأكملها أو تنزيل الملفات فجي الخلفيجة )أي أنجه يس مح ل ك
بتسجيل الخروج مع البقاء على عملية التنزيل قائمنة( وإكمال تنزيل ملدف منز ج
ل تنزينل مجزئييا .كججل هججذه الخيججارات

موثقة جيندا في صفحة الدليل الخاصة به.

الاتصالات الآمنة مع الأجهزة البعيدة
منججذ العديججد مججن السججنوات ،كججانت النظمججة الشججبيهة مبيججونكس قابلججة للدارة عججن بعججد باسججتخدام الشججبكة .فججي تلججك

اليججام وقبججل انتشججار النججترنت انتشججانرا كججبينرا؛ كججان هنالججك برنامجججان أساسججيان لتسجججيل الججدخول إلججى الجهججزة

البعيدة .كان هنالك برنامجا  rloginو  .telnetلكن كان يعاني هذان البرنامجان من خطجأ فجادح كجان قجد وقججع

فيه  FTP؛ كانا ينقلن جميع التصالت )بما فيها اسم المس تخدم وكلمجة الم رور( علجى شجكل نجص دون أي تشجفير!
وهذا ما جعلهما غير مناسربين لعصر النترنت.

ssh

لحججل تلججك المشججكلة ،مطججشورر بروتوكججول جديججد يسججمى  .(Secure Shell) SSHريمحجج خ
ل  SSHمشججكلرتين أساسججيرتين فججي
التصججال المججن بحاسججوب بعيججد .أونل ،هججو يتحقججق مججن أن الخججادم البعيججد هججو فعنل الخججادم الحقيقججي الججذي نريججد

التصال به )ونتجنب بذلك الهجوم المسمى " ،("man in the middleوثاننيا ،هو يشفر جميجع التصجالت مجا بيججن

الخادم المحلي والخادم البعيد.

يتألف  SSHمجن قس مين ،خجادم  SSHيعم ل علجى الحاسجوب البعيجد "يسجتمع" إل ى التص الت فجي المنفجذ ذي الرقجم
 ،22وعميل  SSHفي الجهاز المحلي للتواصل مع الخادم البعيد.

تستخدم أغلب توزيعات ليمنكس  SSHعجن طريجق برمجيجة  OpenSSHمجن مشجروع  .OpenBSDبعجض التوزيعجات

تحتججوي علججى العميججل والخججادم ممثبرتيججن افتراضججنيا )علججى سججبيل المثججال ،ريججدهات( ،بينمججا تججوفر بججاق ي التوزيعججات

) كأوبنتو( العميل فقط .للسماح لنظامك باستقبال التصالت البعيدة ،يجب أن تكججون الحزمججة OpenSSH-server

مثبتة وممرعخدة وتعمل حالنيا .ويجب أي ن
ضا السماح للتصالت باستخدام منفذ .TCP 22

تلميحممة :إذا لجم يكججن لججديك نظججام بعيججد للتصجال بججه وأردت تجربججة المثلججة التيججة ،فتأكججد مجن تثججبيت الحزمججة

 OpenSSH-serverعلى نظامك واستخدم  localhostبدنل من اسججم المضججيف البعيججد .فججي هججذه الحالججة،
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سمينشئ جهازك اتصالت شبكية مع نفسه.
عميجججججل  SSHالممسجججججتخدم للتصجججججال بخجججججوادم  SSHالبعيجججججد يسجججججمى  .sshللتصجججججال بخجججججادم بعيجججججد وليكجججججن اسجججججمه
 ،remote-sysفإننا نستخدم عميل  sshعلى النحو التي:
[me@linuxbox ~]$ ssh remote-sys
The authenticity of host 'remote-sys (192.168.1.4)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
41:ed:7a:df:23:19:bf:3c:a5:17:bc:61:b3:7f:d9:bb.
?)Are you sure you want to continue connecting (yes/no

ستظهر هذه الرسالة في أول مخرة تتصل فيها مع الخادم البعيد الججتي تشججير إلجى أن السججتيثاق بالخججادم البعيججد لجم
يتم بعد .وهذا لن العميل لم يتصل بخادم  SSHالمحجدد مجن قبجل .للموافقججة علجى التصجال بالخججادم ،اطبججع الكلمججة

" "yesفي الممحث .سميسأل المستخدم عن كلمة مروره عندما يتم التصال بنجاح:

Warning: Permanently added 'remote-sys,192.168.1.4' (RSA) to the list
of known hosts.
me@remote-sys's password:

بعد أن متدرخل كلمة المرور بشكل صحيح ،فإننا سنتلقى ممحث صدفة من النظام البعيد:
Last login: Sat Aug 30 13:00:48 2008
[me@remote-sys ~]$

تستمر جلسة الصدفة البعيدة حتى ميد م
خل المستخدم المر  ،exitحيججث سججميغرلق التصجال ،وسجيتم النتقججال إلجى

الصدفة المحلية عو ن
ضا عنها.

من الممكن أي ن
ضا التصال بالنظمة البعيدة باسم مستخدم مختلف .على سبيل المثججال ،إذا كججان للمسججتخدم ""me

حساب آخر باسم " "bobعلى الخادم البعيد ،فيستطيع  meالدخول بحساب  bobفي الخادم البعيد كما يلي:

[me@linuxbox ~]$ ssh bob@remote-sys
bob@remote-sys's password:
Last login: Sat Aug 30 13:03:21 2008
[bob@remote-sys ~]$

وكمججا مذمكججر سججابنقا ،يتحقججق  sshمججن السججتيثاق بالخججادم البعيججد .إذا لججم يتججم السججتيثاق مججن الخججادم البعيججد بنجججاح،
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فستظهر الرسالة التية:
[me@linuxbox ~]$ ssh remote-sys
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@

!WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED

@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
!IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle
!)attack
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
41:ed:7a:df:23:19:bf:3c:a5:17:bc:61:b3:7f:d9:bb.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/me/.ssh/known_hosts to get rid of this
message.
Offending key in /home/me/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for remote-sys has changed and you have requested strict
checking.
Host key verification failed.

ظهرت الرسالة السابقة لحد احتمارلين :الول ،أن مهاجنمجا حجاول اسجتخدام هجججوم "."man-in-the-middleوهججذا

أمكر نجادر ،لن الجميجع يعجرف أن  sshسجيحذر المس تخدم مجن ذل ك .أو أن الخجادم البعيجد قجد تغيجر بشجكدل أو بجآخر؛
م
علججى سججبيل المثججال ،أعيججد تثججبيت نظججام التشججغيل أو خججادم  .SSHولضججمان المججن والحمايججة ،ل تسججتبعد الحتمججال
الول .راجع مدير النظام البعيد لمعرفة سبب ظهور الرسالة.

إذا تأكدت أن سبب الرسالة هو تغيير في الخادم ،أصبح من المن أن نحاول إصلح المشكلة في طججرف العميججل.

وذلججك باسججتخدام محججرر نصججي )ربمججا  (vimلزالججة المفتججاح القججديم مججن ملججف  .~/.ssh/known_hostsمتظهججر

الرسالة السطر التي:

Offending key in /home/me/.ssh/known_hosts:1

هجججججذا يعنجججججي أن ملجججججف  known_hostsيحتجججججوي علجججججى المفتجججججاح المخجججججالف فجججججي السجججججطر الول .أزل ذاك السجججججطر
م
وسيستطيع  sshقبول طلب الستيثاق من الخادم البعيد مخرة أخرى.
يسججمح  sshلنججا بتنفيججذ أمججر واحججد فججي النظججام البعيججد دون فتججح جلسججة طرفيججة كاملججة .علججى سججبيل المثججال ،لتنفيججذ
المر  freeعلى خادم بعيد باسم  remote-sysوإظهار النتائج على جهازنا المحلي:
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[me@linuxbox ~]$ ssh remote-sys free
me@twin4's password:
cached

buffers

shared

free

used

total

154596

110068

0

268352

507184

775536

533016

242520

1572856

0

Mem:

-/+ buffers/cache:
1572856

Swap:

[me@linuxbox ~]$

من الممكن اسجتخدام هجذه التقنيجة بطجرق متعجددة مفيجدة ،علجى سجبيل المث ال ،نريجد تنفيجذ المجر  lsعل ى الخجادم

البعيد وإعادة توجيه المخرجات إلى ملف في نظامنا المحلي:

[me@linuxbox ~]$ ssh remote-sys 'ls *' > dirlist.txt
me@twin4's password:
[me@linuxbox ~]$

لحججظ اسججتخدام علمججات القتبججاس المفججردة فججي المججر السججابق .قمنججا بججذلك لننججا ل نريججد حججدوث توسججعة أسججماء

الملفات في الجهاز المحلي؛ بل نريدها أن تتججم علجى الخججادم البعيججد .وبشججكل مشججابه؛ إذا أردنججا تحويججل المخرجججات
ي القتباس المفردرتين:
إلى ملف في الخادم البعيد ،فإننا نضع معامل إعادة التوجيه واسم الملف ضمن علمرت خ

'[me@linuxbox ~]$ ssh remote-sys 'ls * > dirlist.txt

إنشاء النفاق مع SSH
أحججد الشججياء الججتي تحججدث أثنججاء إنشججائك اتصججانل عججبر  SSHهججو إنشججاء"نفججق مشججفر" بيججن جهججازك المحلججي

والخادم البعيد .ميسجتخدم هجذا النفجق لكجي تنتقجل الوامجر الجتي نكتبهجا نقنل آمننجا إلجى الخ ادم البعيجد ،ولكجي
تمر عبره النتائج أي ن
ضا بأمان .بالضافة إلججى ذلجك ،يججدعم بروتوكججول  SSHمججرور أغلججب أنججواع البيانججات عججبر

النفق ،ممنشنئا ما ميشبه ) VPNاختصار للعبارة " ("Virtual Private Networkبين النظام المحلي والبعيد.

ربمججا أشججهر اسججتخدام لهججذه الميججزة هججو السججماح لبيانججات نظججام النوافججذ  Xبججالمرور عججبر النفججق .مججن الممكججن
تشججغيل برنامججج رسججومي علججى الخججادم وإظهججاره علججى الجهججاز المحلججي فججي نظججام ميشججخغل خججادم ) Xأي أنججه

يعججرض واجهججة رسججومية( .مججن السججهل القيججام بججذلك ،لنفججترض أننججا علججى نظججام ليمنكججس يججدعى linuxbox

الججذي ميشجخغل خججادم  ،Xونريججد تشجغيل البرنامججج  xloadعلججى خججادم بعيججد اسجمه  remote-sysومشججاهدة
محتوى النافذة على جهازنا المحلي ،فإننا ننفذ هذا المر:

[me@linuxbox ~]$ ssh -X remote-sys
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me@remote-sys's password:
Last login: Mon Sep 08 13:23:11 2008
[me@remote-sys ~]$ xload
بعججد أن مينجفججذ المججر  xloadعلججى الخججادم البعيججد ،فسججوف تظهججر النافججذة علججى النظججام المحلججي .فججي بعججض
النظمة ،تحتاج إلى استخدام الخيار " "-Yبدنل من الخيار "."-X

 scpو sftp
تحتججوي حزمججة  OpenSSHأي ن
ضججا علججى برنججامرجين ريسججتخدمان خاصججية النفججاق المشججفرة الججتي يوفرهججا  SSHلنقججل
الملفجججات عجججبر الشجججبكة .الول) scp ،اختصجججار للعبجججارة " ("secure copyميسجججتخدم بشجججكل مشجججابه للمجججر  cpلنسجججخ
الملفات .أكبر الفروق هو أن المسار المنسوخ منه أو إليه يمكن أن ميسربق باسم الخادم البعيد يتبعه رمز النقطرتين

الرأسجي رتين .علجى سجبيل المثجال ،إذا أردن ا نسجخ ملجف يس مى  document.txtمجن مجلجد المنجزل الخ اص بنجا فجي
النظام البعيد  remote-sysإلى مجلد العمل الحالي في النظام المحلي ،فإننا ننفذ:
[me@linuxbox ~]$ scp remote-sys:document.txt .
me@remote-sys's password:
00:00

5.5KB/s

100% 5581

document.txt
[me@linuxbox ~]$

وكما في  ، sshيمكن أن نحدد اسم المستخدم في بداية اسم المضيف البعيد في حال كجان اسجم المسججتخدم فججي
ذاك النظام ليس نفسه في النظام المحلي:
[me@linuxbox ~]$ scp bob@remote-sys:document.txt .

برنامج نسخ الملفات الثاني هو  sftpالجذي -كم ا ميجبين اس مه -هججو بجديل آمجن لبرنامجج  .ftpبرنامجج  sftpيعم ل

بشكل مشابه لبرنامجج  ftpالجذي اسججتخدمناه سجابنقا؛ إل أنججه يسججتخدم نفججق آمججن بججدنل مججن إرسججال كجل شجيء بجدون

تشفير sftp .يحتوي عل ى ميجزة تجعلجه متفونقجا عل ى  ftpحيجث أنجه ل يتطلجب وججود خجادم  FTPفجي المضجيف
البعيد .هو يتطلججب وججود خجادم  SSHفقجط .هجذا يعنججي أن أي جهجاز بعيجد يمكججن التصجال بججه بواسججطة عميججل SSH

يمكن أي ن
ضا استخدامه كخادم شبيه بخادم  .FTPهذه جلسة توضيحية:

[me@linuxbox ~]$ sftp remote-sys
Connecting to remote-sys...
me@remote-sys's password:
sftp> ls
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ubuntu-8.04-desktop-i386.iso
sftp> lcd Desktop
sftp> get ubuntu-8.04-desktop-i386.iso
Fetching /home/me/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso to ubuntu-8.04desktop-i386.iso
/home/me/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso 100% 699MB
01:35

7.4MB/s
sftp> bye

تلميحة :بروتوكول  SFTPمدعوم من مقبل العديد من مدراء الملفججات الرسججوميين الموجججودين فججي توزيعججات
ليمنكس .نستطيع عند استخدام نوتجاليز )غنججوم( أو مكنكجرر )كججدي( إدخجال مسجار يبججدأ باللحقججة  sftp://فججي
شريط المسار وإدارة الملفات الموجودة على مضيف بعيد ميشغل خادم .SSH

عميل  SSHلويندوز؟
لنفترض أنك تجلس عل ى جه از يعمجل بنظجام تشجغيل وينجدوز ولكنجك تريجد أن تسججل الجدخول إلجى خجادم

لي منكس الخاص بك وتقوم ببعض العمال هناك ،ماذا عليك أن تفعل؟ بجالطبع أن تحصجل علجى عميجل SSH
لوينجججدوز! يوججججد هنالجججك عجججدد منهجججم .أشجججهر برنامجججج هجججو  PuTTYالجججذي ميظمهجججر نافجججذة الطرفيجججة ويسجججمح

لمسججتخدمي وينججدوز بإنشججاء جلسججات ) SSHأو  (telnetعلججى المضججيف البعيججد ،يججوفر هججذا البرنامججج أي ن
ضججا

ي  scpو .sftp
برنامرج خ

برنامج  PuTTYمتوفر في:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

الخلاصة
لقد استعرضنا في هذا الفصل مختلف أدوات الشبكة المتوفرة في أغلب أنظمججة ليمنكججس .ولمجا كجان نظججام ليمنكججس
منتشجججنرا انتشجججانرا كجججبينرا فجججي الخجججوادم والجهجججزة الشجججبكية؛ فيوججججد الكجججثير مجججن الدوات الضجججافية الجججتي نسجججتطيع

الحصججول عليهججا بتثججبيت بعججض البرمجيججات .مججع ذلججك ،نسججتطيع القيججام بالعديججد مججن المهججام الججتي تتعلججق بالشججبكة
باستخدام هذه الدوات الساسية.
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من المؤكد أخنه اتضحت لنا الحقيقة التية أثناء تجولنا في نظام ليمنكس :يحتوي نظام ليمنكس ملفات كثيرة.

وهججذا مججا يججثير التسججاؤل التججي" :كيججف نسججتطيع إيجججاد الملفججات؟" .نحججن نعلججم أن نظججام ليمنكججس منظججم تنظينمججا

جي ندا وذلك بالعتماد على معايير ورث بعضها من الجيل الذي يسبقه من النظمة الشبيهة مبيجونكس .لكجن مجع
هذا ،يبقى العدد الضخم من الملفات مربنكا.

سنناقش في هذا الفصل أدارتين متستخدمان للعثور على الملفات في النظام .هاتان الداتان هما:
•

 – locateالعثور على الملفات حسب السم.

•

 – findالبحث عن الملفات في شجرة نظام الملفات.

وسنلقي نظرة على أمدر ميستخدم بكثرة مع عمليات البحث لمعالجة قائمة الملفات الناتجة:
•

 – xargsبناء وتنفيذ أوامر من مجرى الدخل القياسي.

بالضافة إلى ذلك ،سنستخدم أمررين لمساعدتنا في الشرح:
•

 – touchتغيير وقت تعديل الملفات.

•

 – statعرض حالة ملدف ما.

العثور على الملفات بالطر يقة السهلة باستخدام locate
يجري البرنامج  locateبحنثا سرينعا جندا في قاعدة بيانات تحتوي على مسارات جميججع الملفججات الموجججودة

في النظام ،وميظ مهر المسار الذي تطابق كلمة البحث جزنءا منججه .لنفجترض ،علجى سجبيل المثجال ،أننجا نريجد العثجور
على كل البرامج التي تبدأ بالكلمة "  ."zipولننا نبحث عن برامج ،فإننا سنعتبر أن المجلد الذي يحتوي على

البرنامج ينتهي بالعبارة " ."bin/لنستخدم المر  locateبهذه الطريقة للعثور على الملفات:

[me@linuxbox ~]$ locate bin/zip

سيبحث البرنامج  locateفي قاعدة بيانات تحتجوي علجى مسجارات الملفججات عججن أي مسجار يحتجوي السلسجلة
النصية ":"bin/zip

/usr/bin/zip
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/usr/bin/zipcloak
/usr/bin/zipgrep
/usr/bin/zipinfo
/usr/bin/zipnote
/usr/bin/zipsplit

إذا كججانت متطلبججات البحججث ليسججت بسججيطة جججندا ،فيمكججن اسججتخدام  locateمججع أداة أخججرى كججأداة  grepلنشججاء

أوامر بحث أكثر تعقيندا:

[me@linuxbox ~]$ locate zip | grep bin
/bin/bunzip2
/bin/bzip2
/bin/bzip2recover
/bin/gunzip
/bin/gzip
/usr/bin/funzip
/usr/bin/gpg-zip
/usr/bin/preunzip
/usr/bin/prezip
/usr/bin/prezip-bin
/usr/bin/unzip
/usr/bin/unzipsfx
/usr/bin/zip
/usr/bin/zipcloak
/usr/bin/zipgrep
/usr/bin/zipinfo
/usr/bin/zipnote
/usr/bin/zipsplit

البرنامج  locateموجود منذ العديد مجن السجنوات ،ويوججد هنجاك نسجخ مختلفجة منجه .أكجثر نسجختين اسجتخدانما

فججي توزيعججات ليمنكججس الحديثججة همججا  slocateو  ،mlocateاللتججان يمكججن الوصججول إليهمججا عججبر الوصججلة الرمزيججة
المسججججماة  .locateتحتججججوي النسججججخ المختلفججججة مججججن  locateعلججججى مجموعججججة مختلفججججة مججججن الخيججججارات القابلججججة

للسججتخدام .تتضججمن بعججض النسججخ إمكانيججة المطابقججة باسججتخدام التعججابير النظاميججة )الججتي سنشججرحها فججي فصججدل
لحججق( ودعججم المحججارف البديلججة .راجججع صججفحة الججدليل للمججر  locateكججي متحججشدد أخيججة نسججخة مججن  locateمثشبتججت

على نظامك.
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من أين تأتي قاعدة بيانات locate؟
قججد تلحجظ أن  locateيفشجل بالعمجل مباشججرنة بعجد تثجبيت النظججام فجي بعجض التوزيعجات .لكججن إذا جخربجت

م ر
ج آخججر يسججمى
بعججد يججودم واحججد ،فججإنه سججيعمل جيججندا .لمججاذا؟ تنشججأ قاعججدة بيانججات  locateمججن مقبججل برنامجج د
 .updatedbميشجغل ذاك البرنامج عادنة كمهمة دورية )(cron jobs؛ أي المهام متنجفذ بعد مرور فاصل زمني

معين .معظم النظمة التي تحتوي على  locateمتشخغل  updatedbمخرة كل يججوم .ولن قاعججدة البيانججات

ل متحججججدث تحجججدينثا مسجججتمنرا ،لجججذا ،قجججد تججججد أن بعجججض الملفجججات المنشجججأة حجججدينثا ل تظهجججر باسجججتخدام المجججر

 ،locateلتججججججاوز هجججججذه الشجججججكالية ،مجججججن الممكجججججن تشجججججغيل برنامجججججج  updatedbيجججججدونيا بتنفيجججججذ المجججججر
 updatedbبامتيازات الجذر.

العثور على الملفات بالطر يقة الصعبة باستخدام find
بينمججا يعججثر برنامججج  locateعلججى الملفججات بالعتمججاد فقججط علججى اسججمها ،يبحججث برنامججج  findفججي مجلججد محججدد

) وجميع المجلدات الفرعية المحتججواة فيججه( عجن الملفجات بالعتمجاد علجى قائمججة بالخصجائص .سنمضجي وقنتججا طججوينل
مع  findلنه يحتجوي علجى الكجثير مجن الميجزات المجثيرة للهتم ام الجتي سنشجاهدها م خرة ثانيجة عنججدما نبجدأ بشجرح
مواضيع البرمجة في الفصول الخيرة.

بأبسججط اسججتخداماته ،ميمججررر إلججى  findاسججم مجلججد أو أكججثر للبحججث فيهججا .مثنل ،لنشججاء قائمججة تحتججوي علججى جميججع
محتويات مجلد المنزل الخاص بنا:

~ [me@linuxbox ~]$ find

سيولد المر السابق ،في أغلب حسابات المستخدمين ،قائمنة كبيرنة جندا .ولن القائمة سمتررسل إلى مجرى الخرج
م
القياسي ،فنستطيع تحويلها عبر النبوب إلى برامج أخرى .لنستخدم المر  wcلحصاء عدد الملفات:
[me@linuxbox ~]$ find ~ | wc -l
47068

عدد ضخم من الملفات! إحدى ميزات  findالرائعة هي قابليججة اسججتخدامه لتحديججد الملفجات الجتي تطججابق معيججانرا

أو مقيانسا محدندا؛ وذلك باستخدام "الخيارات" ) (optionsو"الختبججارات" ) (testsو"الفعججال" ) .(actionsسججنلقي

أونل نظرة على الختبارات.
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الاختبارات

لنفترض أننا نريد قائمنة بالمجلدات الموجودة في مكان البحث .للقيام بذلك ،نستخدم الختبار التي:
[me@linuxbox ~]$ find ~ -type d | wc -l
1695

إضافة الختبار  -type dيجعل البحث مقتصنرا على المجلدات فقط .بشكل مشابه ،نستطيع أن نجع ل البحجث
مقتصنرا على الملفات العادية:

[me@linuxbox ~]$ find ~ -type f | wc -l
38737

يحتوي الجدول التي على قائمة بأبرز اختبارات الملفات المدعومة من مقبل المر :find
الجدول  :1-17أنواع الملفات الممعترمدة من مقبل find

رمز الملف

نوع الملف

b

ملف جهاز كتلي ) (blockخاص.

c

ملف جهاز حرفي ) (Characterخاص.

d

مجلد.

f

ملف عادي.

l

وصلة رمزية.

يمكننججا أي ن
ضججا البحججث بتحديججد الحجججم التخزينججي للملججف واسججم الملججف؛ وذلججك باسججتخدام المزيججد مججن الختبججارات.

لنبحجججث عجججن جميجججع الملفجججات العاديجججة الجججتي تحتجججوي علجججى النمجججط " "*.JPGوحجمهجججا التخزينجججي أكجججبر مجججن واحجججد

ميغابايت:
[me@linuxbox ~]$ find ~ -type f -name "*.JPG" -size +1M | wc -l
840

أضججفنا ،فججي المثججال السجابق ،الختبججار  -nameمتبونعججا بنمججط يحتججوي علجى محجارف بديلججة .لحججظ كيججف اسججتخدمنا

ي القتبججاس المزدوج رتيججن لكججي نمنججع الصججدفة مججن توسججيع أسججماء الملفججات .ومججن ثججم اسججتخدمنا الختبججار
علمرتجج خ

 -sizeمتبونعا بالسلسلة النصية " ."+1Mإشارة الموجب تعني أننا نبحث عن ملفات أكججبر مججن الرقججم المحججدد .إذا
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استخدمنا إشارة السالب ،فهذا يعني أننا نريد البحث عن ملفات أصغر من الرقم المحدد .وعند عدم وضع إشارة

فهجججذا يعنجججي أننجججا نريجججد أن يكجججون حججججم الملجججف مسجججاونيا للرقجججم المحجججدد .الحجججرف " "Mيجججبين أن واحجججدة القيجججاس

الممستخدمة هي الميغابايت .يمكن استخدام الحرف التية لتحديد الواحدات:
الجدول  :2-17واحدات الحجم التخزيني الممعترمدة من مقبل find

الشرح

الحرف

b

كتل  512بايت .الخيار الفتراضي إن لم متحجدد الواحدة.

c

بايت.

w

كلمات -2بايت.

k

كيلوبايت ) 1024بايت(.

M

ميغابايت ) 1048576بايت(.

G

غيغابايت ) 1073741824بايت(.

ر
ي
يدعم المر  findعدندا كبينرا من الختبارات المختلفة .يسرد الجدول التي أبرزها .لحظ أنججه سججيكون لشججارت خ
" "+و " "-نفس التأثير الذي شرحناه سابنقا في الحالت التي متستخدم فيها الرقام كوسيط.
الجدول  :3-17اختبارات find

الختبار

-cmin n

الشرح
مطابقة الملف أو المجلد الذي معشد ر
ل محتواه أو خصائصه ) attributesأي الذونججات

أو وقت التعديل ...إلخ (.منذ  nدقيقة .لتحديد المدة بأقل مججن  nدقيقججة ،اسججتخدم
 .-nولتحديد المدة بأكثر من  nدقيقة استخدم .+n
-cnewer file
-ctime n

مطابقة الملفات أو المجلدات التي معشد ر
ل محتواها أو خصائصها بعد الملف .file
مطابقججة الملفججات أو المجلججدات الججتي معججشد ر
ل محتواهججا أو خصائصججها منججذ n * 24

ساعة.
-empty
-group name

مطابقة الملفات والمجلدات الفارغة.
مطابقة الملفججات أو المجلججدات الججتي تتعلججق بالمجموعججة  .groupيمكججن أن ميعجبججر عججن

المجموعة إما بكتابة اسمها أو بممعشرف المجموعة.
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-iname pattern
-inum n

كالختبار  -nameلكنه غير حساس لحالة الحرف.
مطابقة الملفات ذات رقم العقدة  .nهذا الختبار مفيد للعثور على جميع الوصلت
الصلبة لعقدة معينة.

-mmin n

مطابقة الملفات أو المجلدات التي م
غخيرر محتواها منذ  nدقيقة.

-mtime n

مطابقة الملفات أو المجلدات التي م
غخيرر محتواها منذ  n*24ساعة.

-name pattern

مطابقة الملفات أو المجلدات التي يطابق اسمها النمط .pattern

-newer file

مطابقة الملفات والمجلدات التي معشدلت محتوياتها بعد الملف  .fileهذا الختبججار

مفيد جندا عند كتابة سكربتات مشل الجتي متنشجئ نسجنخا احتياطيجنة مججن الملفجات .كجل

مخرة تأخذ فيها نسخة احتياطيجة أو يتجم تحجديث ملجف )كملف ات السججلت ،(logs

فاستخدم المر  findلكي تحدد أخية ملفات قد معشدلت منذ التحديث الخير.
-nouser

مطابقجججة الملفجججات والمجلجججدات الجججتي ل تنتمجججي لحسجججاب مسجججتخدم سجججاري المفعجججول.

يمكن استخدام هذا الختبار لمطابقة الملفات التي تنتمي لممستخدمين قد محججذفت

حساباتهم أو لكتشاف نشاط المهاجمين.
-nogroup
-perm mode

مطابقة الملفات والمجلدات التي ل تنتمي لمجموعة سارية المفعول.
مطابقة الملفات أو المجلدات التي م
ضمبرطت الذونات الخاصة بها إلجى  .modeيمكجن

التعبير عن  modeكقيم رمزية أو أرقام بالنظام الثماني.
-samefile name

مشابه للختبار  .-inumيطابق الملفات التي تتشارك بنفس رقم العقدة.

-size n

مطابقة الملفات ذات الحجم التخزيني .n

-type c

مطابقة الملفات ذات النوع .c

-user name

مطابقججة الملفججات أو المجلججدات الججتي يملكهججا المسججتخدم  .nameيمكججن التعججبير عججن

المستخدم بتحديد اسمه أو رقم  IDالخاص به.

هذه ليست قائمنة كاملنة بجميع الختبارات .راجع صفحة الدليل للمر  findلمزيدد من التفاصيل.
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المعاملات
على الرغم من وجود عددد كبير من الخيارات للمججر  ،findلكننججا نحتججاج إلججى طريقججة لتحديججد العلقججات المنطقيججة
بيججن الختبججارات .علججى سججبيل المثججال ،مججاذا لججو أردنججا العثججور علججى جميججع الملفججات والمجلججدات الفرعيججة الججتي تكججون

أذوناتهجججا " آمنجججة"؟ سجججنبحث عجججن جميجججع الملفجججات ذات الذونجججات الجججتي ل تسجججاوي  0600وجميجججع المجلجججدات ذات

الذونجججات الجججتي ل تسجججاوي  .0700لحسجججن الحجججظ ،يجججوفر  findطريقجججنة لدمجججج الختبجججارات عجججن طريجججق المعجججاملت

المنطقية ) (logical operatorsلنشاء علقات منطقية أكثر تعقيندا .لنشاء الختبار السابق ،نستخدم المر:

[me@linuxbox ~]$ find ~ \( -type f -not -perm 0600 \) -or \( -type d
)\ -not -perm 0700

ما كل هذه الرموز!؟ ليست المعاملت معقدنة إذا تعلم ر
ت طريقة عملهم:
الجدول  :4-17معاملت  findالمنطقية

المعامل

الشرح

-and

يطجابق المل ف فجي حجال ك ان الختبجار علجى طرفجي المعامجل محقنقجا .يمكجن اختصجاره إلجى .-a

-or

يطابق الملف في حال كان أحد الختباررين على جانبي المعامل محقنقا .يمكن اختصاره إلى

لحظ أنه في حال عدم تحديد معامل ما ،فسيستخدم  -andافتراضنيا.

.-o
-not

يطججابق الملججف فججي حججال كججان الختبججار الججذي يلججي المعامججل غيججر محقججق .يمكججن اختصججار هججذا

)(

إنشججاء مجموعججة مججن الختبججارات أو المعججاملت لتكججوين تعججابير أكججبر .يسججتخدم للتحكججم فججي

المعامل إلى إشارة التعجب "!".

الترتيب المنطقي للتعابير .افتراضنيا ،يأخذ  findالختبججارات بعيججن العتبججار مججن اليسججار إلججى

اليميججن .يكججون عججادنة مججن الضججروري أن ميسججتبدل السججلوك الفتراضججي للحصججول علججى النتائججج

المطلوبة .حتى وإن لم يكن استخدام القواس ضرورنيا ،فقججد يزيججد مججن سجهولة قججراءة المججر.
ولن للقججواس معنججى خججاص فججي الصججدفة ،فلحججظ أننججا قمنججا "باقتباسججهم" للسججماح بتمريرهججم

كوسائط إلى find؛ وذلك باستخدام الشرطة المائلة الخلفية.
بعد التعرف على قائمجة المعجاملت ،لنتفحجص أمججر  findالسجابق بدقججة .يمكججن أن مينظجر إليججه علجى أنجه مجموعتجان

من الختبارات يفصل بينهما المعامل ":"-or

) ( expression 1 ) -or ( expression 2
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إذا كنججا نبحججث عججن الملفججات والمجلججدات ،فلمججاذا ماسججتخدم  -orبججدنل مججن -and؟ لنججه عنججدما يبحججث  findعججن

الملفات والمجلدات ،فإنه يقارنها بأحد التعبيرين وليس كليهما .نحن نريد أن نعرف فيمجا إن ك ان ملنفجا ذا أذونجات

"سيئة" أو مجلندا ذا أذونات سيئة .ل يمكن أن يكون الثنان سوينة:

) ( file with bad perms ) -or ( directory with bad perms
الن يجب علينا معرفة كيف نحدد " الذونجات السجيئة"؟ فجي الواقججع ،نحجن ل نبحجث عجن الذونجات الس يئة بجل عجن

"أذونججات ليسججت جيججدة" .فججي حالتنججا هججذا ،منعججشرف الذونججات الجيججدة للملفججات علججى أنهججا  0600و  0700للمجلججدات.
التعبير الذي يختبر أذونات الملفات هو:

-type f -and -not -perms 0600
وتعبير المجلدات:

-type d -and -not -perms 0700
وكمججا ذكرنججا فججي جججدول المعججاملت ،يمكججن حججذف المعامججل  -andلنججه ميسججتخدم افتراضججييا .لججذا ،إذا جمعنججا جميججع
المعلومات السابقة ،فإننا نحصل على المر التي:

) find ~ ( -type f -not -perms 0600 ) -or ( -type d -not -perms 0700
لكججن ولمججا كججان للقججواس معنججى خججاص بالنسججبة إلججى الصججدفة ،فيجججب علينججا تهريبهججم لمنججع الصججدفة مججن محاولججة

تفسيرهم .يتم ذلك بإضافة شرطة مائلة خلفية قبل كل قوس.

يوجججد هنالججك ميججزة أخججرى مهمججة مججن مزايججا المعججاملت المنطقيججة مججن المهججم معرفتهججا .لنفججترض أنججه لججدينا تعججبيران
يفصل بينهما معامل منطقي:

expr1 -operator expr2
في جميع الحالت مينخفجذ التعجبير الول expr1؛ لكججن المعامجل هججو الجذي ميحججشدد فيمجا إن كجان سججمينجفذ التعجبير الثجاني
:expr2
الجدول  :5-17توضيح استخدام  AND/ORفي find

نتيجة التعبير expr1
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هل يتم تنفيذ التعبير expr2؟

المعامل

true

-and

مينفذ دائنما

false

-and

ل مينفذ أبندا

true

-or

ل مينفذ أبندا

false

-or

مينفذ دائنما

العثور على الملفات بالطريقة الصعبة باستخدام find

يتججججججججم ذلججججججججك لتحسججججججججين الداء .لنفججججججججرض أن المعامججججججججل هججججججججو  -andعلججججججججى سججججججججبيل المثججججججججال .نحججججججججن نعلججججججججم أن

 expr1 -and expr2ل يمكن أن يكون محقنقا إذا كان التعبير  expr1غير محقق ،لذا لن يكون هنالجك طائجل

من تنفيذ التعبير  .expr2بشكل مشابه ،إذا كان  expr1 -or expr2وكان التعبير  expr1محقنقا ،فل فائجدة

من تنفيذ  .expr2لننا نعلم مسبنقا أن التعبير  expr1 -or expr2محقق.

حسجج ننا ،هججذه الميججزة تسججاعد فججي تحسججين الداء ،لكججن لمججاذا هججي مهمججة للغايججة!؟ الهميججة تكمججن فججي أننججا نسججتطيع
العتماد على هذا السلوك للتحكم في كيفية تنفيذ الفعال ).(actions

تنفيذ الأةفعال
لننفذ الن بعض العمال! الحصول على قائمة بالملفات التي عثر عليه المر  findهو شيء مفيد ،لكن ما نريده

فع نل هو تنفيجذ بعجض الفع ال عل ى عناصجر تل ك القائمجة .لحسجن الح ظ ،يس مح  findبجأن متنجفجذ الوامجر بنجانء علجى

م
ن
ق أونل
نتائج البحث .يوجد هنالك أفعال معخرفجة مسجبقا وعجخدة طجرق لتنفيجذ أفع ال تعججرف مجن مقبجل المسجتخدم .لنلج م

نظرة على الفعال الممعجرفة ممسبنقا:

الجدول  :6-17أفعال  findالممعرفة ممسبنقا

الفعل

-delete
-ls

الشرح

حذف الملفات المطابقة.
تنفيذ المجر  ls -dilsعلجى الملف ات ال تي تمجت مطابقتهجا وإرسجال المخرج ات إل ى مج رى
الخرج القياسي.

-print

طباعة المسار الكامل للملفات التي تمت مطابقتها إلى مجرى الخرج القياسي .هذا هو الفعل

الفتراضي في حال عدم تحديد أي فعل آخر.
-quit

الخروج عند مطابقة أحد النتائج.

وكما الختبارات ،يوجد هنالك العديد من الفعال .راجع صفحة الدليل للمر  findلمزيد من التفاصيل.
في أول مثال لنا ،نفذنا المر:
~ find

الذي أظهر قائم نة بجميع الملفات والمجلدات الفرعية الموجودة داخل مجلد المنزل .أنشأ المر السججابق قائمججنة لن

الفعل  -printماستخدم نتيجة عدم تحديد أي فعل آخر .لذا ،يمكن التعبير عن المر السابق كالتي:
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find ~ -print

يمكننججا اسججتخدام المججر  findلحججذف الملفججات الججتي متطججابق شججرونطا معينججنة .علججى سججبيل المثججال ،لحججذف جميججع

الملفات التي تنتهي بالمتداد ") ".BAKعادنة ما ميستخدم هججذا المتججداد للشججارة إلججى ملفججات النسججخ الحتيججاطي(،

يمكننا استخدام المر التي:
find ~ -type f -name '*.BAK' -delete

يبحث المر السابق بين جميع الملفات الموجودة فججي مجلججد المنججزل للمسججتخدم )وجميججع المجلججدات الفرعيججة( عججن
اسم ملف ينتهي بالمتداد  .BAKومن ثم يحذف تلك الملفات.
تحمممذير :ل يمكجججن أن يمجججخر الموضجججوع دون تنبيهجججك أن تأخجججذ أقصجججى درججججات الحجججذر عنجججد اسجججتخدام الفعجججل
 .-deleteجخرب دائنما المر باستخدام الفعل  -printللتأكد من صحة النتائج.

قبل أن منكمل ،علينا أن نلقي نظرة حول طريقة تججأثير المعجاملت المنطقيججة علججى الفعجال .خججذ علججى سججبيل المثججال
المر التي:
find ~ -type f -name '*.BAK' -print

كمجججا لحظنجججا ،يبحجججث المجججر السجججابق عجججن الملفجججات العاديجججة )  (-type fالجججتي تنتهجججي أسجججماؤها بالمتجججداد .BAK
)  (-name '*.BAKوسججججنطبع المسججججارات النسججججبية لكججججل ملججججف تتججججم مطججججابقته إلججججى مجججججرى الخججججرج القياسججججي
) .(-printلكججن تنفيججذ المججر تنفيججنذا صججحينحا يكججون محججدندا وفججق العلقججات المنطقيججة بيججن كججدل مججن الختبججارات
والفعال .يمكننا التعبير عن المر السابق بالطريقة التية لجعل قراءته أسهل:

find ~ -type f -and -name '*.BAK' -and -print

لنلمق الن نظرة حول طريقة تأثير المعاملت المنطقية على التنفيذ:
الفعل
-print
’-name‘*.BAK
-type f

سنينمفذ الختبار إذا كان

 -type fو' -name '*.BAKمحققرين.
 -type fمحقنقا.
مينجفذ دائنما ،لنه التعبير الول في عبارة .-and

ولمججا كججانت العلقججة المنطقيججة بيججن الختبججارات والفعججال متحججدد أييججا منهججم سججينفذ ،فيمكننججا ملحظجججة أن ترتيججب
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الختبججارات والفعججال مهججم ججج ندا .علججى سججبيل المثججال ،إذا غيخرنججا ترتيججب المججر السججابق ووضججعنا  -printفججي أول
المر ،فسيتغير سلوك  findتمانما:
'find ~ -print -and -type f -and -name '*.BAK

سيطبع المر السابق جميع الملفات والمجلدات ومن ثم سيختبر نوع الملف وامتداده.

الأةفعال التي قتع رمرف من شقب	ل المستخدم
بالضججافة إلججى الفعججال المعخرفججة مسججبنقا ،ميمكننججا صججنع أوامججر خاصججة بنججا .الطريقججة التقليديججة لفعججل ذلججك هججي الفعججل

 .-execيعمل ذاك الفعل بالطريقة التية:

; }{ -exec command
حيث  commandهو اسم المر ،و }{ هو رمز يشير إلى مسججار الملججف ،وتوضججع الفاصججلة المنقوطججة ";" للشججارة إلجى
نهاية المر .هذا مثال عن استخدام  -execللقيام بنفس العمل الذي يقوم به الفعل ":"-delete

';' '}{' -exec rm

يجب علينا تهريب القورسين والفاصلة المنقوطة لنهما محرفان ذوا معنى خاص.
من الممكن أي ن
ضا أن متنجفذ الفعال التي عخرفها الممستخدم تفاعلييا؛ وذلجك باسجتخدام الفعججل  -okبجدنل مجن .-exec

سميسأل المستخدم قبل تنفيذ كل أمر:

';' '}{' find ~ -type f -name 'foo*' -ok ls -l
< ls ... /home/me/bin/foo > ? y
-rwxr-xr-x 1 me me 224 2007-10-29 18:44 /home/me/bin/foo
< ls ... /home/me/foo.txt > ? y
0 2008-09-19 12:53 /home/me/foo.txt

-rw-r--r-- 1 me me

بحثنا في المثال السابق عن الملفات الجتي يبجدأ اسجمها بالعبججارة " "fooومججن ثجم نفجذنا المججر  ls -lفججي كجل مجخرة

نجد فيها أحد تلك الملفات.

ز يادة السرعة والفمعالية
عند تنفيذ الفعل  ، -execفسننفذ المر المحدد في كجل مجخرة نعجثر فيهجا عل ى ملجف .فجي بعجض الحجالت يكجون مجن
الفضل جمع جميع نتائج البحث وتنفيذ أمر واحد فقط .على سبيل المثال ،عو ن
ضا عن تنفيذ الوامر بالشكل:

ls -l file1
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ls -l file2
ميف ج
ضل تنفيذها بالشكل:

ls -l file1 file2
وهججذا مججا يججؤدي إلججى تنفيججذ المججر مججرة واحججدة عو ن
ت متعججددة .توجججد طريقتججان للقيججام بججذلك.
ضججا عججن تنفيججذه لمججرا د

الطريقججة التقليديججة :اسججتخدام المججر  ،xargsوالطريقججة البديلججة :اسججتخدام ميججزة جديججدة فججي المججر  findنفسججه.

سنتحدث عن الطريقة البديلة أونل.

بتغيير الفاصلة المنقوطة إلى إشارة الزائد ،فإننججا منف شعجل إمكانيجة تمريجر جميجع نتائجج البحجث كقائمججة وسججائط للمجر

المحدد الذي سمينجفذ لمرة واحدة .بالعودة إلى مثالنا السابق ،فإن المر:

';' '}{' find ~ -type f -name 'foo*' -exec ls -l
18:44 /home/me/bin/foo

2007-10-29

-rw-r-xr-x 1 me me 244

18:44 /home/me/foo.txt

2008-09-19

-rw-r--r-- 1 me me

0

سينفذ المر  lsكل مخرة ميطاربق أحد الملفات فيها .لكن عند تغيير المر إلى:
find ~ -type f -name 'foo*' -exec ls -l '{}' +
18:44 /home/me/bin/foo

2007-10-29

-rw-r-xr-x 1 me me 244

18:44 /home/me/foo.txt

2008-09-19

-rw-r--r-- 1 me me

0

سنحصل على نفس النتائج ،لكن سينفذ النظام المر  lsمخرة واحدة فقط.

xargs
يقبججل المججر  xargsالمججدخلت مججن مجججرى الججدخل القياسججي ويحولهججا إلججى قائمججة وسججائط للمججر المحججدد .سججيكون
المر السابق بهذا الشكل عند استخدام :xargs

find ~ -type f -name 'foo*' -print | xargs ls -l
18:44 /home/me/bin/foo

2007-10-29

-rw-r-xr-x 1 me me 244

18:44 /home/me/foo.txt

2008-09-19

-rw-r--r-- 1 me me

0

متمجرر مخرجات المر  findإلى  xargsالذي بدوره مينشئ قائمة وسائط للمر  lsومن ثم ينفذها.
ملحظة :على الرغججم مجن أن عججدد الوسججائط الجتي يمكججن أن يقبلهججا أحججد الوامجر كجبير ججندا ،لكنججه محجدود .مججن
الممكن إنشاء أوامر طويلة جندا بحيث ل يمكن للصدفة قبولها .عندما يتم تجاوز الحد القصى المحججدد مججن
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مقبل النظام ،فينفذ  xargsالمر المحدد بأقصى حجد مجن الوس ائط ومجن ثجم يكجرر العمليجة إل ى أن ينتهجي مجن
جميع الوسائط .لمعرفة الحد العلى لطول الوامر ،نفذ  xargsمع الخيار .--show-limits

التعامل مع أسماء الملفات "المضحكة"!
تسمح النظمة الشبيهة مبيونكس بتضمين فراغات )أو حتى أسطر جديجدة( فجي أس ماء الملفجات .وهجذا م ا
يسجججبب مشجججاكل لبعجججض البرامجججج كبرنامجججج  xargsالجججذي مينشجججئ قائمجججة وسجججائط للبرامجججج ا م
لخجججرى؛ حيجججث
سججيعامل الفججراغ كفاصججل ،وهججذا مججا يججؤدي إلججى تفسججير الكلمججات الججتي يفصججل بينهججا فججراغ علججى أنهججا وسججائط

منفصججلة .للتغلججب علججى هججذه الشججكالية ،ريسججمح المججران  findو  xargsباسججتخدام )اختيججاري( لمحججرف

"اللشيء" ) (null characterكفاصل بين الوسائط .ميعجرف محرف اللشيء في  ASCIIعلى أنه المحججرف

المممجثل بالرقم صفر )على النقيض من الفراغ ،الذي ميمجثل في  ASCIIبالرقم  .(32يججدعم المجر  findالفعجل
 -print0الذي يوخلد قائمنة مفصو ك
ل عناصرها بمحرف اللشيء .ويوجججد أي ن
ضجا الخيججار  --nullلبرنامجج

ت مفصولنة بمحرف اللشيء .مثال:
 xargsالذي يقبل مدخل د

find ~ -iname '*.jpg' -print0 | xargs --null ls -l
لقججد تحققنججا ،عنججد اسججتخدام هججذه الطريقججة ،مججن أخن جميججع الملفججات سججمتعارلج معالجججنة صججحيحنة بمججا فيهججا
الملفات التي تحتوي أسماؤها على فراغات.

عودة إلى ساحة التجارب

حان الوقت لستخدام  findاستخدانما عملنيا .لمننشئ مكاننا للتجارب )شبينها بذاك الذي أنشأناه في فصدل سججابق(
ولنجخرب بعض ما تعلمناه.

لمننشئ أونل مكاننا للتجارب مع الكثير من المجلدات الفرعية والملفات:
}[me@linuxbox ~]$ mkdir -p playground/dir-{00{1..9},0{10..99},100
[me@linuxbox ~]$ touch playground/dir-{00{1..9},0{10..99},100}/file}{A..Z

عجيبة هي قوة سطر الوامر! بسطرين فقط ،أنشأنا مكاننججا للتجججارب يحتججوي علججى مائججة مجلججد فرعجي وكججل مجلججد

يحتوي على ستة وعشرين ملنفا فار ن
غا .جخرب القيام بذلك في الواجهة الرسومية إن استطعت!

الطريقة الجتي اسجتخدمناها هجي المجر المعجروف  mkdirوخاصجية توسجعة القججواس فجي الصججدفة ،بالضجافة إلجى

أمججدر جديججد هججو " ."touchباسججتخدام المججر  mkdirمججع الخيججار ) -pالججذي يجعججل المججر  mkdirمينشججئ المجلججدات
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الب للمسارات المحددة( مع توسعة القواس ،فإننا تمخكنا من إنشاء مائة مجلد.
يستخدم المر  touchعاد نة لتحديد أو تحديث أوقات الدخول والتغيير والتعديل .لكجن إذا ل م يكجن اس م الملجف

الممرر موجوندا؛ فسمينشأ ملف فارغ بنفس السم.

أنشأنا مائة ملف باسم " "file-Aفي ساحة التجارب ،لنحاول العثور عليهم:
'[me@linuxbox ~]$ find playground -type f -name 'file-A

لحظ ،وعلى النقيض من  ،lsأن  findل يرختب النتائج .الترتيب يحدد من مقبل تصميم قججرص التخزيججن .سججننفذ
المر التي للتأكد من وجود مائة ملف:
[me@linuxbox ~]$ find playground -type f -name 'file-A' | wc -l
100

لنجججخرب الن البحججث عججن الملفججات حسججب وقججت التعججديل .يفيججد ذلججك عنججد القيججام بالنسججخ الحتيججاطي أو لججترتيب

الملفات بترتيب زمني .سمننشئ أونل ملنفا مرجعنيا الذي سنقارن أوقات تعديل الملفات بوقت تعديله:

[me@linuxbox ~]$ touch playground/timestamp

مينشئ المر السابق ملنفا فار ن
غا باسم  timestampويضبط وقت التعديل الخاص بججه إلجى الججوقت الحجالي .يمكننججا
التحقجججق مجججن ذلجججك بجججالمر  ،statالجججذي يمكجججن اعتبجججاره نسجججخنة مطجججورنة مجججن  .lsيكشجججف المجججر  statعجججن جميجججع
المعلومات التي يعرفها النظام عن الملف وخصائصه:

[me@linuxbox ~]$ stat playground/timestamp
'File: `playground/timestamp
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: 803h/2051d Inode: 14265061 Links: 1
)Gid: ( 1001/ me

)Uid: ( 1001/ me

)Access: (0644/-rw-r--r--

Access: 2008-10-08 15:15:39.000000000 -0400
Modify: 2008-10-08 15:15:39.000000000 -0400
Change: 2008-10-08 15:15:39.000000000 -0400

إذا نفذنا المر  touchعلى الملف مخرة أخرى ،فسنجد أن الوقات قد تغيرت:
[me@linuxbox ~]$ touch playground/timestamp
[me@linuxbox ~]$ stat playground/timestamp
'File: `playground/timestamp
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عودة إلى ساحة التجارب
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file
Device: 803h/2051d Inode: 14265061 Links: 1
)Gid: ( 1001/ me

)Uid: ( 1001/ me

)Access: (0644/-rw-r--r--

Access: 2008-10-08 15:23:33.000000000 -0400
Modify: 2008-10-08 15:23:33.000000000 -0400
Change: 2008-10-08 15:23:33.000000000 -0400

لنستخدم المر  findلتحديث وقت تعديل بعض الملفات في ساحة التجارب:
[me@linuxbox ~]$ find playground -type f -name 'file-B' -exec touch
';' '}{'

ميحجج شدث المججر السججابق الججوقت لجميججع الملفججات الموجججودة فججي سجاحة التجججارب المسجماة  .file-Bسنسججتخدم الن
المر  findللتعرف على الملفات الممحجدثة بمقارنة جميع الملفات بالملف المرجعي :timestamp

[me@linuxbox ~]$ find playground -type f -newer playground/timestamp

تحتوي القائمة الناتجة على مائة ملف باسم  .file-Bلننا حدثنا الملفات بعد إنشججاء الملججف  ،timestampتلججك
الملفات هي "أحدث" من ملف  timestampوهذا ما يمكن معرفته من الختبار .-newer
أخينرا ،لنعود إلى مثال الذونات السيئة الذي أنشأناه سابنقا ولنجربه على :playground
(\ [me@linuxbox ~]$ find playground \( -type f -not -perm 0600 \) -or
)\ -type d -not -perm 0700

سججيعرض المججر السججابق مائججة مجلججد و  2600ملججف )بمججا فيهججا ملججف  timestampومجلججد  playgroundنفسججه،
ي ملججف أو مجلججد منهججم ل يطججابق تعريفنججا "للذونججات الجيججدة" .وحسججب معرفتنججا بالمعججاملت
بحاصججل  (2702لن أ خ

والفعال ،يمكننا إضافة أفعال إلى المر السابق لكي نطبق الذونات الجديدة على الملفات والمجلدات )كجج ي
ل علججى

حدة(:
[me@linuxbox ~]$ find playground \( -type f -not -perm 0600 -exec
chmod 0600 '{}' ';' \) -or \( -type d -not -perm 0711 -exec chmod
)\ ';' '}{' 0700

ربما نجد مع اليام أنه من السهل تنفيذ أمررين :واحجد للملفجات وآخجر للمجلجدات ،بجدنل مجن أمجر واحجد طويجل ،لكجن
مججن الجيججد معرفججة طريقججة إنشججاء مثججل تلججك الوامججر .الفكججرة الساسججية هججي إيجججاد طريقججة للجمججع بيججن المعججاملت

والفعال للقيام بمهمات مفيدة.

228

الفصل السابع عشر :البحث عن الملفات

الخيارات
متستخدم الخيارات لتحديد مجال بحث المر  .findيمكن أي ن
ضا تضجمينهم مججع الختبججارات والفعججال عنججد إنشجاء
تعبيرات  .findيحتوي الجدول التي على قائمة بأشهر تلك الخيارات:
الجدول  :7-17خيارات find

الخيار

النتيجة

-depth

جعل البرنامج  findيتعامل مع محتويججات المجلجد قبججل المجلججد نفسجه .ميطجبجق هججذا

-maxdepth levels

تحديججد الرقججم العظمججي لعججدد المراحججل الججتي سججيبحث فيهججا  findفججي المجلججد )أي

-mindepth levels

تحديد العدد الدنى من المراحل التي سيبحث فيها  findقبل تنفيججذ الختبججارات

الخيار تلقائنيا عند استخدام الفعل .-delete

عدد المجلدات الفرعية( .عندما مينشفذ الختبارات والفعال.

والفعال.
-mount
-noleaf

م
جعل  findيبحث في المجلدات الموصولة لنظمة ملفات أخرى.
جعجججل  findل ميح خسجججن أداء البحجججث بالعتمجججاد علجججى أنجججه يبحجججث فجججي نظجججام ملفجججات

ليمنكججس .ميسججتخدم هججذا الخيججار عنججد البحججث فججي أنظمججة ملفججات وينججدوز وأقججراص
.CD-ROM

الخلاصة

من المؤكجد انجك لحظج ر
ت أخن البرنامجج  locateسجهل وبسجيط مقارنجنة مجع  findالممعخقجد .توججد اسجتخدامات لكل

البرنامرجين .خذ وقتك لستكشاف المزايا الكثيرة التي يتمتع فيها  .findيمكنه أن يوخسع لك معرفتججك بعمليججات
أنظمة الملفات.
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الفص	ل الثامن عشر:

الأرشفة والنسخ الاحتياطي

إحدى المهمات الساسية لمدير النظام هي إبقاء البيانات الموجودة في النظام آمننة .إحدى الطرق لفعل ذل ك
هي القيام بعمليات نسخ احتياطي وفق جدول زمني محدد .حتى وإن لم تكن مدينرا للنظام ،فقد يكججون مججن

المفيد عجادنة أن متنشجئ نسجنخا احتياطيجنة مجن الملفجات وتنقجل مجموعججنة كجبيرنة مججن الملفجات مجن مكججادن إلجى آخجر

ومن جهادز إلى آخر.

سنستعرض في هذا الفصل عجدندا مجن البرامجج الشجهيرة الجتي متسجتخدم لدارة مجموعجات الملفجات .مجن بينهجم

برامج ضغط الملفات:
•

 – gzipضغط أو فك ضغط الملفات.

•

 – bzip2ضاغط ملفات يعتمد على ترتيب الكتل ).(block sorting

وبرامج الرشفة:
•

 – tarإنشاء أرشيفات .tar

•

 – zipتحزيم وضغط الملفات.

وبرنامج مزامنة الملفات:
•

 – rsyncمزامن للملفات والمجلدات البعيدة.

ضغط الملفات
عججبر تاريججخ الحوسججبة ،كججان هنالججك نضججال طويججل لتمكيججن تخزيججن أكججبر كميججة مججن البيانججات فججي أصججغر مسججاحة
تخزينيججة ممكنججة ،بغججض النظججر عججن كججون المسججاحة التخزينيججة هججي مججن الججذاكرة ،أو أجهججزة التخزيججن ،أو حججتى

التراسججل الشججبكي .العديججد مججن الخججدمات الشججائعة حال نيججا ،كالتلفججاز العججالي الدقججة ،أو خدمججة النججترنت ،أو غيرهججا

الكثير؛ لم يكونوا موجودين لول تقنيات ضغط البيانات الفعالة.

ضججغط البيانججات هججي عمليججة إزالججة الجججزاء المتكججررة مججن البيانججات .لنفججرض المثججال التججي :لججو كججان لججدينا صججورة

بأبعاد مائة بكسل × مائة بكسل .في مصطلحات تخزين البيانات )باعتبار أن كل بكسجل ميمجثججل بججأربدع وعشججرين

بنتا أو ثلثة بايتات( ،ستحتل الصورة ثلثين ألنفا من البايتات:

100 * 100 * 3 = 30000
الصججورة الججتي تحتججوي علججى لججون واحججد تتكججون بشججكل شججبه كامججل مججن بيانججات متكججررة .يمكننججا ترميججز البيانججات
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بطريقة ما تجعل من السهل وصججف أن لجدينا صججورة تحتجوي علجى  10000بكسججل يحتججوي علجى اللجون السججود .لجذا،

بججد نل مججن تخزيججن البيانججات علججى شججكل كتلججة تحتججوي علججى ثلثيججن ألججف صججفر )ميمجثججل السججود فججي الصججور بججالرقم ،(0
يمكننا ضغط البيانات إلى الرقججم  10000متبونعججا بججالرقم  0للتعججبير عججن البيانجات .تسججمى هججذه التقنيججة run-length

 encodingوهججي مججن أشججهر تقنيججات الضججغط عججن طريججق إزالججة التكججرارات .التقنيججات المسججتخدمة اليججوم هججي أكججثر

تعقي ندا لكنها تسعى إلى الوصول إلى نفس الهدف :إزالة البيانات المتكررة.

تنقسججم خوارزميججات الضججغط )التقنيججات الرياضججية الججتي متسججتخدم للقيججام بعمليججة الضججغط( إلججى قسججمين عججارمين :ل

تسججبب فقججدان البيانججات ) ،(losslessوتسججخبب فقججدان البيانججات ) .(lossyيحججافظ الضججغط الججذي ل يتسججبب بفقججدان

البيانات على البيانات الموجودة في الملف الصلي .هذا يعني أنه عندما نستعيد الملف مجن النسجخة المضجغوطة؛

فسجينتج عنجدنا نفجس النسجخة الصجلية دون فقججدان أي ش يء .أمجا الضجغط ال ذي يسجبب فقججدان البيان ات فيحجذف

جزنءا من البيانات عند ضغط الملف للسماح بمزيد من الضغط عليه .عندما ميرفك ضغط الملف ،فلججن يطججابق الملججف
الص لي وإنمجا سيش ابهه فقجط .المثلجة هجي صجيغة ) JPEGللصجور( و ) MP3للمقجاطع الصجوتية( .سجنركز فجي نقاشجنا
على الضغط الذي ل يسبب فقجدان البيانجات ،لن أغلجب البيانجات عل ى الحاسجوب ل يمكجن اس تخدام الض غط الجذي

يسبب فقدان البيانات معها.

gzip

ميسجججتخدم برنامجججج  gzipلضجججغط ملجججف واحجججد أو أكجججثر .عنجججدما مينجفجججذ ،فجججإنه سيسجججتبدل الملجججف الصجججلي بالنسجججخة

المضغوطة .ميستخدم البرنامج المتخمم  gunzipلستعادة الملفات المضغوطة إلى شكلها الصلي غير المضغوط.
هذا مثال عنه:
[me@linuxbox ~]$ ls -l /etc > foo.txt
*[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.
-rw-r--r-- 1 me me 15738 2008-10-14 07:15 foo.txt
[me@linuxbox ~]$ gzip foo.txt
*[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.
3230 2008-10-14 07:15 foo.txt.gz

-rw-r--r-- 1 me me

[me@linuxbox ~]$ gunzip foo.txt
*[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.
-rw-r--r-- 1 me me 15738 2008-10-14 07:15 foo.txt

أنشأنا ،في المثال السابق ،ملنفا باسم  foo.txtومن ثم نفذنا المر  gzipالذي يستبدل الملف الصلي بنسججخته
المضججغوطة باسججم  .foo.txt.gzلحظنججا فججي ناتججج أمججر "* "ls fooأن الحجججم التخزينججي للملججف المضججغوط

حوالي مخمس حجم الملف الصلي .لحظنا أي ن
ضا أن لدى الملجف المضجغوط نفججس الذونججات وبصجمة الجوقت للملجف
الصلي.
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gzip
نفججذنا بعجد ذلجك المجر  gunzipلفجك ضجغط الملجف .لحظنجا بعجدها كيججف حخلجت النسججخة المضجغوطة مكجان النسجخة
الصلية وأي ن
ضا بنفس الذونات وبصمة الوقت.

هذه بعض خيارات برنامج :gzip
الجدول  :1-18خيارات gzip

النتيجة

الخيار

-c

كتابة المخرجات إلى مجرى الخرج القياسي وإبقاء الملفججات الصجلية .يمكججن تحديججد هججذا

-d

فك ضغط .يؤدي هذا الخيار إلى جعجل  gzipيقجوم بنفجس عمجل  .gnuzipيمكجن تحديجد

-f

إجبار  gzipعلى القيام بعملية ضغط وحجتى ل و ك انت هنالجك نسجخة مجن المل ف الصجلي.

-h

عرض معلومات الستخدام .يمكن تحديده باستخدام .--help

-l

عجججرض إحصجججائيات الضجججغط لكجججل ملجججف مضجججغوط .يمكجججن تحديجججده أي ن
ضجججا بواسجججطة الخيجججار

الخيار أي ن
ضا عن طريق  --stdoutو .--to-stdout

هذا الخيار أي ن
ضا عن طريق  --decompressأو .--uncompress

يمكن تحديده أي ن
ضا بواسطة .--force

.--list
-r

الضججغط التعججاودي أو التكججراري )أي الملفججات والملفججات الموجججودة فججي المجلججدات الفرعيججة

وهكجججججذا( إذا كجججججان أحجججججد الوسجججججائط مجلجججججندا .يمكجججججن تحديجججججد هجججججذا الخيجججججار عجججججن طريجججججق
.--recursive
-t

التحقق من محتويات الملف المضغوط .يمكن تحديده أي ن
ضا بواسطة .--test

-v

عرض معلومات عن تقدم عملية الضغط .يمكن تحديده أي ن
ضا عن طريق .--verbose

-number

تحديجد مقجدار الضجغط number .هججو رقجم ي تراوح بيجن ) 1أسجرع لكنجه أقجل ضجغنطا( إلجى 9

)أبطججججئ لكنججججه أكججججثر ضججججغنطا( .يمكججججن التعججججبير عججججن القيمججججتين  1و  9بالخيججججارين --fast
و  --bestعلى التوالي .القيمة الفتراضية هي .6
لنعد إلى مثالنا السابق:
[me@linuxbox ~]$ gzip foo.txt
[me@linuxbox ~]$ gzip -tv foo.txt.gz
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foo.txt.gz: OK
[me@linuxbox ~]$ gzip -d foo.txt.gz

لقد استبدلنا في بادئ المر الملف  foo.txtبالنسخة المضغوطة منه المسجماة  foo.txt.gzومجن ثججم تحققنججا

من سلمة محتوى الملف المضغوط باستخدام الخياررين  -tو  .-vفي النهاية ،فككنا ضغط الملججف وأعججدناه إلججى

شكله الصلي.

يمكن استخدام  gzipاستخدامات مثيرة للهتمام عبر مجريي الدخل والخرج القياسيين:
[me@linuxbox ~]$ ls -l /etc | gzip > foo.txt.gz

مينشئ المر السابق نسخنة مضغوطنة لقائمة محتويات المجلد ./etc
برنامجججج  ،gnuzipالجججذي يفجججك ضجججغط الملفجججات ،يفجججترض أن امتجججداد الملجججف هجججو " .".gzلجججذا ،ليجججس مجججن الضجججروري
تحديده لطالما أن اسم الملف المضغوط ل يتعارض مع اسم ملدف آخر غير مضغوط:
[me@linuxbox ~]$ gunzip foo.txt

إذا كان هدفنا فقط هو مشاهدة محتوى الملف ،فيمكننا عمل التي:
[me@linuxbox ~]$ gunzip -c foo.txt | less

بشكل بديل ،يوجد هنالك برنامج يأتي مع حزمججة  gzipميججدعى  zcatوهججو مكججافئ لسججتخدام برنامججج gunzip

مع الخيار  .-cميستخدم بشكل مشابه للمر  catلكن على ملفات  gzالمضغوطة:

[me@linuxbox ~]$ zcat foo.txt.gz | less

تلميحة :يوجد هنالك برنامج  zlessأي ن
ضا .يقوم بنفس عمل النبوب السابق.

bzip2
برنامج  bzip2الجذي كتبججه  ،Julian Sewardهججو شججبيه ببرنامججج  gzipلكنججه يسججتخدم خوارزميججة ضجغط مختلفججة

تحقق مستويات ضغط أعلى من تلك التي يستخدمها  gzipلكنها أبطئ منها .يعمل  bzip2بشكل مشابه جججندا

لبرنامج  .gzipينتهي الملف المضغوط باستخدام  bzip2بالمتداد ":".bz2
[me@linuxbox ~]$ ls -l /etc > foo.txt
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[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt
-rw-r--r-- 1 me me 15738 2008-10-17 13:51 foo.txt
[me@linuxbox ~]$ bzip2 foo.txt
[me@linuxbox ~]$ ls -l foo.txt.bz2
2792 2008-10-17 13:51 foo.txt.bz2

-rw-r--r-- 1 me me

[me@linuxbox ~]$ bunzip2 foo.txt.bz2

كمججا لحظججت ،ميسججتخدم برنامججج  bzip2بشججكل مشججابه لبرنامججج  .gzipجميججع الخيججارات الججتي ناقشججناها لبرنامججج

 gzipمدعومة في ) bzip2باستثناء  .(-rلكن لحججظ أن خيججار تحديججد مقججدار الضجغط ) (-numberيكججون لجديه
ي  bunzip2و  bzcatلفك ضغط الملفات.
معنى مختلف بالنسبة إلى  .bzip2يأتي  bzip2مع برنامرج خ

يأتي مع حزمة  bzip2البرنامج  ،bzip2recoverالذي يمكن استخدامه لصلح ملفات  .bz2المتضررة.
ل تسرف بالضغط!
ضجمغ ر
أشجاهد العديجد مجن الشجخاص وهجم يحجاولون ض غط ملجف قجد م
ط ممسجبنقا باسجتخدام خوارزميجة ضجغط
فعالة ،بتنفيذ أمر شبيه بالتي:
$ gzip picture.jpg
ل تفعجججل ذلجججك! سجججوف تنتهجججي بإضجججاعة الجججوقت والحججججم التخزينجججي! إذا ضجججغط ر
ت ملنفجججا مضجججغونطا مسجججبنقا

فسججينتهي بججك المججر بالحصججول علججى ملججدف أكججبر .هججذا لن تقنيججات الضججغط تضججيف بعججض المعلومججات الججتي

تصف طريقة الضغط.

أرشفة الملفات
مهمججة شججائعة لدارة الملفججات بالضججافة إلججى الضججغط هججي الرشججفة .الرشججفة هججي عمليججة جمججع العديججد مججن الملفججات

وتحزيمهججم فججي ملججف واحججد كججبير .يتججم القيججام بالرشججفة كجججزء مججن عمليججات أخججذ نسججخة احتياطيججة مججن الملفججات.

ومتستخدم أي ن
ضا عند نقل البيانات القديمة من النظام إلى قرص تخزيني طويل المد.

tar
الداة  tarهججي أداة كلسججيكية لرشججفة الملفججات فججي عججالم برمجيججات النظمججة الشججبيهة مبيججونكس .يشججير اسججمها

) (tape archiveإلججى ججج ذورها كججأداة لنشججاء النسججخ الحتياطيججة .تشججاهد بكججثرة ملفججات بامتججداد  .tarأو .tgz
الجججتي تشجججير إلجججى أرشجججيفات  tarالعاديجججة وأرشجججيفات  tarالمضجججغوطة علجججى الجججترتيب .يتجججألف أرشجججيف  tarمجججن
مجموعة من الملفات ،ومجلد أو أكثر .الشكل العام للمر  tarهو:
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tar mode [options] pathname...
حيث  modeهو أحد النماط التية ) يحتجوي الججدول التجي عل ى قائمجة جزئيجة ،راججع صجفحة ال دليل للم ر tar
للحصول على القائمة الكاملة(:
الجدول  :2-18أنماط tar

النمط

الشرح

c

إنشاء أرشيف من قائمة بالملفات و/أو المجلدات.

x

استخراج محتويات الرشيف.

r

إضافة مسارات محددة إلى نهاية الرشيف.

t

عرض قائمة بمحتويات الرشيف.

يستخدم  tarطريقة غريبة للتعبير عن الخيارات .لذا ،سوف نحتاج إلى بعض المثلة لمشاهدة كيف يعمل هججذا
المر .سمنعيد أونل إنشاء ساحة للتجارب كما في الفصل السابق:

}[me@linuxbox ~]$ mkdir -p playground/dir-{00{1..9},0{10..99},100
[me@linuxbox ~]$ touch playground/dir-{00{1..9},0{10..99},100}/file}{A-Z

ومن ثم سننشئ أرشيف  tarبكامل "ساحة التجارب":
[me@linuxbox ~]$ tar cf playground.tar playground

ينشججئ المججر السججابق أرشججيف  tarباسججم  playground.tarالججذي يحتججوي علججى مجلججد  playgroundبكامججل
محتويججاته .يمكننججا ملحظججة أن النمججط المسججتخدم والخيججار  ،fالججذي ميسججتخدم لتحديججد اسججم أرشججيف  tarالناتججج،

يمكن أن يدمجا سوينة ول يحتاجان إلى شرطة قبلهما .لكن لحظ أن النمط ميحجدد دائنما قبل أخية خيارات.
نستخدم المر التي لعرض قائمة بمحتويات ملف :tar

[me@linuxbox ~]$ tar tf playground.tar

نضيف الخيار  (verbose) vلنحصل على قائمة أكثر تفصينل:
[me@linuxbox ~]$ tar tvf playground.tar

لنستخرج الن محتويجات  playground.tarفجي مكجادن جديجد .سجنقوم بجذلك بإنشجاء مجلجد جديجد باسجم foo
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وتغيير مجلد العمل الحالي واستخراج محتويات أرشيف :tar
[me@linuxbox ~]$ mkdir foo
[me@linuxbox ~]$ cd foo
[me@linuxbox foo]$ tar xf ../playground.tar
[me@linuxbox ~]$ ls
playground

إذا تفحصججنا محتويججات  ،~/foo/playgroundفسججوف نلحججظ أن الملججف ماسججتخرج اسججتخرانجا صججحينحا .لكججن

هنالججك إشججكالية صججغيرة هججي أن مالججك الملفججات الممسججتخررجة هججو المسججتخدم الججذي قججام بالسججتخراج وليججس المالججك
الصلي ،إل إذا كنت تقوم بالستخراج بحساب الجذر.

سلوك آخر مجثير للهتم ام لبرنامجج  tarهججو طريقجة تع امله مجع مس ارات الملف ات .نججوع المس ارات الفتراض ي هجو

المسارات النسبية وليجس المطلقجة .يقجوم  tarبجذلك بإزالجة الخجط المائ ل مجن بدايجة المسجار عنجد إنش اء الرشجيف.
لزالة الغموض ،سنعيد إنشاء الرشيف السابق لكن مع تحديد مسار مطلق عو ن
ضا عن مسار نسبي:

[me@linuxbox foo]$ cd
[me@linuxbox ~]$ tar cf playground2.tar ~/playground

تججذكر أن  ~/playgroundسميوخسججع إلججى  ./home/me/playgroundسنسججتخرج الن الملججف ،وسنحصججل فججي
النهاية على مسار مطلق:

[me@linuxbox ~]$ cd foo
[me@linuxbox foo]$ tar xf ../playground2.tar
[me@linuxbox foo]$ ls
playground

home

[me@linuxbox foo]$ ls home
me
[me@linuxbox foo]$ ls home/me
playground

بعججد اسججتخراجنا للرشججيف الجديججد ،مأن م
شججئ مجلججد  home/me/playgroundفججي مجلججد العمججل الحججالي ~/foo
وليس في المجلد الجذر " ."/قد يبدو هذا السلوك غرينبا ،لكنجه مفيججد أكجثر حيججث يسجمح لنجا باسججتخراج محتويججات

الرشيف إلى أي مجلد بدنل من إجبارنا على استخراجه لمجلد محدد مسبنقا .سمتعطيك إعادة التمرين باستخدام
الخيار " "vصورة أوضح عما يجري.
لنفترض على سبيل المثجال أننجا نريجد نسجخ مجلجد المنجزل بكجل محتويجاته مجن نظامنجا إلجى نظجادم آخجر وسنسجتخدم
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صججل قججرص  USBتلقائييجا فجي مجلججد  /mediaفججي توزيعجات
قرص  USBذا حجدم تخزيندي كجبير لنقججل الرشجيف .ميو ر
ليمنكس الحديثة .ولنفترض أن اسم قرص  USBهو  .BigDiskلذا ،ننفذ المر التي لنشاء الرشيف:
[me@linuxbox ~]$ sudo tar cf /media/BigDisk/home.tar /home

بعد كتابججة الملجف علجى القجرص ،سنفصججله ومجن ثججم نججدرجه فجي الحاسجوب الثجاني .ننفججذ المجر التجي لكجي نسجتخرج
محتويات الرشيف:
[me@linuxbox2 ~]$ cd /
[me@linuxbox2 /]$ sudo tar xf /media/BigDisk/home.tar

المهم هنا هو ملحظة أننا غيرنا مجلد العمل الحالي إلى " "/أونل ،لكي متستخرج محتويات الرشيف بالنسبة إلججى
المجلد الجذر؛ لن جميع المسارات في الرشيف نسبية.
عنجدما نسجتخرج محتويجات أرشجيدف مجا ،فمجن الممكجن أن منحجشدد م ا الجذي نريجد اسجتخراجه .علجى سجبيل المثجال ،إذا
أردنا استخراج ملف واحد فقط من الرشيف ،فإننا نكتب المر كالتي:

tar xf archive.tar pathname

بإضافة الوسيط  pathnameإلى المجر ،فسجيتخرج  tarالمل ف المحجدد فقجط .يمكجن تحديجد أكجثر مجن مل ف لك ي
يتججم اسججتخراجهم .لحججظ أن المسججار يجججب أن يكججون كججامنل كمججا هججو مخججزن فججي الرشججيف .ل ميسججمح باسججتخدام

المحارف البديلة عند تحديد المسارات؛ لكن نسخة غنو من ) tarوهي النسخة التي تتوفر في الغالبيججة العظمججى

من توزيعات ليمنكس( تدعم الخيار  . --wildcardsهذا مثا ك
ل عنها:

[me@linuxbox ~]$ cd foo
[me@linuxbox foo]$ tar xf ../playground2.tar --wildcards
''home/me/playground/dir-*/file-A

سيستخرج المجر الس ابق جميجع الملف ات ال تي تطجابق المس ار المحجدد الجذي يحتجوي علجى نمجط المح ارف الخاصجة
*.dir-
ميستخدم  tarعادنة مع  findلنشاء الرشيفات .سنسجتخدم  ،findفجي هجذا المثجال ،للعثجور علجى الملف ات ومجن
ثم إضافتها إلى الرشيف:
[me@linuxbox ~]$ find playground -name 'file-A' -exec tar rf play'ground.tar '{}' '+

اسجججتخدمنا المجججر  findللعثجججور علجججى جميجججع الملفجججات الموججججودة فجججي مجلجججد  playgroundالجججتي تحمجججل السجججم
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 file-Aومن ثم جعلنا ) tarباستخدام الفعل  (-execيضيفها لرشيف  playground.tarباستخدام نمججط
الضافة "."r
استخدام  tarمع  findهجو طريقجة جيجدة لنشجاء "منسجخ احتياطيجة تراكمخيجة" ) (incremental backupsلمجلجد
معين أو لجميع النظام .باسجتخدام  findللعثجور عل ى الملفجات الحجدث مجن ملجف مرجع ي )علجى فجرض أن الملجف

المرجعجي ميحجججدث بعججد إنشجاء الرشجيف مباشجر نة(  ،يمكننجا إنشجاء أرشجيف جديجد يحتجوي علجى الملفجات الجتي معجشدخلت
فقط بالنسبة إلى الرشيف القديم.

يمكن أن ميستخدم  tarمع مجريي الدخل والخرج القياسريين .يلخص المثال التي هذه الفكرة:
[me@linuxbox foo]$ cd
[me@linuxbox ~]$ find playground -name 'file-A' | tar cf - --filesfrom=- | gzip > playground.tgz

استخدمنا في المثال السابق برنامج  findلتوليد قائمة بالملفات المطابقة للبحث ومن ثم مررناها عبر النبججوب

إلججى  ، tarإذا كججان اسججم الملججف هججو " "-فهججذا يعنججي أن اسججم الملججف سججيأتي مججن مجججرى الججدخل )بالمناسججبة ،ميعرترمججد

استخدام " "-في أسماء الملفات للدللة على مجريي الججدخل أو الخجرج القياسجريين مجن مقبججل العديجد مجن البرامجج(.

الخيار ) --files-fromيمكن تحديده بالخيار  (-Tيؤدي إلى جعل  tarيقرأ أسجماء الملفجات مجن ملجف وليجس
عججبر تحديججدهم كوسججائط .أخيججنرا ،ممججشررر الرشججيف الناتججج عججبر النبججوب إلججى المججر  gzipلنشججاء أرشججيف مضججغوط
 .playground.tgzالمتججججداد  .tgzهججججو امتججججداد شججججهير ميسججججتخدم للشججججارة إلججججى أرشججججيفات  tarالمضججججغوطة

باستخدام  .gzipميستخدم في بعض الحيان المتداد ".".tar.gz

وعلى الرغججم مجن أننجا اسجتخدمنا برنامججج  gzipلنشجاء الرشججيف المضجغوط؛ إل أن الصججدارات الحديثججة مججن غنججو

 tarتججدعم الضججغط باسججتخدام  gzipاو  bzip2مباشججرنة ،وذلججك باسججتخدام الخيججاررين " "zو " "jعلججى التججوالي.
يمكننا تبسيط المثال السابق لكي يصبح كالتي:

[me@linuxbox ~]$ find playground -name 'file-A' | tar czf playground.tgz -T -

إذا أردنا إنشاء أرشيف مضغوط باستخدام  ،bzip2فإننا نعدل المر السابق إلى:
[me@linuxbox ~]$ find playground -name 'file-A' | tar cjf playground.tbz -T -

بكججل بسججاطة عججن طريججق تعججديل خيججار الضججغط مججن  zإلججى ) jوتغييججر امتججداد الملججف الناتججج إلججى  (.tbzفإننججا منرفشعججل

الضغط باستخدام .bzip2
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استخدام آخر مثير للهتمام لمجريي الدخل والخرج في  tarهو نقل الملفات بيججن النظمججة عججبر الشججبكة .تخيججل
أن لدينا جهازين يعمل كلهما بنظام شبيه مبيونكس يجوفر المرريجن  tarو  .sshيمكننجا نقجل مجلجد مجا مجن النظجام

البعيد )يسمى  remote-sysعلى سبيل المثال( إلى نظامنا المحلي:

[me@linuxbox ~]$ mkdir remote-stuff
[me@linuxbox ~]$ cd remote-stuff
[me@linuxbox remote-stuff]$ ssh remote-sys 'tar cf - Documents' | tar
 xfme@remote-sys’s password:
[me@linuxbox remote-stuff]$ ls
Documents

تمخكنا في المث ال الس ابق مجن نقجل مجلجد يس مى  Documentsمجن النظجام البعيجد إل ى مجلجد موججود داخجل مجلجد

آخر مسمى  remote-stuffفي النظام المحلي .لكن كيف تم ذلك؟ أونل ،شغلنا برنامج  tarفي النظججام البعيججد

عججن طريججق  .sshتتججذكر أن  sshيسججمح لنججا بتنفيججذ الوامججر علججى النظججام البعيججد و "مشججاهدة" ناتجهججا علججى النظججام
م
م
المحلي ،الخرج القياسي الذي أنشئ في النظام البعيد أرسل إلى النظام المحلي .يمكننا الستفادة من هذا بجعجل
البرنامججج  tarينشججئ أرشججينفا )بججالنمط  (cويرسججل الناتججج إلججى مجججرى الخججرج القياسججي بججدنل مججن ملججف )اسججتخدام

الخيار  fمع الشرطة( .وبعجد نقجل الرشجيف عجبر النفجق المشجفر إل ى الجهجاز المحلجي؛ نفجذنا المجر  tarواسجتخرجنا
محتويات الرشيف )النمط .(x

zip
البرنامج  zipهو أداة ضغط وأرشفة في آن واحد .تكون صيغة الملف الناتج مألوفة لمستخدمي وينججدوز حيججث

يستطيع وينججدوز قجراءة وكتابججة ملفججات  .zipلكجن فجي ليمنكجس ،متضجغط الملفجات بشجكل رئيسجي باسجتخدام gzip

ويتبعه  bzip2كخيار ثانوي.

كأبسط أشكال الستخدام ،ميستخدم  zipبالطريقة التية:

zip options zipfile file...
لنشاء ملف  zipمضغوط لمجلد  ،playgroundننفذ المر التي:
[me@linuxbox ~]$ zip -r playground.zip playground

ي مججن محتويججاته .وعلججى الرغججم مججن أن إضججافة
إذا لججم نسججتخدم الخيججار  ،-rفسميضججاف المجلججد فقججط دون إضججافة أ ي

المتداد  .zipلسم الملف الناتج هو أمر غير ضروري ،إل أننا قمنا بذلك للتوضيح.
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يعرض برنامج  zipسلسلة من الرسائل شبيهة بالرسائل التية أثناء إنشاء أرشيف :zip
)adding: playground/dir-020/file-Z (stored 0%
)adding: playground/dir-020/file-Y (stored 0%
)adding: playground/dir-020/file-X (stored 0%
)adding: playground/dir-087/ (stored 0%
)adding: playground/dir-087/file-S (stored 0%

متظهر هذه الرسائل حالة كجل ملججف يضجاف إلجى الرشجيف .يضججيف برنامجج  zipالملفجات إلجى الرشججيف بطريقججتين:

ي ضغط ،أو أن يضجيفها بعجد الضجغط .القيمجة الرقميجة الجتي تظه ر فجي آخجر الرسجالة
إما أن "يخزنها" كما هي دون أ خ

متظهججر مقججدار الضججغط الججذي مطشبججق علججى الملججف .ولن جميججع الملفججات الممضججافة هججي ملفججات فارغججة ،فلججن يتججم إجججراء

الضغط عليها.

استخراج محتويات ملف  zipمضغوط هو أمر سهل جندا وذلك باستخدام البرنامج :unzip
[me@linuxbox ~]$ cd foo
me@linuxbox:~/foo$ unzip ../playground.zip

يجب النتباه إلى سلوك في ) zipوهو عكس السلوك في  (tarأنه إذا محشدرد أرشيف موجود مسبنقا فلن ميستبدل

بل س متضاف الملفات إليه .هذا يعني أن الرشيف سيبقى ،لكن الملفات الجديدة سمتضاف إليه ومتسججتبدل الملفججات
الموجودة مسبنقا في حال إضافة ملف بنفس اسمها إلى الرشيف.

يمكن عرض واستخراج الملفات من أرشيف  zipانتقائييا وذلك بتمرير مساراتهم إلى المر :unzip
[me@linuxbox ~]$ unzip -l playground.zip playground/dir-087/file-Z
Archive: ../playground.zip
Name

Time

Date

Length

----

----

----

--------

playground/dir-087/file-Z

09:25

------1 file

10-05-08

0
-------0

[me@linuxbox ~]$ cd foo
me@linuxbox:~/foo$ unzip ./playground.zip playground/dir-087/file-Z
Archive: ../playground.zip
replace playground/dir-087/file-Z? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one,
[r]ename: y
extracting: playground/dir-087/file-Z
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ي ملججف .إذا لججم
اسججتخدام الخيججار  -lيجعججل برنامججج  unzipميظهججر قائمججة بمحتويججات الرشججيف دون اسججتخراج أ خ

ميحججججدد ملجججف/ملفجججات كوسجججيط ،فسجججيعرض  unzipجميجججع الملفجججات فجججي الرشجججيف .ميسجججتخدم الخيجججار  -vلزيجججادة
المعلومججات الججتي سججمتعررض .لحججظ أن المسججتخدم ميسججأل فيمججا إذا كججان يريججد اسججتبدال الملججف إذا تضججاربت عمليججة
استخراج الملفات من الرشيف مع الملفات الموجودة مسبنقا.

وكما في برنامج  ،tarيسمح  zipباستخدام مجريي الدخل والخرج القياسريين .يمكججن أن متمججرر أسجماء الملفجات
عبر النبوب إلى المر  zipباستخدام الخيار "@:"-

me@linuxbox:~/foo$ cd
[me@linuxbox ~]$ find playground -name "file-A" | zip -@ file-A.zip

استخدمنا هنا المر  findلتوليد قائمة بالملفات ال تي متطجامبق الختبجار " -name "file-Aومررنجا الناتجج إلجى
 ،zipالذي بدوره مينشئ الرشيف  file-A.zipالذي يحتوي على الملفات الممحددة.

يسمح  zipأي ن
ضا بالكتابة إلى مجرى الخرج القياسججي ،لكججن اسججتخدامه محججدود لن عججدندا قلينل جججندا مججن البرامججج
تستفيد من الناتج .لسججوء الحجظ ،ل يقبججل برنامججج  unzipالمجدخلت مججن مججرى الجدخل القياسجي .وهججذا مجا يمنججع

استخدام برنامجي  zipو  unzipبغرض نقل الملفات عبر الشبكة كما في البرنامج .tar

لكن برنامج  zipيقبل المدخلت من مجرى الدخل القياسي ،لذا ،فإننا نستطيع استخدامه لض غط ناتجج البرامجج
ا م
لخرى:
 [me@linuxbox ~]$ ls -l /etc/ | zip ls-etc.zip)adding: - (deflated 80%

مررنججا ،فججي المثججال السججابق ،ناتججج المججر  lsإلججى  zipكججي يضججغطه .وكمججا فججي  ،tarيسججتعمل  zipالشججرطة لكججي

يستخدم مجرى الدخل القياسي عو ن
ضا عن الملفات.

يسججمح برنامججج  unzipبإرسججال مخرجججاته إلججى مجججرى الخججرج القياسججي باسججتخدام الخيججار ) -pاختصججار للكلمججة
:(pipe
[me@linuxbox ~]$ unzip -p ls-etc.zip | less

لقد شرحنا الكثير مجن أساسجيات  zipو  .unzipيملجك كلهمجا العديججد مججن الخيجارات لضجافة الكججثير مجن المرونججة

لهمجا .صجفحة الجدليل  manللمريجن  zipو  unzipزاخجرة بالمعلومجات وحجتى المثلجة! لكجن الغجرض الساس ي مجن

هذين البرنام رجين هو السماح بتبادل الملفات مع نظام ويندوز ،وليس القيام بعمليات الضغط فججي ليمنكججس؛ حيججث
يفضل في تلك الحالة استخدام  tarو .gzip
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مزامنة الملفات والمجلدات
استراتيجية شهيرة تستخدم لدارة النسخ الحتياطية للنظام هي إبقاء مجلد أو أكثر متزامننا مع مجلججد أو أكججثر

موجود في جهاز تخزين آخر )يكون غالنبا جهاز تخزين قابل للزالجة( فجي نفجس النظجام أو فجي نظجام بعيجد .يمكننجا
ت إلى آخر مع خادم الموب الساسي.
على سبيل المثال ،أن نزامن نسخة من موقع موب قيد التطوير من وق د

الداة المفضججلة لهججذه المهمججة فججي عججالم النظمججة الشججبيهة مبيججونكس هججي  .rsyncيزامججن هججذا البرنامججج المجلججدين

المحلججي والبعيججد باسججتخدام بروتوكججول يسججمى  ،remote-updateالججذي يسججمح لبرنامججج  rsyncبشججكل سججريع
بمعرفة الختلفات بين المجلدين والقيام بأقل قدر من النسخ لمزامنتهما .وهذا ما يجعججل  rsyncسججرينعا للغايججة

مقارننة مع باقي برامج النسخ.
ميرنخفذ برنامج  rsyncكالتي:

rsync options source destination
حيث المصدر ) (sourceأو الموجهة ) (destinationهو واحكد من ما يلي:
•

ملف أو مجلد محلي.

•

ملف أو مجلد "بعيد" على الشكل .[user@]host:path

•

خادم  rsyncبعيد ميحجدد بالشكل .rsync://[user@]host[:port]/path

انتبه إلى أن المصدر أو الوجهة يجب أن يكون ملنفا محلنيا .النسخ ما بين نظامين بعدين ليججس أمججنرا مججدعونما فججي
.rsync
لنجرب  rsyncعلى بعض الملفات المحلية .لنحذف بادئ المر محتويات مجلد :foo
*[me@linuxbox ~]$ rm -rf foo/

لنزامن الن المجلد  playgroundبإنشاء نسخة مطابقة له في :foo
[me@linuxbox ~]$ rsync -av playground foo

اسججججتخدمنا الخيججججارين ) -aالرشججججفة .للمحافظججججة علججججى خصججججائص الملفججججات( و (verbose) -vلنشججججاء نسججججخة

"معكوسججة" ) (mirrorلمجلججد  playgroundفججي  .fooسنشججاهد قائمججنة بالملفججات الججتي متنرسججخ فججي أثنججاء تنفيججذ
المر  .rsyncفي النهاية ،سنشاهد رسالة كالرسالة التية:
387258.00 bytes/sec

sent 135759 bytes received 57870 bytes
total size is 3230 speedup is 0.02
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التي متظهر مقدار البيانات التي منسخت .إذا نفذنا المر مخرنة ثانينة ،فسوف تظهر لنا نتيجة مختلفة:
[me@linuxbox ~]$ rsync -av playgound foo
building file list ... done
45310.00 bytes/sec

sent 22635 bytes received 20 bytes
total size is 3230 speedup is 0.14

لحجججظ عجججدم وججججود قائمجججة بالملفجججات .هجججذا لن  rsyncرعججرررف أنجججه ل توججججد أخيجججة اختلفجججات بيجججن ~/playgound

و  .~/foo/playgoundلجذا ،لجن يحتجاج إلجى نسجخ أي شجيء .إذا عجخدلنا فجي مجلجد  playgoundومجن ثجم نفجذنا
المر  rsyncمجدندا:

[me@linuxbox ~]$ touch playground/dir-099/file-Z
[me@linuxbox ~]$ rsync -av playground foo
building file list ... done
playground/dir-099/file-Z
sent 22685 bytes received 42 bytes 45454.00 bytes/sec
total size is 3230 speedup is 0.14

كما لحظت ،قد وجد  rsyncاختلنفا ونسخ الملف الجديد فقط.
كتطججبيدق عملججي ،سنسججتخدم قججرص  USBالججذي اسججتخدمناه سججابنقا مججع أمثلججة  .tarإذا أدرجنججا القججرص فججي الجهججاز

ص ر
ومو م
ل إلى المجلد  ،/media/BigDiskفسنستطيع إنشاء نسخة احتياطية بإنشاء مجلجد باسجم  backupفجي
قرص  USBومن ثم ننسخ أهم الشياء الموجودة على جهازنا باستخدام :rsync

[me@linuxbox ~]$ mkdir /media/BigDisk/backup
[me@linuxbox ~]$ sudo rsync -av --delete /etc /home /usr/local
/media/BigDisk/backup

نسخنا ،في المثال السابق ،المجلدات  /etcو  /homeو  /usr/localمجن نظامنجا إلجى قجرص  .USBاسجتخدمنا

الخيججار  --deleteلحججذف الملفججات الموجججودة فججي مجلججد  backupفججي قججرص  USBالججتي لججم تعججد موجججودنة فججي

النظام المحلي ) قد ل يفيد هذا الخيار كثينرا في أول مجخرة نأخجذ فيهجا النسجخة الحتياطيجة؛ لكنججه مفيجد بعجد ذلجك(.

تكرار عملية إدراج القرص الذي يحتوي على النسخة الحتياطية وتنفيذ الم ر  rsyncقجد تكجون طريقجة مفيجدة
لججججراء النسجججخ الحتيجججاطي للنظجججام .يمكننجججا إنشجججاء أمجججر بجججديل لتنججججب كتابجججة كامجججل المجججر عنجججد القيجججام بالنسجججخ

الحتياطي ،ثم نضيفه إلى ملف ":".bashrc
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alias backup='sudo rsync -av --delete /etc /home /usr/local
'/media/BigDisk/backup

كل ما نحتاج إلى فعله هنا هو إدراج قرص  USBوتنفيذ المر .backup

استخدام الأمر  rsyncعبر الشبكة
إحججدى أهججم ميججزات  rsyncهججي إمكانيججة اسججتخدامه لنسججخ الملفججات عججبر الشججبكة .الحججرف "  "rفججي  rsyncيرمججز
لكلمة " "remoteأي بعيد .النسخ الحتياطي عن بعد يمكن أن يتم بإحججدى الطريقججتين التيججتين :الطريقججة الولججى

تتطلب خادم يحتوي على  rsyncبالضافة إلى  .sshلنفترض أن لدينا حاسونبا آخججر موصججونل بالشججبكة ويحتججوي
على الكثير من المساحة التخزينية الفارغة ونريد أن نأخذ النسججخة الحتياطيججة علججى ذاك النظججام بججدنل مججن قججرص

 .USBبفرض أن النظام الخر يحتوي على مجلد باسم  ،backupفنستطيع تنفيذ المر التي:

[me@linuxbox ~]$ sudo rsync -av --delete --rsh=ssh /etc /home
/usr/local remote-sys:/backup

لقد قمنا بتغييريجن علجى الم ر حجتى نسجتطيع النسجخ عجبر الشجبكة .أونل أضجفنا الخيجار  .--rsh=sshال ذي يجعجل

 rsyncيستخدم  ، sshوبالتالي نسجتطيع نقجل الملفجات عججبر نفججق آمججن بيججن الحاسججوب الحجالي والحاسججوب البعيجد.
ثان نيا ،حددنا المضيف البعيد بكتابة اسمه قبل المسار )اسم النظام البعيد في هذه الحالة هو .(remote-sys
الطريقججة الثانيججة الججتي يسججتخدم فيهججا  rsyncلمزامنججة الملفججات عججبر الشججبكة هججي اسججتخدام خججادم  .rsyncيمكججن

إعداد  rsyncللعمل كخادم و "الستماع" إلجى طلبجات الججتزامن .يتججم ذلجك عجادنة للسجماح بإنشجاء نسججخة انعكاسجية

) (mirroringمجن النظجام البعيجد .علجى سجبيل المث ال ،تطجرح ريجدهات مجموعجنة كجبيرنة مجن البرمجيجات الجتي تكجون

قيد التطوير لتوزيعة فيدورا .من المفيد لمجربي البرمجيات أن ينسخوا هجذه المجموعججة فجي أثنجاء فججترة تطججوير

التوزيعة للتبليغ عن ال معلل .ولما كانت الملفات في المسجتودع تتغيجر تغيجنرا مسجتمنرا )أكجثر مججن مجخرة كجل يججوم( ،فمجن

المحبذ أن تتم متزامنة النظام المحلي مع النظام البعيد بدل نسخ كل ملفات المسججتودع .أحججد تلججك المسججتودعات

موجود في Georgia Tech؛ يمكننا أن ننسخه على جهازنا كالتي:
[me@linuxbox ~]$ mkdir fedora-devel
[me@linuxbox ~]$ rsync -av -delete rsync://rsync.gtlib.gatech.edu/fed
ora-linux-core/development/i386/os fedora-devel

استخدمنا في المر السابق رابط خادم  rsyncالبعيد ،الذي يتكجون مجن الجبروتوكول ) (rsync://ويتبعجه اس م
المضيف ) (rsync.gtlib.gatech.eduومن ثم مسار المستودع.
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الخلاصة
لقد ألقينا نظرة على برامج الضغط والرشفة الممستخدمة فججي ليمنكجس وبججاقي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس .ميف ج
ضجل

استخدام  tar/gzipعند أرشفة الملفات في النظمة الشبيهة مبيججونكس .بينمججا ميسججتخدم  zip/unzipللسججماح
بتبادل الرشيف مع أنظمة ويندوز .فجي النهايجة ،ألقينجا نظجرة علجى برنامجج ) rsyncأحجد برامججي الممف خ
ضجلة( الجذي

يفيد للغاية في مزامنة الملفات والمجلدات بين النظمة.
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الفص	ل التاسع عشر:

التعابير النظامية

سنلقي نظرة فجي الفصجول القليلجة القادمجة علجى بعجض الدوات الجتي متسجتخدم لمعالججة النصجوص .وكم ا رأينجا

سابنقا ،تلعب البيانات النصية دونرا مهنما في جميع النظمة الشبيهة مبيونكس بما فيها ليمنكس .لكن مقبيل البدء

في شرح جميع ميزات تلك الدوات ،يجب علينا تعلم تقنية تستخدم بكثر مججع أغلججب السججتخدامات المعقججدة

لتلك الدوات ،أل وهي التعابير النظامية ).(Regular Expressions
بينما كنا نتعلم المزايا المتعددة التي يوفرها سطر الوامر ،واجهنا العديد من الميجزات والوام ر؛ كالتوسجعات،

والقتباسات ،واختصارات لوحة المفاتيح ،وتأريخ الوامر ،ول ننرس محرر  .viمتكمجل التعجابير النظاميجة هجذه
المسيرة " التقليدية" ويمكن تصججنيفها ) أي التعجابير النظاميججة( علجى أنهجا أهجم ميجزة علجى الطلق! الفهجم الجيججد

للتعابير النظامية ميم خكننا من القيام بالعديد من المهمات المعقدة والصعبة؛ لكن قد ل يظهر أثر تعلمهججا مباشججرنة
في هذا الفصل.

ما هي التعابير النظامية؟

ببساطة ،يمكن تعريف التعابير النظامية عل ى أنه ا مجموعجة مجن المحجارف )حجروف ورمججوز( متسجتخدم لتمثي ل

أنماط نصية .إنها تشابه ميزة المحارف البديلجة ال تي توفرهجا الصجدفة لمطابقجة أس ماء الملفجات ،إل أنه ا أوسجع

وأشججمل .متججدرعم التعججابير النظاميججة مججن مقبججل العديججد مججن أدوات سججطر الوامججر وقججد ماعتممججردت فججي لغججات برمجيججة

كثيرة للقيام بعملي ات معالججة النصجوص .لكجن قجد تصجبح المجور ممرمبكجنة بعجض الش يء عنجد معرفجة أنجه ليسجت
جميع التعابير النظامية متماثلجة؛ وهجي تختلجف مجن أداة لخجرى ومجن لغجة برمججة إل ى أخجرى .سجنجعل نقاشجنا

ممقت م
صججنرا علججى التعججابير الججتي يججدعمها معيججار ) POSIXالججذي تعتمججده أغلججب الدوات فججي سججطر الوامججر( ،وعلججى
النقيض من أغلب لغات البرمجة )وأشهرها في هذا المجال هي بيرل( الججتي تججدعم مجموعججة أكججبر وأشججمل مججن

الرموز والمحارف.

grep
البرنامج الساسي الذي سنستخدمه للتعامل مع التعابير النظامية هو صديقنا القديم  .grepالكلمججة ""grep

في الواقع ممستقاة من الجملججة "  ."global regular expression printلجذا ،يمكننججا ملحظججة أن  grepمرتبججط
بالتعججابير النظاميججة بشججكدل أو بججآخر .يبحججث  grepفججي الملفججات النصججية عججن مطابقججات لتعججبير نظججامي ممرحجججدد
ويطبع أي سطر يحتوي على ذاك النمط إلى مجرى الخرج القياسي.
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لقد استخدمنا  ،grepحتى الن ،لمطابقة النصوص البسيطة "الثابتة" كالتي:
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | grep zip

يطبع المر السابق جميع الملفات الموجودة في مجلد  /usr/binالتي يحتوي اسمها على العبارة "."zip
يقبل برنامج  grepالخيارات والوسائط على النحو التي:

]grep [options] regex [file...
حيث  regexهو نمط التعابير النظامية.
يحتوي الجدول التي على قائمة بأشهر خيارات البرنامج :grep
الجدول  :1-19خيارات grep

الشرح

الخيار

-i

تجاهل حالجة الحججرف .عججدم التفريججق مجا بيجن الحججرف الكججبيرة )  (uppercaseوالحججرف

-v

عكس التحديد .افتراضنيا ،يطبع  grepالسطر الجتي تحتجوي علجى مطابقججة أو أكجثر .هجذا

الصغيرة ) .(lowercaseيمكن تحديده أي ن
ضا عن طريق الخيار .--ignore-case

الخيججار يجعججل  grepيطبججع كججل سججطر ل يحتججوي علججى أخيججة مطابقججات .يمكججن تحديججده عججن

طريق الخيار .--invert-match
-c

طباعة عدد المطابقات )أو عدد السطر غير المطابقة إن ماستخدم الخيار  (-vعو ن
ضا عن

-l

طباعججة اسججم كججل ملججف يحتججوي علججى المطابقججة بججدنل مججن طباعججة السججطر أنفسججهم .يمكججن

-L

شججبيه بالخيججار -l؛ لكنججه يجعججل  grepيطبججع أسججماء الملفججات الججتي ل تحتججوي علججى أخيججة

-n

إسجججباق كجججل سجججطر ممطجججاربق برقجججم ذاك السجججطر فجججي الملجججف الصجججلي .يمكجججن تحديجججده أي ن
ضجججا

السطر أنفسهم .يمكن تحديده أي ن
ضا بالخيار .--count

تحديده أي ن
ضا بالخيار .--files-with-matches

مطابقات .يمكن تحديده أي ن
ضا بالخيار .--files-without-match

بالخيار .--line-number
-h

عدم طباعة اسم الملف عند إجراء بحث في أكثر من ملف .يمكن تحديده أي ن
ضا بالخيججار
.--no-filename
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grep
سمننشئ بعض الملفات النصية التي سنبحث في محتواها؛ لكي نستكشف  grepاستكشانفا كامنل:
[me@linuxbox ~]$ ls /bin > dirlist-bin.txt
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin > dirlist-usr-bin.txt
[me@linuxbox ~]$ ls /sbin > dirlist-sbin.txt
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/sbin > dirlist-usr-sbin.txt
[me@linuxbox ~]$ ls dirlist*.txt
dirlist-usr-sbin.txt

dirlist-sbin.txt

dirlist-bin.txt
dirlist-usr-bin.txt

نستطيع القيام ببحث صغير في قائمة الملفات كالتي:
[me@linuxbox ~]$ grep bzip dirlist*.txt
dirlist-bin.txt:bzip2
dirlist-bin.txt:bzip2recover

بحججث  ،grepفججي المثججال السججابق ،فججي كججل الملفججات الموجججودة عججن السلسججلة النصججية "  "bzipووجججد مطججابقرتين
كلهم ا فجي الملجف  .dirlist-bin.txtإذا كنجت مهتنمجا بأسجماء الملف ات الجتي تحتجوي علجى المطابقجات وليجس
المطابقات أنفسهم ،فتستطيع استخدام الخيار ":"-l

[me@linuxbox ~]$ grep -l bzip dirlist*.txt
dirlist-bin.txt

بشكل مشابه ،إذا أردنا مشاهدة قائمة بالملفات التي ل تحتوي على مطابقات ،فإننا ننفذ المر التي:
[me@linuxbox ~]$ grep -L bzip dirlist*.txt
dirlist-sbin.txt
dirlist-usr-bin.txt
dirlist-usr-sbin.txt

الحروف العادية والرموز الخاصة
ربما لم يظهر ل ك جلنيجا أن جميجع عمليجات البحجث الجتي قم ت باسجتخدام  grepفيهجا حجتى الن تسجتخدم التعجابير

النظاميججة بشججك دل أو بججآخر ،بمججا فيهججا أبسججط عمليججات البحججث .التعججبير النظججامي "  "bzipيعنججي أن المطابقججة تحججدث

فقط إذا حوى سط كر ما فجي ملجف أربعجة مح ارف عل ى القجل وك ان فجي ذلجك السجطر الحجرف "  "bو"" zو" "iو""p
بالترتيب ذاته ودون وجود أخيججة محجارف تفصجل بينهمجا .المحجارف الجتي تتكججون منهجا الكلمججة "  "bzipميطلججق عليهجا

اصطلحنيا "الحروف العادية" ) ،(literal charactersأي تلك المحارف التي متطامبق نفسججها فقججط .تحتججوي التعججابير
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النظامية بالضافة إلى الحرف العادية ما ميسمى "الرمججوز الخاصججة" ) (meta-charactersالجتي متسججتخدم لتحديججد

مطابقات أكثر تعقي ندا .تتكون الرموز الخاصة التي تحتوي عليها التعابير النظامية من الرموز التية:

\ | ) ( ^ $ . [ ] { } - ? * +
تعتججبر جميججع المحججارف الخججرى أحرنفججا عاديججة .يجججدر بالججذكر بججأن الشججرطة المائلججة الخلفيججة "\" متسججتخدم فججي بضججع

ت لنشججاء سلسججل خاصججة ) (meta sequencesوأي ن
ضججا للسججماح للرمججوز الخاصججة بججأن متهجججرب ومتعارمججل كججأحرف
حججال د
عادية.

ملحظة :كما رأينا في الفقرة السابق ،إن عدندا من الرموز الخاصة الممستخدمة في التعججابير النظاميججة يكججون
لها معنجى خ اص بالنسجبة إلجى الصجدفة عنججدما تت م عمليجة التوسجعة .عنجدما منمجشرر نم ط تعجابير نظاميجة يحتجوي

على أحد الرموز الخاصة إلى سجطر الوامجر ،فيكججون مجن المه م ججندا أن نضجع النمجط مجا بيجن علمجتي اقتبجاس
)لمنع الصدفة من توسعتهم(.

محرف الل"أي شيء"
أول رمز من الرموز الخاصجة الجذي سنناقشجه هجو رمجز النقطججة " ".الجذي ميسجتخدم لمطابقجة أي محجرف .إذا وضجعناه

في تعبير نظامي ،فإنه سيطابق أي محرف في ذاك الموضع .مثال:

[me@linuxbox ~]$ grep -h '.zip' dirlist*.txt
bunzip2
bzip2
bzip2recover
gunzip
gzip
funzip
gpg-zip
preunzip
prezip
prezip-bin
unzip
unzipsfx

لقد بحثنا فججي ملفاتنججا عجن أي سجطر ميطجامبق التعجبير النظجامي " .".zipهنجاك شججيئان مججثيران للهتمجام فججي الناتجج.

لحجججظ أن البرنامجججج  zipلجججم ميضججججمن فجججي القائمجججة .هجججذا لن رمجججز النقطجججة فجججي التعجججبير النظجججامي زاد عجججدد الحجججرف
المطلوبة إلى أربعة حروف ،ولن السم " "zipل يحتوي إل على ثلثة حججروف ،فججإنه لججم ميطججاربق .أي ن
ضججا إذا حججوت
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محرف الج"أي شيء"
القائمة على المتداد " ".zipفسيطابق أي ن
ضا؛ لن رمز النقطة في امتداد الملف ميعارمل كحرف عادي.

بداية ونهاية السطر
يرمز المحرفان "^" و " "$في التعابير النظاميجة إلجى بدايجة ونهايجة السججطر علجى التججوالي .هججذا يعنجي أنهمجا يؤديجان

ج رد نمط التعابير النظامية في بداية السطر )"^"( أو نهاية السطر )":("$
إلى المطابقة في حال مو م

[me@linuxbox ~]$ grep -h '^zip' dirlist*.txt
zip
zipcloak
zipgrep
zipinfo
zipnote
zipsplit
[me@linuxbox ~]$ grep -h 'zip$' dirlist*.txt
gunzip
gzip
funzip
gpg-zip
preunzip
prezip
unzip
zip
[me@linuxbox ~]$ grep -h '^zip$' dirlist*.txt
zip

بحثنا في المثال المثال السابق عن السلسلة النصية " "zipالموجودة عند بداية السطر ،ثم عنجد آخ ر السجطر ،ثجم
الموجججودة عنججد بدايججة ونهايججة السججطر )أي أن الكلمججة " "zipموجججودة فججي سججطدر بججأكمله( .لحججظ أن النمججط ""^$

)بداية السطر ونهايته ول شيء بينهما( سميطامبق السطر الفارغة.

مساعد ح م
ل الكلمات المتقاطعة
وحتى بمعرفتنا المتواضعة بالتعابير النظامية نستطيع أن نقوم بشيء مفيد!
يحب أخي الصغير ح خ
ل الكلمات المتقاطعة ويطلب مني أحياننا المساعدة في سؤادل معيججن يشججبه السججؤال
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التي " :ما هي الكلمة التي بطول خمسة حروف التي يكون الحرف الثجالث فيهجا هجو ' 'jوالحجرف الخيجر
' 'rوتعني...؟" قد يتطلب مثل هذا السؤال تفكينرا كثينرا.
ق نظجرة فجي المجلجد  /usr/share/dictوسجتجد
هل تعلم أن نظجام ليمنكجس يحتجوي علجى قجاموس؟ أل م

واح ندا أو أكثر .ملفات القاموس الموجودة هنججاك هججي مججرد ملفجات تحتججوي علجى قائمجدة طويلجدة بالكلمجات،

كل كلمة بسطر ،مرتبنة ترتينبا هجائييا .في النظام الخاص بي ،يحتوي ملف  wordsعلججى أكججثر مججن 98500
كلمة .للحصول على جواب سؤال الكلمات المتقاطعة السابق ،فإننا ننفذ المر التي:

[me@linuxbox ~]$ grep -i '^..j.r$' /usr/share/dict/words
Major
major
باسججتخدام هججذا التعججبير ،اسججتطعنا معرفججة جميججع الكلمججات الموجججود فججي القججاموس الججتي طولهججا هججو خمسججة

حروف ويكون الحرف " "jهو الحرف الثالث والحرف " "rهو الحرف الخير.

تعابير الأقواس وفئات الأحرف
بالضافة إلى مطابقة أي محرف في مكجان معيججن فججي نمجط التعججابير النظاميججة ،يمكننججا أي ن
ضجا مطابقججة حججرف واحججد
لحد عناصر مجموعة محددة من الحروف باسججتخدام تعجابير القججواس ) .(bracket expressionsيمكننججا تحديججد
مجموعججة مججن المحججارف باسججتخدام تعججابير القججواس )بمججا فيهججا المحججارف الججتي تعتججبر مججن الحججرف الخاصججة( الججتي

سمتطابق .في هذا المثال ،سنستخدم مجموعة تحتوي على حرفين فقط:

[me@linuxbox ~]$ grep -h '[bg]zip' dirlist*.txt
bzip2
bzip2recover
gzip

طابقنا أي سطر يحتوي على إحدى الكلمتين " "bzipأو "."gzip
يمكن للمجموعة أن تحتوي على أي عدد من المحارف ،وستفقد فيها الحرف الخاصججة معناهججا وتعامججل علججى أنهججا

صجججين ل يفقجججدان معناهمجججا همجججا "^" :الجججذي يعنجججي "رفجججض" )أو أخجججذ
أحجججرف عاديجججة .لكجججن يوججججد هنالجججك حررفيجججن خا ر

معاكس( المجموعة الحالية؛ والشرطة " "-التي متستخدم لتحديد مجال المحارف كما سنرى لحنقا.

الرفض
إذا كان أول محرف فجي تعججبير القججواس هججو "^"  ،فججإن المحجارف الموجججودة بيججن القوسججين تعنجي عجدم وجججود أحجد
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الرفض
تلك المحارف في ذاك الموضع .لزالة الغموض ،جخرب المثال التي الممعجدل من المثال السابق:
[me@linuxbox ~]$ grep -h '[^bg]zip' dirlist*.txt
bunzip2
gunzip
funzip
gpg-zip
preunzip
prezip
prezip-bin
unzip
unzipsfx
unzipsfx

بعد تفعيل " الرفض"  ،ستظهر لنا قائمة تحتوي على كجل السجطر ال تي تحتجوي علجى "  "zipويسجبقها أي حجرف مجا

عدا " "bو " ."gلحظ عدم ظهور  zipفي القائمة .المجموعة الممسججتخدمة فججي التعججبير النظججامي السججابق مججا تججزال
تتطلب وجود حرف في ذاك الموضع ،لكنه )أي الحرف( ليس عضنوا في تلك المجموعة.
يعكججس رمججز "^" معنججى المجموعججة فججي حججال كججان أول محججرف فيهججا؛ عججدا ذلججك فججإنه يفقججد معنججاه مويعارمججل علججى أنججه

حرف عادي.

مجالات الحروف التقليدية
إذا أردنا كتابة تعبير نظامي ميطامبق كل اسم في ملفاتنا السابقة يبدأ بحرف كبير ،فإننا نستخدم المر التي:
[me@linuxbox ~]$ grep -h '^[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZY]' dirlist*.txt

ليس من المنطقي كتابة  26حرنفا في كل مخرة! هذه طريقة أخرى لذلك:
[me@linuxbox ~]$ grep -h '^[A-Z]' dirlist*.txt
MAKEDEV
ControlPanel
GET
HEAD
POST
X
X11
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Xorg
MAKEFLOPPIES
NetworkManager
NetworkManagerDispatcher

باستخدام مجال حروف يتكون من ثلثة محارف فقط ،اسججتطعنا تمثيجل  26حرنفجا .أي مججال مجن المحجارف )بمجا

فيهجا الرقججام( يمكجن اسجتخدامه بهججذه الطريقجة .ويمكججن أي ن
ضجا تحديججد أكجثر مججن مججال بيجن أقججواس كالمثجال التجي

الذي ميطامبق جميع أسماء الملفات التي تبدأ بأحرف أو أرقام:

[me@linuxbox ~]$ grep -h '^[A-Za-z0-9]' dirlist*.txt

نلحججظ أن الشججرطة " "-متعارمججل معاملججنة خاصججنة ،إنذا كيججف نسججتطيع وضججع الشججرطة فججي تعججبير القججواس؟ يتججم ذلججك
بوضعها كأول محرف في التعبير .جخرب المثالين التيين:

[me@linuxbox ~]$ grep -h '[A-Z]' dirlist*.txt

المثال السابق ميطامبق كل أسماء الملفات التي تحتوي على حرف كبير ،بينما:
[me@linuxbox ~]$ grep -h '[-AZ]' dirlist*.txt

ميطامبق جميع أسماء الملفات التي تحتوي على الشرطة " "-أو حرف " "Aأو "."Z

فئات حروف POSIX
مجالت المحارف التقليدية سهلة الفهم وطريقة فعالة لتحديد مجال من الحجروف بس رعة .لكجن لسجوء الحجظ ،ل

تعمل مجالت المحارف دائنما عمنل صحينحا .على الرغم من أننا لجم نججواجه مشجاكل مججع  grepحججتى الن ،لكججن قججد
تحدث لنا مشاكل عند استخدام البرامج الخرى.
بالعودة إلى الفصل الرابججع ،كنجا قججد ألقينججا نظجر نة علجى الحجروف البديلجة وكيفيججة اسججتخدامها للقيجام بتوسجعة أسجماء

الملفات .في ذاك النقاش ،قلنجا أن مج الت الح روف تعم ل بنفجس الطريقجة ال تي تعم ل به ا فجي التعجابير النظاميجة،
لكن هاك المشكلة:
*][me@linuxbox ~]$ ls /usr/sbin/[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
/usr/sbin/MAKEFLOPPIES
/usr/sbin/NetworkManagerDispatcher
/usr/sbin/NetworkManager
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فئات حروف POSIX
ب هجذا المث ال علجى توزيعجة أوبنتجو(.
)ربما تظهجر ل ك قائمجة مختلفجة حسجب توزيعتجك وربمجا ل يظه ر أي ناتجج .مججشر ر

ميظ مهر المر السابق النتائج المتوقعة :قائمة بالملفات التي يبدأ اسمها بحرف كبير ،لكن:

*][me@linuxbox ~]$ ls /usr/sbin/[A-Z
/usr/sbin/biosdecode
/usr/sbin/chat
/usr/sbin/chgpasswd
/usr/sbin/chpasswd
/usr/sbin/chroot
/usr/sbin/cleanup-info
/usr/sbin/complain
/usr/sbin/console-kit-daemon

لقججد ظهجرت لنجا نتيججة مختلفججة تمانمجا! )معججمر ر
ض ججزء يسجير مججن الناتججج( ،لمجاذا؟ إنهجا قصجة طويلجة ،لكججن هجاك نسججخنة

مختصرنة منها:

بججالعودة إلجى الزمجن الججذي طججشورر يججونكس فيججه لول مجخرة ،كجان النظججام يعجرف فقجط محجارف  ،ASCIIوكجانت ميزاتجه

تعكججس هججذه الحقيقججة .أول  32محرنفججا )الججتي تقابججل الرقججام مججن  0إلججى  (31هججي أكججواد التحكججم )كمسججافة الجدولججة

] [tabوالفراغ الخلفي ] [backspaceومحرف العودة إلى بداية السطر ] .([carriage returnتحتوي المحارف 32
التالية ) (63-32على المحارف الطباعية ،بما فيها أغلب علمات الترقيم والرقام مججن  0إلججى  .9تحتججوي المحججارف

 32الججتي تليهججا ) (95-64علججى الحججرف الكججبيرة ) (uppercaseوبعججض علمججات الججترقيم الخججرى .آخججر  31محرنفججا

)الرقججام مججن  96إلججى  (127تحتججوي علججى الحججرف الصججغيرة ) (lowercaseوالمزيججد مججن علمججات الججترقيم .لججذا ،فججإن
 ASCIIيرتب الحرف بالشكل التي:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
والذي يختلف عن ترتيب المعاجم والقواميس ،الذي يكون بالعادة كالتي:

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
ظهرت الحاجة إلى دعم الحرف غير الموجودة بعد أن انتشر يونكس خارج الوليججات المتحججدة الميركيججة .وشسججرع

جدول  ASCIIلكي يستخدم ثماني بتات ،وأضاف محارف للرقام من  ،255-128الجتي ضجمت العديججد مجن اللغججات.

لجججدعم هجججذه المكانيجججة ،قجججخدمت معجججايير  POSIXمفهونمجججا جديجججندا مسجججشمي "المحلخيجججة" ) .(localeالجججتي يمكجججن أن متعججججدل
لتحديد مجموعة المحارف المستخدمة في مكان معين من العالم .بإمكاننا عجرض قيمججة متغيججر اللغججة فججي نظامنججا

بالمر التي:
[me@linuxbox ~]$ echo $LANG
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en_US.UTF-8

ستستخدم البرمجيات التي تتبع معيار  POSIXترتيب أحرف يختلف عن ترتيب  ASCIIبالعتماد على قيمة هذا

المتغيجججر .وهجججذا مجججا يفسجججر سجججلوك الوامجججر الجججتي جخربناهجججا فجججي العلجججى .ميفجسجججر مججججال المحجججارف ] [A-Zفجججي ترتيجججب

القاموس على أنه جميع الحروف البجدية ما عدا " "aبالحالة الصغيرة.

يمكججن اللتفججاف علجى هججذه الشججكالية؛ حيججث يحتججوي معيججار  POSIXعججدندا مجن فئججات الحججروف الججتي تججوفر مججالت

مختلفة:

الجدول  :2-19فئات حروف POSIX

فئة الحروف

][:alnum:

الشرح
جميججججججع الحججججججروف البجديججججججة والرقججججججام .يمكججججججن التعججججججبير فججججججي  ASCIIعنهججججججا بالشججججججكل:
].[A-Za-z0-9

][:word:

كما في الفئة ] [:alnum:لكن مع إضافة الشرطة السفلية.

][:alpha:

الحرف البجدية .يمكن التعبير في  ASCIIعنها بالشكل.[A-Za-z] :

][:blank:

تتضمن الفراغ ومسافة الجدولة.

][:cntrl:

أكواد التحكم في  .ASCIIتتضمن محارف  ASCIIذات الرقام من  0إلى  31و .127

][:digit:

الرقام من  0إلى .9

][:graph:

جميع المحارف المرئية .في  ASCIIهي المحارف ذات الرقام من  33إلى .126

][:lower:

جميع الحرف الصغيرة.

][:punct:

جميع علمات الترقيم .أي ]~}|{`_]\\\[@?>=<;.[-!"#$%&'()*+,./:

][:print:

جميججع المحججارف الطباعيججة بمججا فيهججا تلججك الموجججود فججي الفئججة ] [:graph:بالضججافة إلججى

][:space:

المحارف الفاصلة بما فيها الفججراغ ومسججافة الجدولججة والعججودة إلجى بدايججة السججطر والسججطر

الفراغ.

الجديد ومسافة الجدولة العمودية ومحرف  form feedميعجبر عنهم في :ASCII
][ \t\r\n\v\f
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][:upper:
][:xdigit:

الحرف الكبيرة.
المحججارف الممسججتخدمة للتعججبير عججن الرقججام السججت عشججرية .متمجثججل فججي  ASCIIبالشججكل
التي.[0-9A-Fa-f] :

ل يمكن التعبير عن مجال جزئي )] ،([A-Mحتى باستخدام فئات الحروف.
سنكرر المثال السابق ،لكن هذه المخرة مع استخدام فئات الحروف:
*]][me@linuxbox ~]$ ls /usr/sbin/[[:upper:
/usr/sbin/NetworkManager

تذكر أن المثال السابق ليس مثانل عن التعابير النظامية ،بل مجرد توسعة أسماء الملفات التي تقوم بها الصججدفة.
ماستخدم هنا لن بالمكان استخدام فئات حروف  POSIXلكل الغر ر
ضين.
العودة إلى الترتيب التقليدي
بإمكانجججك اختيجججار أن ريسجججتخمدم نظامجججك ترتيجججب الحجججروف التقليجججدي ) (ASCIIبتعجججديل قيمجججة متغيجججر البيئجججة
 .LANGكمجججا شجججاهدنا فجججي الفقجججرة السجججابق ،يحتجججوي المتغيجججر  LANGعلجججى اسجججم اللغجججة ومجموعجججة المحجججارف

المستخدمة .متحجدد القيمة الفتراضية لهذا المتغير أثناء اختيارك للغة أثناء تثبيت ليمنكس.
لمشاهدة الضبط الخاص بج"المحلخية" ،استخدم المر :locale

[me@linuxbox ~]$ locale
LANG=en_US.UTF-8
"LC_CTYPE="en_US.UTF-8
"LC_NUMERIC="en_US.UTF-8
"LC_TIME="en_US.UTF-8
"LC_COLLATE="en_US.UTF-8
"LC_MONETARY="en_US.UTF-8
"LC_MESSAGES="en_US.UTF-8
"LC_PAPER="en_US.UTF-8
"LC_NAME="en_US.UTF-8
"LC_ADDRESS="en_US.UTF-8
"LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8
"LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8
"LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8
=LC_ALL
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أسند القيمة  POSIXإلى المتغير  LANGلتغيير المحلخية لستخدام سلوك يونكس التقليدي:
[me@linuxbox ~]$ export LANG=POSIX
لحظ أن هذا التغيير يجعل النظجام يسجتخدم مجموعجة المحجارف النكليزيجة الخاصجة بالولي ات المتحجدة
الميركية )محارف  ASCIIبالتحديد( .لذا ،تأكد إن كان ذلك ما تريد.
يمكنك جعل هذا التغيير ثابنتا بإضافة السطر التي إلى ملف  .bashrcالخاص بك:
export LANG=POSIX

التعابير النظامية الأساسية في مواجهة التعابير النظامية الموسعة
عنججدما ظننججا أن المججر لججن يكججون مربنكججا أكججثر مججن هججذا؛ فنفججاجئ بججأن معيججار  POSIXيقخسججم التعججابير النظاميججة إلججى

قسمين :التعابير النظامية الساسية ) basic regular expressionsاختصانرا  ،(BREوالتعابير النظاميججة الموسججعة
) extended regular expressionsاختصجججانرا  .(EREالميجججزات الجججتي ناقشجججناها حجججتى الن هجججي مدعومجججة مجججن أي
تطبيق متوافق مع  POSIXويدعم التعابير النظامية الساسية .صديقنا  grepهو أحدهم.
مجججا هجججو الفجججرق مجججا بيجججن التعجججابير النظاميجججة الساسجججية والموسجججعة؟ القضجججية هجججي قضجججية الحجججروف الخاصجججة .يمكجججن
استخدام الحرف الخاصة التية في التعابير النظامية الساسية:

* ] [ ^ $ .
م
أي محرف آخر ميعتربر حرنفا عادنيا .لكن في التعابير النظامية الموسعة ،أضيفت الحرف التية:

| ( ) { } ? +
لكججن )وهججا هججو المججر المسججلي( ،متف جسججر الرمججوز ")" و "(" و "}" و "{" علججى أنهججا أحججرف خاصججة فججي التعججابير النظاميججة

الساسية إذا ت م تهريبهم بواسطة الشرطة المائلة الخلفيججة ،لكججن مججع التعجابير النظاميججة الموسججعة ،ميعتربججر أي حججرف

خاص حرنفا عادنيا عندما ميسربق بالشرطة المائلة الخلفية .سيو ج
ضح أي التباس حدث في الفقرات التية.

ولن المزايججا الججتي سنناقشججها فججي الفقججرات اللحقججة هججي جججزء مججن التعججابير النظاميججة الموسججعة ،فسججنحتاج إلججى

استخدام نسخة أخرى من  .grepتقليدنيا ،كان يتم ذلك باسججتخدام egrep؛ لكججن نسججخة غنججو مججن برنامججج grep

تدعم التعابير النظامية الموسعة عند استخدام الخيار .-E
POSIX

خلل الثمانيججات مججن القججرن الماضججي ،أصججبح يججونكس مججن أشججهر أنظمججة التشججغيل التجاريججة ،لكججن فججي عججام

 1988حجججدثت فوضججى فجججي عجججالم يجججونكس .العديجججد مججن صججانعي العتججاد الجججذي حصجججلوا علججى رخصجججة الكجججود
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خ مختلفججة مججن النظججام .لكججن ،وبسججبب
المصججدري لنظججام يججونكس مججن مججالكيه ،AT&T ،زودوا عتججادهم بنسجج د

جهودهم في إحجداث فجروق للمنافسجة ،أضجافت ك ل ش ركة مصجنعة تغي رات مملوكجة وإضجافات خاصجة به ا
إلى النظام .وهذا ما قلل من توافقية البرمجيجات .وكم ا مجع جميجع الشجركات التجاريجة ،حجاولت ك ل ش ركة

ربح لعبة "كسب" الزبائن الدائمين.
فججي منتصججف الثمانيججات ،بججدأ ) IEEEمعهججد مهندسججي الكهربججاء واللكججترون " Institute of Electrical and
 ("Electronics Engineersتطجججوير معجججايير متحجججشدد كيجججف يججججب علجججى نظجججام يجججونكس )والنظمجججة الشجججبيهة

مبيجججونكس( أن يعمجججل .هجججذه المعجججايير ،الجججتي متعجججررف رسجججمنيا بمعيجججار  ،IEEE 1003متعجججشرف واجهجججات برمججججة

التطبيقات ) (application programming interfacesميررمز لها اختصانرا " ،"APIوالصدفة والدوات التي

يججججججب أن تتجججججوفر فجججججي النظجججججام الشجججججبيه مبيجججججونكس القياسجججججي .ماشجججججتقت الكلمجججججة "  "POSIXمجججججن الجملجججججة
م
") "Portable Operating System Interfaceأضجججيف الحججرف " "Xلتسججهيل اللفججظ( وماقججتمرحت مججن مقبججل
ريتشارد ستالمان )نعم ،ريتشارد ستالمان ذاته( وماستخدمت بعد ذلك من مقبل .IEEE

الاختيار
أول ميزة من ميزات التعابير النظامية الموسعة التي سنناقشها هي "الختيار" ) ،(alternationوهججي الليججة الججتي
تسمح بمطابقة أحد النماط الموجودة في مجموعة من التعابير ،بآلية تشبه عمل تعبيرات القواس التي تسمح

لنا باختيار أحد المحارف الموججودة فجي المجموعجة .الختيجار يسجمح بجأن تتجم عمليجة المطابقجة مجن مجموعجة مجن
السلسل النصية أو التعابير النظامية الخرى.
لزالة ما سببته الفقرة السابقة من غموض؛ سنستخدم  grepمع :echo
[me@linuxbox ~]$ echo "AAA" | grep AAA
AAA
[me@linuxbox ~]$ echo "BBB" | grep AAA
[me@linuxbox ~]$

مثال سهل جندا ومباشر ،حيث مررنججا ناتجج  echoعجبر النبجوب إلجى grep؛ وعنجد وججود مطابقججة ،فسججوف نشجاهد
النتائج .إن لم يكن هناك مطابقة ،فلن نشاهد أخية نتائج!

الن ،حان وقت إضافة الختيار ،الذي ميرحجدد باستخدام الخط الشاقولي "|":
'[me@linuxbox ~]$ echo "AAA" | grep -E 'AAA|BBB
AAA
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'[me@linuxbox ~]$ echo "BBB" | grep -E 'AAA|BBB
BBB
'[me@linuxbox ~]$ echo "CCC" | grep -E 'AAA|BBB
[me@linuxbox ~]$

لحظنججا فججي المثججال السججابق وجججود التعججبير ' 'AAA|BBBالججذي يعنججي "إمججا طججابق السلسججلة النصججية  AAAأو السلسججلة

النصججية  ."BBBولن هججذه الميججزة موجججودة فججي التعججابير النظاميججة الموسججعة ،فلحججظ اسججتخدامنا للخيججار  -Eفججي

) grepعلجججى الرغجججم مجججن اسجججتطاعتنا أن نشجججغل  egrepبجججد نل مجججن ذلجججك( ،ووضجججعنا التعجججبير النظجججامي بيجججن علمجججتي

اقتباس كي ل متفسره الصدفة على أنه أنبوب .الختيار غير محدود لخياررين فقط:

'[me@linuxbox ~]$ echo "AAA" | grep -E 'AAA|BBB|CCC
AAA

نستخدم )( لفصل ميزة الختيار عن باقي عناصر التعابير النظامية:
[me@linuxbox ~]$ grep -Eh '^(bz|gz|zip)' dirlist*.txt

ستطابق هذه التوسعة أسماء الملفجات فجي القججوائم الجتي أنشجأناها الجتي تبججدأ بالكلمجة " "bzأو " "gzأو " ."zipإذا
أزلنا القوسين ،فسيتغير معنى التعبير النظامي:
[me@linuxbox ~]$ grep -Eh '^bz|gz|zip' dirlist*.txt

إلى مطابقة أي اسم ملف يبدأ بالكلمة " "bzأو يحتوي على " "gzأو "."zip

محددات التكرار
تدعم التعابير النظامية الموسعة عخدة طرق لتحديد عدد المرات التي سميطاربق فيها عنصر ما.

الرمز "?" :مطابقة العنصر "صفر" ممرة أو ممرة واحدة

هذا المحدد يعني "اجعل العنصر الجذي يسجبق هجذا الرمجز اختيارنيجا" .لنفجرض أنجا نريجد التحقجق م ن صجلحية أرقجام

الهاتف .يحدد فيما إذا كان رقم الهاتف صحينحا بمطابقته لحد الشكرلين التريين:

(nnn) nnn-nnnn
nnn nnn-nnnn
حيث " "nهو رقم من  0إلى  .9يمكننا إنشاء التعبير التي:
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[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$

?)\]^\(?[0-9][0-9][0-9

في التعبير السابق ،أضفنا بعد القواس علمة الستفهام "?" والتي تعني أن القواس يمكججن أن ل تطججابق أبججندا أو
تطججابق مججخرة واحججدة فقججط .ولن القججواس تعتججبر مججن الحججروف الخاصججة فججي ERE؛ فقججد تججم إسججباقها بشججرطة مائلججة

خلفية لكي تعامل معاملة الحرف العادية.
لنجرب التعبير السابق:

[me@linuxbox ~]$ echo "(555) 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9][0-9][0'9]\)? [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$
(555) 123-4567
?)\][me@linuxbox ~]$ echo "555 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9][0-9][0-9
'[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$
555 123-4567
?)\][me@linuxbox ~]$ echo "AAA 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9][0-9][0-9
'[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$
[me@linuxbox ~]$

ر
ي أرقججام الهججاتف الصججحيرحين لكنججه لججم يطججابق الشججكل الججذي يحتججوي علججى قيججم غيججر
لحججظ كيججف طججابق النمججط شججكل خ

عددية.

الرمز "*" :مطابقة العنصر "صفر" ممرة أو أكثر

وكما في الرمجز "?"؛ يسجتخدم الرمجز "*" لجع ل العنصجر الجذي يسجبقه اختيارنيجا ،لكجن يمكجن لجذاك العنصجر أن ميطجاربق
لي عدد من المرات وليس لمخرة واحدة فقط كما فجي الرمجز "?" .لنفجترض أننجا نريجد معرفججة فيمجا إذا كجانت سلسجلكة

نصي كة ما هي جملة؛ أي أنها تبدأ بحرف كججبير وتحتجوي علجى أي عجدد مججن الحججروف الكجبيرة والصجغيرة والفراغججات،
ثم تنتهي بنقطة .لمطابقة هذا الوصف )البسيط( للجملة ،فإننا نستخدم التعبير النظامي التي:

[[:upper:]][[:upper:][:lower:] ]*\.
يتكججون التعجبير السجابق مججن ثلثججة عناصجر :تعجبير أقجواس يحتججوي علجى نمجط الحججروف ] ،[:upper:وتعججبير أقججواس

آخججر يحتججوي علججى فئججات الحججروف ] [:upper:و ] [:lower:بالضججافة إلججى الفججراغ ،ورمججز النقطججة مسججبونقا بشججرطة

مائلة خلفية لكي متعا رمل النقطة كالحرف العادية .لحجظ أن العنصجر الثجاني يجأتي بعجده الرم ز "*" .إنذا ،بعجد وجججود
الحرف الكبير في أول الجملة يطابق أي عدد من الحروف الكجبيرة والصجغيرة والفراغجات ،ومجن ثجم تكجون النقطجة

في آخر الجملة:
][me@linuxbox ~]$ echo "This works." | grep -E '[[:upper:]][[:upper:
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'[:lower:] ]*\.
This works.
][me@linuxbox ~]$ echo "This Works." | grep -E '[[:upper:]][[:upper:
'[:lower:] ]*\.
This Works.
][me@linuxbox ~]$ echo "this does not" | grep -E '[[:upper:]][[:upper:
'[:lower:] ]*\.
[me@linuxbox ~]$

طابق التعبير أول اختبارين ،لكنه لم يطابق الثالث ،بسجبب نقصجان النقطجة فجي آخ ر الجملجة والحجرف الكجبيرة فجي

أولها.

الرمز " :"+مطابقة العنصر ممرة واحدة أو أكثر

يعمل الرمز " "+بشكل مشابه للرمز "*"  ،إل أنه يتطلب مطابقة واحدة على القل للعنصر الججذي يسججبق هججذا الرمججز.
يطجججابق التعجججبير التجججي السجججطر الجججتي تتجججألف مجججن مجموعجججات تتكجججون مجججن حجججرف واحجججد أو أكجججثر يفصجججل بيجججن تلجججك

المجموعات فراغ واحد فقط:

^([[:alpha:]]+ ?)+$
مثال:
'[me@linuxbox ~]$ echo "This that" | grep -E '^([[:alpha:]]+ ?)+$
This that
'[me@linuxbox ~]$ echo "a b c" | grep -E '^([[:alpha:]]+ ?)+$
a b c
'[me@linuxbox ~]$ echo "a b 9" | grep -E '^([[:alpha:]]+ ?)+$
'd" | grep -E '^([[:alpha:]]+ ?)+$

[me@linuxbox ~]$ echo "abc
[me@linuxbox ~]$

لحظنا أن التعبير السابق لم ميطابق السطر " "a b 9لنه يحتوي على حرف غير أبججدي )الرقجم  .(9ولجم يطجابق

السطر "d

 "abcأي ن
ضا بسبب فصل أكثر من فراغ بين الحرفين " "cو "."d

الرمز "}{" :مطابقة العنصر لعدد محدد من المرات

صجين "}" و "{" للتعجبير عجن العجدد الدنجى والعجدد العلجى مجن المطابقجات المطلوبججة للعنص ر
ميستخدم الحررفين الخا ر
الذي يسبقهما .نستطيع التعبير عن ذلك بأربع طرق:
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محددات التكرار
الجدول  :3-19تحديد عدد المطابقات

المحدد

}{n
}{n, m

مطابقة العنصر السابق إذا تكرر
 nمرة فقط.
 nمرة على القل ولكن ليس أكثر من  mمرة.

}{n,

 nمرة على القل.

}{,m

 mمرة على الكثر.

بججالعودة إلججى مثججال أرقججام الهواتججف السججابق ،يمكننججا اسججتخدام هججذه الطريقججة لتحديججد التكججرارات وتبسججيط شججكل

التعبير النظامي:

[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]$

?)\]^\(?[0-9][0-9][0-9

إلى:

[0-9]{3}-[0-9]{4}$

?)\}^\(?[0-9]{3

لنجرب ذلك:
][me@linuxbox ~]$ echo "(555) 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9]{3}\)? [0-9
'{3}-[0-9]{4}$
(555) 123-4567
][me@linuxbox ~]$ echo "555 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9]{3}\)? [0-9
'{3}-[0-9]{4}$
555 123-4567
][me@linuxbox ~]$ echo "5555 123-4567" | grep -E '^\(?[0-9]{3}\)? [0-9
'{3}-[0-9]{4}$
[me@linuxbox ~]$

كما لحظ ر
ت ،ميطا مبق التعبير النظامي السابق أرقام الهواتف الصحيحة بنججاح )الجتي تحتجوي علجى أقجواس ،والجتي
ل تحتويها( ،ويرفض أرقام الهواتف ذات الشكل الخاطئ.

استخدامات عملية للتعابير النظامية

لنلمق نظرة على بعض الوامر التي نعرفها مسبنقا ولنتعلم كيف يمكن استخدامها مع التعابير النظامية.
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التحقق من صحة قائمة أرقام هواتف باستخدام grep
في مثالنا السابق ،جخربنجا التحقجق مجن صجحة رقجم هجاتف واحجد فقجط .التحقجق مجن قائمجة أرقجام ولي س رقجم واحجد

فقججط هججو مثججال أكججثر واقعيججنة .لججذا ،لننشججئ قائمتنججا .سججمننخفذ أمججنرا "سججحرنيا" )هججو كججذلك لنججك لججم تتعلججم بعججد الوامججر

الممستخدمة فيه .لكن ل تقلق ،سنشرح آلية عمله بالتفصيل في الفصول القادمة(:

)}[me@linuxbox ~]$ for i in {1..10}; do echo "(${RANDOM:0:3
${RANDOM:0:3}-${RANDOM:0:4}" >> phonelist.txt; done

سيولد المجر السجابق قائمججنة باسججم  phonelist.txtتحتججوي علججى عشجرة أرقججام هواتجف .سمتضجاف عشجرة أرقججام
أخرى إلى الملف في كل مخرة مينجفذ المر السابق فيها .يمكننا أي ن
ضا تغيير القيمة  10القريبة من بداية المججر لتوليججد
عدد أقل أو أكثر من أرقام الهواتف .إذا تفحصنا محتوى ملف  ،phonelist.txtفسنجد مشكلنة:

[me@linuxbox ~]$ cat phonelist.txt
(232) 298-2265
(624) 381-1078
(540) 126-1980
(874) 163-2885
(286) 254-2860
(292) 108-518
(129) 44-1379
(458) 273-1642
(686) 299-8268
(198) 307-2440

بعججض الرقججام غيججر صججالحة ،ولكججن هججذا مججا يجعججل القائمججة السججابقة ممتججازة للتجربججة عليهججا ،لننججا سنسججتخدم grep

للتحقق من م
صحتهم.

طريقججة مفيججدة للتحقججق مججن الرقججام هججي البحججث فججي الملججف عججن جميججع الرقججام غيججر الصججحيحة وإظهججارهم علججى

الشاشة:

'[me@linuxbox ~]$ grep -Ev '^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$
phonelist.txt
(292) 108-518
(129) 44-1379
[me@linuxbox ~]$
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ر
ي
اسججتخدمنا الخيججار " "-vللحصججول علججى السججطور الججتي ل تحتججوي علججى مطابقججات .يحتججوي التعججبير علججى محرفجج خ
م
بداية السطر "^" ونهايجة السجطر " "$للتأكجد مجن أن السجطر ل يحتجوي إل علجى رقجم الهجاتف دون أخيجة بيان ات أخجرى

)فراغات في بداية أو نهاية السطر( .ولحظ أي ن
ضا أن التعبير يتطلب وجود القواس ،علججى عكججس المثججال السججبق
الذي كانت فيه القواس اختيارية.

العثور على أسماء الملفات غير المحبذة باستخدام find
يجدعم البرنامجج  findاختبجانرا يسجتخدم التع ابير النظاميجة .هنالجك شجيء مه م يج ب أخجذه بعيجن العتبجار هجو أن
طريقة استخدام التعابير النظامية في  findتختلف عن  .grepيطبع  grepالسطر عندما يحتوي علججى النمججط،

أمججا  ،findفيتطلججب أن يكججون اسججم الملججف ممطامب نقججا تمانمججا لنمججط التعججابير النظاميججة .فججي المثججال التججي ،سنسججتخدم
المر  findمع التعابير النظامية للبحث عن كل ملف ل يحتوي اسمه على مجموعة المحارف التية:

][-_./0-9a-zA-Z
سميظ مهر مثل هذا البحث أسماء الملفات التي تحتوي على فراغات وغيرها من المحارف غير الممحبججذ اسججتخدامها
في أسماء الملفات:

'*[me@linuxbox ~]$ find . -regex '.*[^-_./0-9a-zA-Z].

ولن  findيتطلب أن ميطامبق التعبير النظامي اسم الملف بالكامل ،فقد وضعنا "* ".فججي بدايججة ونهايججة التعججبير
للمطابقة صفر مخرة أو أكثر لي محرف .استخدمنا في وسط التعبير مجموعنة مرفوضنة من جميع المحارف التي

ليست "غير محبذة" الستخدام في أسماء الملفات.

البحث عن الملفات باستخدام locate
يجججججدعم برنامجججججج  locateالتعجججججابير النظاميجججججة العاديجججججة )باسجججججتخدام الخيجججججار  (--regexpوالموسجججججعة )بالخيجججججار

 .(--regexبإمكاننا إجراء نفس العمليات التي رنخفذناها على ملف  dirlistالسابق:

')[me@linuxbox ~]$ locate --regex 'bin/(bz|gz|zip
/bin/bzcat
/bin/bzcmp
/bin/bzdiff
/bin/bzegrep
/bin/bzexe
/bin/bzfgrep
/bin/bzgrep
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/bin/bzip2
/bin/bzip2recover
/bin/bzless
/bin/bzmore
/bin/gzexe
/bin/gzip
/usr/bin/zip
/usr/bin/zipcloak
/usr/bin/zipgrep
/usr/bin/zipinfo
/usr/bin/zipnote
/usr/bin/zipsplit

باستخدام خاصية "الختيار" ،بحثنا عن الملفات التي تحتوي على " "bin/bzأو " "bin/gzأو "."bin/zip

البحث عن النصوص في  lessو vim
ي  lessو  vimفي طريقة البحث عجن النصجوص .سجيؤدي الض غط عل ى  /وإدخجال نمجط التعجابير
يتشارك برنامرج خ
النظامية إلى بدء البحث .إذا استخدمنا  lessلعرض ملف  phonelist.txtالسابق:

[me@linuxbox ~]$ less phonelist.txt

ومن ثم أدخلنا نمط التعابير النظامية:
(232) 298-2265
(624) 381-1078
(540) 126-1980
(874) 163-2885
(286) 254-2860
(292) 108-518
(129) 44-1379
(458) 273-1642
(686) 299-8268
(198) 307-2440
~
~
~
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/^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$

فسميرعشلم  lessالسلسل النصية التي تطابق النمط:
298-2265

)(232

381-1078

)(624

126-1980

)(540

163-2885

)(874

254-2860

)(286

108-518

)(292

44-1379

)(129

273-1642

)(458

299-8268

)(686

307-2440

)(198
~
~
~
)(END

م
من ناحية أخرى ،يدعم  vimالتعابير النظامية العادية ،لذا ،سيكون نمط البحث بالشكل التي:

}\/([0-9]\{3\}) [0-9]\{3\}-[0-9]\{4
يمكنججك ملحظججة أن النمججط مشججابه للنمججط السججابق إل أن بعججض المحججارف الججتي تعتججبر حرونفججا خاصججة فججي التعججابير

النظاميججة الموسججعة تعامججل كحججروف عاديججة فججي التعججابير النظاميججة العاديججة .لكنهججا سججمتعامل كججأحرف خاصججة عنججد
إسججباقها بشججرطة مائلججة خلفيججة .سججميرعشلم النججص الممطججابق للبحججث وذلججك بالعتمججاد علججى نسججخة  vimالممثخبتججة علججى
نظامك .إذا لم يتم ذلك ،جخرب هذا المر في وضع الوامر:

:hlsearch
لتفعيل تعليم مطابقات البحث.
ملحظمممة :ربمجججا يجججدعم  vimالبحجججث عجججن النصجججوص وربمجججا ل يجججدعمها ،وذلجججك بالعتمجججاد علجججى التوزيعجججة الجججتي

تسججتخدمها .تججوفر أوبنتججو علججى سججبيل المثججال ،نسججخنة ممصججخغرنة مججن  vimافتراضججنيا .فججي مثججل هججذه التوزيعججات،
يمكنك استخدام مدير الحزم لتثبيت الحزمة الكاملة من .vim
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الخلاصة
تعلمنا في هذا الفصل العديد من استخدامات التعابير النظامية .يمكننا الحصول علججى المزيججد مججن السججتخدامات

بالبحث عن البرمجيات الخرى التي تدعمهم .يمكننا معرفة تلك البرمجيات بالبحث في صفحات الدليل :man

[me@linuxbox ~]$ cd /usr/share/man/man1
[me@linuxbox man1]$ zgrep -El 'regex|regular expression' *.gz

يمكججن اسججتخدام برنامججج  zgrepبنفججس آليججة اسججتخدام برنامججج  grepلكججن لقججراءة الملفججات النصججية المضججغوطة.

بحثنجججا ،فجججي المثجججال السجججابق ،فجججي ملفجججات القسجججم الول المضجججغوطة مجججن الجججدليل  manالموججججودة فجججي موضجججعهم
العتيججادي .حيججث سججتظهر قائمججة بالملفججات الججتي تحتججوي إحججدى العبججارتين "regex" :أو ""regular expression

كنتيجة للمر السابق .كما ستلحظ ،متستخدم التعابير النظامية في العديد من البرامج.

هنالك ميزة فججي التعجابير النظاميججة العاديججة لجم نشجرحها بعجد .تسجمى "النمجاط الفرعيجة" .سنشجرح هجذه الميجزة فججي
الفصل القادم.
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تعتمد جميع النظمة الشبيهة مبيونكس على النصوص اعتماندا كبينرا لتخزين مختلف أنواع البيانات .وهذا مججا
يفسججر امتلك تلججك النظمججة العديججد مججن أدوات تعججديل النصججوص .سججنلقي فججي هججذا الفصججل نظججرنة علججى الدوات

الججتي تسججتخدم "لتفريججق" و"تجميججع" النصججوص .وسججنلقي نظججرة فججي الفصججل القججادم علججى المزيججد مججن أدوات
معالجة النصوص ،مركزين على البرامج التي تستخدم لتنسيق النص لغرض طباعته أو لغيره من الغراض.
سنزور في هذا الفصل بعض الصدقاء القدامى وسنتعرف على آخرين مجدد:
•

 – catدمج أو لخم الملفات وطباعتها إلى مجرى الخرج القياسي.

•

 – sortترتيب أسطر ملدف نصي.

•

 – uniqالتبليغ عن أو حذف السطر المكررة.

•

 – cutإزالة أقسام من أسطر ملدف ما.

•

 – pasteدمج أسطر عخدة ملفات.

•

 – joinدمج أسطر ملفين.

•

 – commالمقارنة بين ملرفين ممرتربين سطنرا بسطر.

•

 – diffالمقارنة بين ملرفين سطنرا بسطر.

•

 – patchتحويل ملف ذي نسخة قديمة إلى نسخة أجدد عن طريق ملف الختلفات .diff

•

 – trتحويل أو حذف المحارف.

•

 – sedمحرر تدفقي لترشيح )فلترة( أو تحويل النصوص.

•

 – aspellمدقق إملئي تفاعلي.

مجالات استخدام النصوص

تعلمنججججا ،حججججتى الن ،اسججججتخدام محررريججججن نصججججريين ) nanoو  ،(vimوألقينججججا نظججججرنة علججججى العديججججد مججججن ملفججججات

العججدادات ،وكنججا أي ن
ضججا شججاهدين علججى مخرجججات عشججرات الوامججر ،وكججل ذلججك كججان عبججارة عججن "نججص" .لكججن هججل
م
هنالك استخدامات أخرى للنصوص؟ نعم ،يوجد الكثير!
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المستندات
يكتب العديجد مجن الشجخاص مسجتنداتهم كنصجوص عاديجة .بينم ا مجن السجهل تخيجل اسجتخدام ملجف نصجي بسجيط

وصججغير لتخزيججن الملحظججات أو المججذكرات ،إل أنججه بالمكججان أي ن
ضججا كتابججة مسججتندات كججبيرة فججي الصججيغة النصججية.

إحدى الطرق المشهورة هي كتابة المستندات الضخمة في صيغة نصججية بسججيطة ومججن ثججم اسججتخدام لغججة وصججفية

) (markup languageلش رح هيئجة وتنسجيق المس تند النه ائي .مكمتربجت العديجد مجن البحجاث العلميجة بهجذه الطريقجة،
لن نظججم معالجججة النصججوص المسججتخدمة فججي يججونكس هججي مججن أولججى النظججم الججتي تججدعم التخطيطججات الطباعيججة

المعقدة التي كان يحتاجها المكختاب.

صفحات الشوب
ربما أشهر أنواع المستندات الرقمية الموجودة في العالم هي صفحة الموب .صفحات الموب هججي مسججتندات نصججية

تكججون إمججا بصججيغة  (Hypertext Markup Language) HTMLأو  (Extensible Markup Language ) XMLالججتي
تستخدم لوصف هيئة المستند المرئية.

البريد الإللكتروني
يعتمد البريد اللكتروني في جوهره على النصوص .حتى الملفات المرفقة غيجر النصجية متحججول إل ى صجيغة نصجية

لكي متنقل عبر الشبكة .يمكننا التأكد من ذلك بأنفسججنا بتنزيججل رسججالة إلكترونيججة ومشججاهدتها فججي  .lessسججنلحظ
م
أن الرسالة تبدأ بالترويسة ) (Headerالتي تحتوي علججى معلومججات حججول مصججدر الرسججالة والمعالجججة الجتي أجريججت
عليها حتى وصلت إلينا ،ومن ثم يتبعها الجسم ) (bodyالذي يشكل محتوى الرسالة.

الطباعة
ميررسججل الخججرج المججوجه للطابعججة فججي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس علججى شججكل نججص عججادي ،وإذا حججوى المسججتند علججى
رسججومات ،فسججتحجول الرسججومات إلججى صججيغة نصججية هججي لغججة وصججف الصججفحات ) (page description language

المعروفة بالمصطلح  ،PostSctiptومن ثم متررسل الصيغة النصية إلى برنامج يوخلد النقط التي يجب على الطابعة

طباعتها.

اللكود المصدري للبرامج

م
أنشئت العديد من أدوات سطر الوامر الموجودة في النظمة الشبيهة مبيججونكس بغججرض مسججاعدة مججدراء النظمججة
ومطجوري البرمجي ات؛ وأدوات معالججة النصجوص ليسجت اسجتثنانء له ذه القاعجدة .العديجد مجن تل ك الدوات مجوجه
لحل مشاكل تطجوير البرمجي ات .السجبب فجي أن معالججة النصجوص هجي مهمجة لدرججة كجبيرة لمطجوري البرمجيجات

هو أن أصل جميع البرامج عبارة عجن نصجوص .القسجم الجذي يكتبججه المبرمججج )ميسجمى "الكجود المصججدري"( هججو دائنمجا
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بججالعودة إلججى الفصججل السججادس ) إعججادة التججوجيه(  ،تعلمنججا بعججض الوامججر الججتي تقبججل المججدخلت مججن مجججرى الججدخل

القياسي بالضافة إلى الملفات الممررة كوسائط .شرحنا في ذاك النقاش عملهم شرنحا سطحييا ،لكن حججان الججوقت

الن للقاء نظرة معمقة على طريقة عملهم وكيفية استخدامهم لمعالجة النصوص.

cat
لدى البرنامج  catعدد من الخيارات المثيرة للهتمام .تساعد العديججد مججن تلججك الخيججارات علججى "تخيججل" محتججوى
النججص بشججكل أفضججل .أحججد المثلججة علججى ذلججك هججو الخيججار  ،-Aالججذي ميسججتخدم لعججرض المحججارف غيججر الطباعيججة فججي
النص .هنالك حالت قجد نحتجاج فيهجا إل ى ع رض أكجود التحكجم الموججودة فجي النجص .أحجد أشجهر تل ك الكجواد هجو

"مفتاح الجدولة" ) ، (tabومحرف العودة إلجى بدايجة السجطر )سجنتعرف علجى سججبب تسجميته بهجذا السجم فجي فصجدل

لحق(  ،الذي يمثل محرف نهاية السطر في الملفات النصية التي تستخدم نمط  .MS-DOSمثال آخر هججو الملفججات

التي تنتهي أسطرها بعخدة فراغات.

لمننشئ ملنفا لكي نجرب عليه مستخدمين  catكمحرر نصي بسيط .وذلك بطباعة اسم المججر فقججط ") "catطبنعججا
مججع اسججم الملججف الججذي سججتوجه إليججه المخرجججات( ونطبججع بعججدها النججص الججذي نريججد ثججم نضججغط علججى  Enterونطبججع

محججرف نهايججة الملججف ) (EOFبالضججغط علججى  .Ctrl-dأدخلنججا فججي المثججال التججي مسججافة جدولججة عنججد أول السججطر
وأربعة فراغات عند نهايته:
[me@linuxbox ~]$ cat > foo.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.
[me@linuxbox ~]$

سنستخدم الن المر  catمع الخيار  -Aلعرض الملف الناتج:
[me@linuxbox ~]$ cat -A foo.txt
$

^IThe quick brown fox jumped over the lazy dog.
[me@linuxbox ~]$

كمججا لحظنججا مججن الناتججج ،قججد تججم تمثيججل مفتججاح الجدولججة بججالرمز " ،"^Iهججذا النججوع مججن الرمججوز شججائع ويشججير إلججى

") "Control-Iالذي هو نفسه زر  .(tabوشاهدنا أي ن
ضجا الرمجز " "$فجي نهايججة السجطر للشجارة إلجى أن السججطر يحتججوي
في نهايته على أربعة فراغات.
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نصوص  MS-DOSفي مواجهة نصوص يونكس
أحججد السججباب الججتي تجعلنججا نسججتخدم  catللعثججور علججى المحججارف غيججر الطباعيججة فججي النججص هججو محاولججة
إيجاد محارف العودة إلى بداية السطر " المختبئجة" .م ن أي تجأتي محجارف العجودة إلجى بدايجة السجطر؟ مجن

 DOSوويندوز! ل ميعججشرف يجونكس و  DOSنهايجة السجطر بنفجس الطريقجة .مينهجي يججونكس السجطر باسجتخدام

محرف نهايجة السجطر ) .(ASCII 10أمجا  ،MS-DOSفجإنه مينهجي السجطر باس تخدام مح رف العجودة إلجى بدايجة
السطر ) (ASCII 13بالضافة إلى محرف نهاية السطر.

هنالك عخدة طرق للتحويل من صيغة ملفات  DOSإلى صججيغة ملفججات يججونكس .يوجججد فججي أغلججب توزيعججات
ليمنكججس برنامجججان باسججم  dos2unixو  ،unix2dosيسججمحان بالتحويججل مججن وإلججى صججيغة ملفججات .DOS

لكن ل تقلق إن لم يكن برنامج  dos2unixمثبنتا على جهازك؛ فعملية تحويل صيغة الملفات النصية مججن

 DOSإلى يونكس سهلة ج ندا ،فقط احذف جميع محارف العججودة إلجى بدايججة السججطر الموجججودة فجي الملجف.
المر الذي يمكن القيام به بواسطة أداتين من الدوات التي سنناقشها لحنقا في هذا الفصل.

يملك  catعخدة خيارات لتعديل النصوص ،أشهرها هو الخيججار  -nالججذي يطبججع أرقججام السججطر ،و  -sالججذي يجعجل
 catل يعرض السطر الفارغة:
[me@linuxbox ~]$ cat > foo.txt
The quick brown fox
jumped over the lazy dog.
[me@linuxbox ~]$ cat -ns foo.txt
The quick brown fox

1
2

jumped over the lazy dog.

3
[me@linuxbox ~]$

صج م
ل بينهمجا
أنشأنا في المثال السابق نسخنة جديدنة من ملف  foo.txtالذي يحتجوي علجى سجطرين م ن النجص ميف ر
بسطرين فارغين .لحظ أن السطر الفجارغ محجذف ومر شقمجت بجاقي السجطر بعجد معالججة الملجف باسجتخدام الخيجاررين
.-ns

sort
يرتب البرنامج  sortمحتوي ات مججرى ال دخل القياسجي أو ملجف واحجد أو أك ثر ،وميرمسجل المخرج ات إل ى مج رى
الخرج القياسي .سنجرب معالجة مجرى الجدخل القياسجي م ن لوحجة المفاتيجح مباش رنة باس تخدام نفجس الطريقجة
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التي استخدمناها سابنقا مع :cat
[me@linuxbox ~]$ sort > foo.txt
c
b
a
[me@linuxbox ~]$ cat foo.txt
a
b
c

طبعنا الحرف " "cو " "bو ") "aبعد إدخال المر السابق( ومن ثم  Ctrl-dلرسال محججرف نهايججة الملججف .بعججدها
شاهدنا محتوى الملف الناتج ولحظنا أن السطر قد مرشتربت.

ولن  sortيقبججل أكججثر مججن ملججف كوسججيط ،فمججن الممكججن اسججتخدامه لدمججج الملفججات فججي ملججدف واحججدد مرتججب .علججى
سبيل المثال ،إذا كان لدينا ثلثة ملفات وأردنا دمجها في ملدف واحد مرتب ،فإننا منطبق أمنرا شبينها بالمر التي:
sort file1.txt file2.txt file3.txt > final_sorted_list.txt

يوجد العديد من الخيارات المثيرة للهتمام للمر  .sortهذه قائمة جزئية منها:
الجدول  :1-20خيارات  sortالشائعة

الخيار
-b

الخيار الطويل

--ignore-leading-blanks

الشرح
ميرختججب  ،sortافتراضججنيا ،بالعتمججاد علججى السججطر بججأكمله ،ويتججم
البدء من الحرف الول من السطر .يؤدي هذا الخيار إلى جعل

 sortيتجاهججل الفراغججات الموجججودة فججي أول السججطر ويعتمججد
على أول محرف في السطر ل يكون فرا ن
غا أو مسافة جدولة.

-f

--ignore-case

-n

--numeric-sort

-r

--reverse

جعل عملية الترتيب غير حساسة لحالة الحرف.
الججترتيب بالعتمججاد علجى القيمججة العدديججة .يججؤدي اسججتخدام هججذا

الخيار إلى جعل عمليججة الجترتيب ممعتمججدة علجى القيمججة العدديجة

بدنل من القيمة البجدية )الترتيب البجدي للحروف(.

عكججججس الجججترتيب .أي أن الناتججججج سججججميرجتب تنازلنيججججا بججججدل ترتيبججججه

تصاعدنيا.
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-k

]--key=field1[,field2

-m

--merge

الجججججججترتيب بالعتمجججججججاد علجججججججى حقجججججججل موججججججججود بيجججججججن field1

و  field2بجججدنل مجججن كجججل السجججطر .راججججع النقجججاش فجججي السجججفل
لمزيدد من المعلومات.

معاملة كل وسيط كمسار ملجف مرتججب .ودمججج الملفجات المرتبجة

فججججي ملججججف واحججججد مرتججججب أي ن
ضججججا دون القيججججام بعمليججججة ترتيججججب

إضافية.
-o

--output=file

-f

--field-separator=char

إرسال الناتج المرتب إلى الملف  fileبدنل مججن مجججرى الخججرج
القياسي.
تحديجد المح رف الفاص ل م ا بيجن الحقجول .تفص ل الفراغ ات أو

مسافات الجدولة ما بين الحقول افتراضييا.

ق أونل نظججرة
على الرغم من أن معظم الخيارات السابقة تشرح نفسها بنفسها؛ إل أن بعضها الخر ليججس كجذلك .لنلجج م

علججى الخيججار  -nالججذي يجعججل  sortيرتججب بالعتمججاد علججى القيججم العدديججة .يمكننججا إزالججة الغمججوض عججن هججذا الخيججار

بتجربته مع ناتج المر  duالذي ميستعمل لتحديججد أكججبر المسججتخدمين للحجججم التخزينججي للقججرص .يرتججب المججر du
الناتج حسب المسار افتراضييا:

[me@linuxbox ~]$ du -s /usr/share/* | head
/usr/share/aclocal

252

/usr/share/acpi-support

96

/usr/share/adduser

8

/usr/share/alacarte

196

/usr/share/alsa

344

/usr/share/alsa-base

8

/usr/share/anthy

12488

/usr/share/apmd

8

/usr/share/app-install

21440

/usr/share/application-registry

48

مررنا الناتج عبر النبوب إلجى المجر  headلكجي نحصجل علجى عشجرة أسجطر فقججط .نسجتطيع الجترتيب حسجب القيجم
العددية وإظهار أكثر عشرة عناصر مستهلكة للمساحة باستخدام المر التي:

[me@linuxbox ~]$ du -s /usr/share/* | sort -nr | head
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509940

/usr/share/locale-langpack

242660

/usr/share/doc

197560

/usr/share/fonts

179144

/usr/share/gnome

146764

/usr/share/myspell

144304

/usr/share/gimp

135880

/usr/share/dict

76508

/usr/share/icons

68072

/usr/share/apps

62844

/usr/share/foomatic

؛ حيججث يظهججر فيهججا أكججبر القيججم فججي أول-nr اسججتطعنا إنتججاج قائمججة معكوسججة مرتبججة عججددنيا باسججتخدام الخيججاررين
 نجحججت عمليججة الججترتيب فججي المثججال السججابق لن القيججم العدديججة موجججودة فججي أول كججل سججطر؛ لكججن مججاذا لججو.الناتججج

:ls -l أردنا ترتيب القائمة بالعتماد على قيمة ما موجودة في وسط السطر؟ على سبيل المثال ناتج المر
[me@linuxbox ~]$ ls -l /usr/bin | head
total 152948
-rwxr-xr-x 1

root

root

34824

2008-04-04 02:42

[

-rwxr-xr-x 1

root

root

101556

2007-11-27 06:08

a2p

-rwxr-xr-x 1

root

root

13036

2008-02-27 08:22

aconnect

-rwxr-xr-x 1

root

root

10552

2007-08-15 10:34

acpi

-rwxr-xr-x 1

root

root

3800

2008-04-14 03:51

acpi_fakekey

-rwxr-xr-x 1

root

root

7536

2008-04-19 00:19

acpi_listen

-rwxr-xr-x 1

root

root

3576

2008-04-29 07:57

addpart

-rwxr-xr-x 1

root

root

20808

2008-01-03 18:02

addr2line

-rwxr-xr-x 1

root

root

489704

2008-10-09 17:02

adept_batch

 لجترتيبsort  نسجتطيع اسججتخدام، مير شتجب نتججائجه حسجب الحججم التخزينججيls تجاهجل أننجا نسجتطيع جعججل المجر
:القائمة حسب حجم الملف
[me@linuxbox ~]$ ls

-l /usr/bin | sort -nr -k 5 | head

-rwxr-xr-x 1

root

root

8234216 2008-04-07 17:42 inkscape

-rwxr-xr-x 1

root

root

8222692 2008-04-07 17:42 inkview

-rwxr-xr-x 1

root

root

3746508 2008-03-07 23:45 gimp-2.4

-rwxr-xr-x 1

root

root

3654020 2008-08-26 16:16 quanta

-rwxr-xr-x 1

root

root

2928760 2008-09-10 14:31 gdbtui
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2928756 2008-09-10 14:31 gdb

root

root

-rwxr-xr-x 1

2602236 2008-10-10 12:56 net

root

root

-rwxr-xr-x 1

2304684 2008-10-10 12:56 rpcclient

root

root

-rwxr-xr-x 1

2241832 2008-04-04 05:56 aptitude

root

root

-rwxr-xr-x 1

2202476 2008-10-10 12:56 smbcacls

root

root

-rwxr-xr-x 1

العديجججد مجججن اسجججتخدامات  sortتكجججون لمعالججججة البيانجججات المجدولجججة ،كناتجججج المجججر  lsفجججي العلجججى .إذا طخبقنجججا

مصطلحات قواعد البيانات على الجدول أعله ،فإننججا سنسجمي كجل سججطر بالسجججل ) .(recordوكجل سججل يحتججوي

على عخدة حقول ) ،(fieldsكخصائص ا لمل ف ،وعجدد الوصجلت ،واسجم المل ف ،وحجمجه التخزينجي ...يس تطيع المجر

 sortأن يعالج الحقول المختلفة .في مصطلحات قواعد البيانات ،نستطيع تحديد حقججل مفتججاحي أو أكججثر )key

 (fieldكمفاتيججح الججترتيب .اسججتخدمنا ،فججي المثججال السججابق ،الخيججاررين  nو  rللقيججام ببحججث عكسججي مرتججب عججددنيا،

والخيار  -k 5لجعل  sortيعتمد على الحقل الخامس )حجم الملف( في الترتيب.

الخيار  kمثير للهتمام ولديه عخدة ميزات ،لكن يجب علينا أونل شرح كيف ميعجشرف  sortالحقججول .سججنفترض أنججه
لدينا الملف النصي البسيط التي:
Shotts

William

افتراضنيا ،ريعتبر  sortالسطر السابق مكوننا من حقلين ،أول حقل يحتوي على المحارف:
""William

والحقل الثاني يحتوي على المحارف:
"Shotts

"

هذا يعني أن الفراغات ومسافات الجدولة متستخدم للفصل ما بين الحقول ،وإن هذه الفواصل سمتعتبر جزنءا من
الحقل عند الترتيب.
لنلمق نظرة أخرى على سطر ما من ناتج المر  lsالسابق؛ يمكننا أن نلحظ أن السطر يحتوي على ثمانية حقول،
الخامس منهم هو حجم الملف:

8234216 2008-04-07 17:42 inkscape

root

root

-rwxr-xr-x 1

في سلسلتنا التالية من التمارين ،سنعتمد علجى الملججف التجي الججذي يحتججوي علجى تاريججخ إصججدارات ثلث توزيعجات

ي  2006إلى  .2008يحتوي كل سطر في الملف علججى ثلثججة حقججول :اسججم التوزيعججة ،ورقججم
ليمنكس شهيرة بين عارم خ
الصدار ،وتاريخ الصدار بالشكل :MM/DD/YYYY
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SUSE

10.2

12/07/2006

Fedora

10

11/25/2008

SUSE

11.0

06/19/2008

Ubuntu

8.04

04/24/2008

Fedora

8

11/08/2007

SUSE

10.3

10/04/2007

Ubuntu

6.10

10/26/2006

Fedora

7

05/31/2007

Ubuntu

7.10

10/18/2007

Ubuntu

7.04

04/19/2007

SUSE

10.1

05/11/2006

Fedora

6

10/24/2006

Fedora

9

05/13/2008

Ubuntu

6.06

06/01/2006

Ubuntu

8.10

10/30/2008

Fedora

5

03/20/2006

 سجججنرختب الن الملجججف.distros.txt ( فجججي ملجججفvim سجججنحفظ هجججذه البيانجججات باسجججتخدام محجججرر نصجججي )ربمجججا

:وسنشاهد الناتج

[me@linuxbox ~]$ sort distros.txt
Fedora

10

11/25/2008

Fedora

5

03/20/2006

Fedora

6

10/24/2006

Fedora

7

05/31/2007

Fedora

8

11/08/2007

Fedora

9

05/13/2008

SUSE

10.1

05/11/2006

SUSE

10.2

12/07/2006

SUSE

10.3

10/04/2007

SUSE

11.0

06/19/2008

Ubuntu

6.06

06/01/2006

Ubuntu

6.10

10/26/2006

Ubuntu

7.04

04/19/2007

Ubuntu

7.10

10/18/2007

Ubuntu

8.04

04/24/2008
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10/30/2008

8.10

Ubuntu

حسننا ،لقد أوشك على العمل عمنل صحي نحا؛ المشكلة حدثت في ترتيب إصدارات توزيعة فيدورا .لمججا كججان الرقججم
" "1يأتي قبل " "5في الترتيب البجدي )وليجس الججترتيب العججددي( ،فججإن الصجدار " "10سجيكون فجي أعلجى القائمججة

والصدار " "9في آخرها.
لحل هذه المشكلة ،سنحتاج إلى الترتيب بالعتماد على أكثر من "مفتاح" .نريد أن نجري ترتينبا أبجججدنيا فجي أول

حقججل وترتينبججا عججددنيا فججي الحقججل الثججاني .يسججمح  sortباسججتخدام الخيججار  -kأكججثر مججن مججخرة لكججي يتججم الججترتيب

بالعتماد على أكثر من حقل مفتاحي .في الواقع ،يمكن أن يكون المفتاح مجانل من الحقول .إذا لم يحدد مجججال

)كما هو الحال في مثالنا السابق( ،فإن  sortيستخدم مفتاح يبدأ من الحقل المحججدد وينتهججي بجآخر السجطر .هججذا
هو شكل استخدام الترتيب بالعتماد على أكثر من حقل:
[me@linuxbox ~]$ sort --key=1,1 --key=2n distros.txt
03/20/2006

5

Fedora

10/24/2006

6

Fedora

05/31/2007

7

Fedora

11/08/2007

8

Fedora

05/13/2008

9

Fedora

11/25/2008

10

Fedora

05/11/2006

10.1

SUSE

12/07/2006

10.2

SUSE

10/04/2007

10.3

SUSE

06/19/2008

11.0

SUSE

06/01/2006

6.06

Ubuntu

10/26/2006

6.10

Ubuntu

04/19/2007

7.04

Ubuntu

10/18/2007

7.10

Ubuntu

04/24/2008

8.04

Ubuntu

10/30/2008

8.10

Ubuntu

استخدمنا الصيغة الطويلة من الخيار للتوضيح ،يمكن استخدام  -k 1,1 -k 2nعو ن
ضا عن الصيغة السابقة.

فجججي أول اسجججتخدام للخيجججار  ،-kحجججددنا مججججا نل لتضجججمينه فجججي المفتجججاح .ولننجججا نريجججد أن نرتجججب أول حقجججل فقجججط،

فنستخدم التعبير " "1,1أي البدء فجي الحقججل الول والنتهجاء فجي الحقججل الول )تججذكر أنجه فججي حججال عججدم تحديججد
المجال بهذه الطريقة ،فسيبدأ  sortمن الحقل الول وسينتهي في آخر السطر( .في السججتخدام الثجاني للخيجار

 ،-kحججددنا  2nأي اسجتخدام الحقجل الثجاني كمفتجاح للجترتيب والقيجام بجالترتيب العججددي .يمكجن إضجافة حججرف فجي
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آخججر قيمججة الخيججار  -kلتحديججد نججوع الججترتيب الججذي سججمين خفذ .يمكججن أن يكججون الحججرف )كمججا فججي الخيججارات العامججة(

" "Bأي تجاهل الفراغات في أول الحقل ،أو " "nأي الترتيب العددي ،أو " "rأي الترتيب العكسي ،وهكذا.

يحتوي الحقل الثالث في القائمة على التاريخ لكن بصيغة غير ملئمة للترتيب .متنجسجق التواريجخ فججي الحواسجيب

علجججى الشجججكل YYYY-MM-DD :لتسجججهيل عمليجججة الجججترتيب الزمنجججي ،لكجججن الصجججيغة الجججتي اسجججتخدمناها هجججي الصجججيغة
الميركية  .MM/DD/YYYYلذا ،كيف نستطيع ترتيب القائمة زمننيا؟
لحسن الحظ ،يوفر  sortطريقة لذلك .يسمح الخيار  -kبتحديد الزاحة ) (offsetداخل الحقول:
[me@linuxbox ~]$ sort -k 3.7nbr -k 3.1nbr -k 3.4nbr distros.txt
11/25/2008

10

Fedora

10/30/2008

8.10

Ubuntu

06/19/2008

11.0

SUSE

05/13/2008

9

Fedora

04/24/2008

8.04

Ubuntu

11/08/2007

8

Fedora

10/18/2007

7.10

Ubuntu

10/04/2007

10.3

SUSE

05/31/2007

7

Fedora

04/19/2007

7.04

Ubuntu

12/07/2006

10.2

SUSE

10/26/2006

6.10

Ubuntu

10/24/2006

6

Fedora

06/01/2006

6.06

Ubuntu

05/11/2006

10.1

SUSE

03/20/2006

5

Fedora

باسججتخدام  -k 3.7فإننججا وجهنججا  sortلسججتخدام مفتجاح الججترتيب الججذي يبججدأ عنججد المحججرف السجابع مجن الحقججل
الثالث ،الذي يحدد بداية السنة .وبشكل مش ابه ،اسجتخدمنا  -k 3.1و  -k 3.4لعجزل الشجهر واليجوم مجن حقجل

التاريجججخ .أضجججفنا أي ن
ضجججا الخيجججاررين  nو  rللحصجججول علجججى ترتيجججب عجججددي معكجججوس .ماسجججتخدم الخيجججار  bلتجاهجججل

المسافات )لن الرقام تختلف من سط در إلى آخر( في حقل التاريخ .بعض الملفات ل تستخدم مسجافات الجدولججة
والفراغات كفواصل؛ على سبيل المثال ،ملف :/etc/passwd

[me@linuxbox ~]$ head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
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sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh

صججل الحقججول فججي هججذا الملجف بنقطرتيججن رأسججيرتين " ،":إنذا ،كيججف سنسججتطيع ترتيجب هججذا الملججف باسججتخدام حقججل
متف ر

مفتاحي؟ يوفر  sortالخيار  -tلتحديد المحرف الذي يفصل ما بين الحقول .لترتيب ملف  passwdبالعتمججاد
على الحقل السابع )الصدفة الفتراضية( ،بإمكاننا تنفيذ التي:
[me@linuxbox ~]$ sort -t ':' -k 7 /etc/passwd | head
me:x:1001:1001:Myself,,,:/home/me:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
dhcp:x:101:102::/nonexistent:/bin/false
gdm:x:106:114:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
hplip:x:104:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
klog:x:103:104::/home/klog:/bin/false
messagebus:x:108:119::/var/run/dbus:/bin/false
polkituser:x:110:122:PolicyKit,,,:/var/run/PolicyKit:/bin/false
pulse:x:107:116:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/false

استطعنا الترتيب وفق الحقل السابع بجعل النقطتين الرأسيتين فاصنل.

uniq

ميعتربر البرنامج " uniqخفينفا" مقارننة مع  .sortيقوم  uniqبمهمة بسيطة للغاية .عندما ميمجرر إليججه ملججف مرتججب

)يمكججن اسججتخدام مجججرى الججدخل القياسججي أي ن
ضججا( ،فسججيحذف السججطر المكججررة وميرمسججل الناتججج إلججى مجججرى الخججرج
القياسي .ميستخدم هذا المر عادنة مع  sortلكي يزيل التكرارات من الناتج.

تلميحممة :علججى الرغججم مججن أن  uniqهججي أداة تقليديججة فججي يججونكس ومتسججتخدم عججادنة مججع  ،sortإل أن نسججخة
غنو من  sortتدعم الخيار  ،-uالذي يزيل التكرارات من الناتج.

لننشئ ملنفا لنجرب عليه المر :uniq
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[me@linuxbox ~]$ cat > foo.txt
a
b
c
a
b
c

تذكر أن تضغط على  Ctrl-dلنهاء المدخلت التي سمتررسل إلى المر من مجججرى الججدخل القياسججي .يمكننججا الن

تجربة المر  uniqعلى الملف النصي السابق:

[me@linuxbox ~]$ uniq foo.txt
a
b
c
a
b
c

النتائج على حالها! ل يوجد أي اختلف فيما بينها وما بين الملف الصلي ولم متحذف التكرارات! يجب أن يكججون

الملف مرتنبا لكي يقوم  uniqبعمله:

[me@linuxbox ~]$ sort foo.txt | uniq
a
b
c

هذا لن  uniqيحذف السطر المتكررة المتوالية مع بعضها البعض.
لدى  uniqالعديد من الخيارات .وهذه أشهرها:
الجدول  :2-20خيارات  uniqالشائعة

الخيار

الشرح

-c

طباعة قائمة بالسطر المتكررة يتبعها عدد تكرارات تلك السطر.

-d

طباعة السطر المتكررة فقط.
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-f n

صججل بيججن الحقججول بفججراغ أو مسججافة جدولججة ،لكججن لحججظ أن
تجاهججل  nحقنل فججي بدايججة كججل سججطر .ميف ر
المر  uniqل يوفر ميزة تحديد الفاصل كما في .sort

-i
-s n
-u

تجاهل حالة الحرف عند القيام بالمقارنات بين السطر.
تجاهل أول  nمحرنفا من كل سطر.
طباعة السطر الفريدة فقط .وهذا هو الخيار الفتراضي.

سنسججتخدم  uniqفججي المثججال التججي للتبليججغ عججن عججدد التكججرارات الموجججودة فججي ملفنججا النصججي وذلججك باسججتخدام
الخيار ":"-c

[me@linuxbox ~]$ sort foo.txt | uniq -c
2 a
2 b
2 c

التفر يق والتجميع

متستخدم البرامج الثلثة التي سنناقشها الن لفصل حقول نصية من ملف وإعادة تجميعها بشكل مفيد.

cut
يستخدم البرنامج  cutلستخراج قسم من النص في السججطر وطبججاعته إلججى مجججرى الخجرج القياسججي .يقبججل cut
المدخلت على شكل ملفات متمجرر كوسائط أو عن طريق مجرى الدخل القياسي.

تحديد القسم الذي سيستخرج من السطر هو عملية معقدة بعض الشيء وتحدد باستخدام الخيارات التية:
الجدول  :3-20خيارات cut

الخيار

الشرح

-c char_list

اسججتخراج قسججم مججن السججطر الممعجججرف بواسججطة  .char_listقججد تحتججوي القائمججة علججى

-f field_list

استخراج حقل واحد أو أكججثر معرفيججن بواسججطة  field_listمججن السججطر .قججد تحتججوي

مجال عددي أو أكثر مفصولين بفاصلة ".",

القائمة على حقل واحد أو أكثر ،أو على مجالت حقول مفصولين بفاصلة ".",
-d delim_char
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الفاصل ما بين الحقول افتراضييا هو مسافة الجدولة .
--complement

استخراج كامل السطر عدا الجزاء الممحددة بواسطة  -cو/أو .-f

كمججا لحظنججا ،الطريقججة الججتي يسججتخرج  cutالنججص فيهججا هججي طريقججة غيججر مرنججة .يسججتخدم  cutاسججتخدانما فخعججانل
لستخراج النجص مجن نواتجج البرامجج ولي س مجن الملف ات الجتي كتبه ا المسجتخدم بنفسجه .سجنلقي نظجرة عل ى ملجف

 distros.txtونحدد فيما إذا كان صالنحا للقيام بتجاربنا عليه باسججتخدام المججر  .cutإذا اسججتخدمنا  catمججع
الخيار  ،-Aفبإمكاننا معرفة إذا كانت حقول الملف مفصولة باستخدام مسافة الجدولة:
[me@linuxbox ~]$ cat -A distros.txt
SUSE^I10.2^I12/07/2006$
Fedora^I10^I11/25/2008$
SUSE^I11.0^I06/19/2008$
Ubuntu^I8.04^I04/24/2008$
Fedora^I8^I11/08/2007$
SUSE^I10.3^I10/04/2007$
Ubuntu^I6.10^I10/26/2006$
Fedora^I7^I05/31/2007$
Ubuntu^I7.10^I10/18/2007$
Ubuntu^I7.04^I04/19/2007$
SUSE^I10.1^I05/11/2006$
Fedora^I6^I10/24/2006$
Fedora^I9^I05/13/2008$
Ubuntu^I6.06^I06/01/2006$
Ubuntu^I8.10^I10/30/2008$
Fedora^I5^I03/20/2006$

يبدو أنه جيد .ل توجد فراغات ،مجرد مسافة جدولة بيججن الحقججول .ولن الملججف يسجتخدم مفاتيجح الجدولججة بججدل

الفراغات ،فسوف نستخدم الخيار  -fمباشرنة لستخراج حقدل منه:

[me@linuxbox ~]$ cut -f 3 distros.txt
12/07/2006
11/25/2008
06/19/2008
04/24/2008
11/08/2007
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10/04/2007
10/26/2006
05/31/2007
10/18/2007
04/19/2007
05/11/2006
10/24/2006
05/13/2008
06/01/2006
10/30/2008
03/20/2006

لما كان الفاصل في ملف  distrosهو مسافة الجدولة ،فمن الفضل استخدام  cutلستخراج الحقول وليججس

صججل الحقججول فججي ملججف باسججتخدام مسججافة الجدولججة ،فمججن الصججعب جججندا أو المسججتحيل
المحججارف .لنججه عنججدما متف ر

ف ما في السطر .لكن لحسجن الحجظ ،اسجتخرجنا فجي المثجال السجابق بيانجات بنفجس الطجول .لجذا،
حساب موضع حر د
بإمكاننا معرفة طريقة استخراج المحارف باستخراج السنة من كل سطر:

[me@linuxbox ~]$ cut -f 3 distros.txt | cut -c 7-10
2006
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2007
2007
2007
2006
2006
2008
2006
2008
2006

بتنفيذ  cutمخرة ثانية على قائمتنجا ،اسجتطعنا اسجتخراج المحجارف ذات الموضجع م ن  7إلجى  10ال تي متمث ل السجنة
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فججي حقججل التاريججخ "7-10" .هججو مثججال عججن تحديججد مجججال .تحتججوي صججفحة الججدليل للمججر  cutعلججى شججرح كامججل
لطريقة عمل المجالت.
نشر مفاتيح الجدولة
الملججف  distros.txtممنجسججق تنسججينقا ممتججانزا للسججماح للمججر  cutباسججتخراج الحقججول منججه .لكججن مججاذا لججو
أردنا معالجة الملف باستخدام  cutبتحديجد المحجارف بجدنل مجن الحقجول؟ يتطلجب ذاك المجر من ا أن ننشجر

) (expandمفاتيح الجدولة ونحولها إلى العدد المناسب من الفراغات .لحسن الحظ ،تحتوي حزمة GNU
 Coreutilsعلججى أداة لفعججل ذلججك .اسججم تلججك الداة هججو  ،expandيقبجججل هججذا البرنامججج المججدخلت مجججن

مجرى الدخل القياسي ،أو ملدف واحدد أو أكثر ،وميرمسل مخرجاته إلى مجرى الخرج القياسي.

إذا عالجنججججا ملججججف  distros.txtباسججججتخدام  ،expandفسيصججججبح باسججججتطاعتنا اسججججتخدام -c

cut

لسجججتخراج أي مججججال مجججن المحجججارف فجججي الملجججف .علجججى سجججبيل المثجججال ،نسجججتطيع اسجججتخدام المجججر التجججي

لسججتخراج السججنة مججن قائمتنججا .وذلججك بنشججر مفاتيججح الجدولججة فججي الملججف واسججتخدام  cutلسججتخراج كججل

المحارف الموجودة من الموضع  23إلى نهاية السطر:

[me@linuxbox ~]$ expand distros.txt | cut -c 23توفر حزمة  Coreutilsأي ن
ضا البرنامج  unexpandلتحويل الفراغات إلى مفاتيح الجدولة.
عند التعامل مع الحقول ،باستطاعتنا تحديد فاصل آخر للحقول عدا مفاتيح الجدولة .سنستخرج هنا أول حقججل
من ملف : /etc/passwd
[me@linuxbox ~]$ cut -d ':' -f 1 /etc/passwd | head
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news

غيرنا الفاصل إلى النقطتين الرأسيتين باستخدام الخيار .-d
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paste

يقوم المر  pasteبعكس ما يقوم به  .cutفبدنل من استخراج حقل نصججي مججن ملججف ،فججإن  pasteيضججيف حقنل

واحجج ندا أو أكجثر إلججى ملجف .يقجوم بججذلك بقججراءة أكجثر مجن ملججف وجمجع الحقججول الموجججودة فججي كجل ملججف إلجى مججرى

موحججد هججو مجججرى الخججرج القياسججي .وكمججا فججي  ،cutيقبججل  pasteالمججدخلت مججن مجججرى الخججرج القياسججي و/أو

الملفات الممررة كوسائط .لشرح كيف يعمل  ،pasteسنعالج الملف  distros.txtلنشججاء قائمججة مرتبججة زمننيججا

بإصدارات التوزيعات.

مجججن تعاملنجججا السجججابق مجججع  ،sortسننشجججئ قائمجججة مرتبجججة زمننيجججا بإصجججدارات التوزيعجججات ونخزنهجججا فجججي ملجججف باسجججم
:distros-by-date.txt
[me@linuxbox ~]$ sort -k 3.7nbr -k 3.1nbr -k 3.4nbr distros.txt > distros-by-date.txt

سنستخدم الن  cutلستخراج أول حقلين من الملف )اسم التوزيعة والصدار( ،وتخزين الناتج في ملف باسججم
:distro-versions.txt
[me@linuxbox ~]$ cut -f 1,2 distros-by-date.txt > distros-versions.txt
[me@linuxbox ~]$ head distros-versions.txt
10

Fedora

8.10

Ubuntu

11.0

SUSE

9

Fedora

8.04

Ubuntu

8

Fedora

7.10

Ubuntu

10.3

SUSE

7

Fedora

7.04

Ubuntu

آخججر جججزء مججن التحضججيرات هججو اسججتخراج تواريججخ إصججدار التوزيعججات وتخزينهججم فججي ملججف باسججم distros-
:dates.txt
[me@linuxbox ~]$ cut -f 3 distros-by-date.txt > distros-dates.txt
[me@linuxbox ~]$ head distros-dates.txt
11/25/2008
10/30/2008
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06/19/2008
05/13/2008
04/24/2008
11/08/2007
10/18/2007
10/04/2007
05/31/2007
04/19/2007

لججدينا الن جميججع القسججام الججتي نريججدها لكمججال عمليججة المعالجججة .سنسججتخدم  pasteلوضججع حقججل التواريججخ قبججل

أسججماء التوزيعججات وأرقججام إصججداراتهم ،وهججذا مججا مينشججئ قائمججنة مرتبججنة زمننيججا .يمكججن القيججام بججذلك بتحديججد الججترتيب

الصحيح لوسائط المر  pasteكالتي:

[me@linuxbox ~]$ paste distros-dates.txt distros-versions.txt
10

Fedora

11/25/2008

8.10

Ubuntu

10/30/2008

11.0

SUSE

06/19/2008

9

Fedora

05/13/2008

8.04

Ubuntu

04/24/2008

8

Fedora

11/08/2007

7.10

Ubuntu

10/18/2007

10.3

SUSE

10/04/2007

7

Fedora

05/31/2007

7.04

Ubuntu

04/19/2007

10.2

SUSE

12/07/2006

6.10

Ubuntu

10/26/2006

6

Fedora

10/24/2006

6.06

Ubuntu

06/01/2006

10.1

SUSE

05/11/2006

5

Fedora

03/20/2006

join
يمكججن اعتبججار المججر  joinمشججابنها للمججر  pasteحيججث أنججه يسججمح بإضججافة الحقججول إلججى ملججف ،لكنجججه يسججتخدم
طريقتجججه الخاصجججة )والفريجججدة( لفعجججل ذلجججك .عمليجججة الضجججم ) (joinهجججي عمليجججة تتجججم علجججى قواعجججد البيانجججات العلئقيجججة

) (relational databasesحيث متجرمع البيانات القادمة من عخدة جداول )  (tablesتتشارك في حقل مفتاحي ) key
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 (fieldفججي نتيججة واحجدة .يعمجل برنامجج  joinبنفجس تلجك الليجة .إنجه يجمجع البيانجات م ن عجخدة ملف ات بالعتمجاد
على حقل مفتاحي معين.
لكي نججرى كيجف متن جفجذ عمليججة الضجم فجي قواعججد البيانججات العلئقيجة ،فعلينججا أن نتخيجل قاعججدة بيانججات صجغيرة للغايججة

تحتجججوي علجججى ججججدولين كججج ي
ل منهمجججا يحتجججوي علجججى سججججل )  (recordواحجججد .الججججدول الول المسجججمى CUSTOMERS
يحتججوي علججى ثلثججة حقججول :رقججم الزبججون ) ،(CUSTNUMوالسججم الول للزبججون ) ،(FNAMEوالسججم الخيججر للزبججون
):(LNAME

LNAME

FNAME

CUSTNUM

======

=====

========

Smith

John

4681934

الججججدول الثجججاني يجججدعى  ،ORDERSويحتجججوي علجججى أربعجججة حقجججول :رقجججم الطلبيجججة ) ،(ORDERNUMورقجججم الزبجججون

) ،(CUSTNUMوالكمخية المطلوبة ) ،(QUANوالمنتج المطلوب ).(ITEM

ITEM

QUAN

CUSTNUM

ORDERNUM

====

====

=======

========

Blue Widget

1

4681934

3014953305

لحظ أن كل الجدولين يحتوي على حقل مشترك  .CUSTNUMوهذا ما يسمح بإنشاء علقة ما بين الجدولين.
تسمح عملية الضم لنجا بجمجع الحقجول فجي كل الججدولين للحصجول علجى نتيججة مفيجدة ،كالتحضجير للفجاتورة علجى

سبيل المثال .باستخدام القيم المتطابقة للحقل  CUSTNUMفي كل الجدولين؛ سججمتنمتج عمليججة الضججم المخرجججات
التية:

ITEM

QUAN

LNAME

FNAME

====

====

=====

=====

Blue Widget

1

Smith

John

سجججنحتاج إلجججى إنشجججاء مل رفيجججن يوججججد بينهمجججا مفتجججاح مشجججترك لكجججي نشجججرح عمجججل المجججر  .joinسنسجججتخدم ملجججف
 distros-by-date.txtالسججابق .سننشججئ ملرفيججن إضججافريين مججن هججذا الملججف ،يحتججوي أحججدهما علججى تاريججخ

الصدار )الذي سيكون الحقل المشترك( واسم التوزيعة:

[me@linuxbox ~]$ cut -f 1,1 distros-by-date.txt > distros-names.txt
[me@linuxbox ~]$ paste distros-dates.txt distros-names.txt > distroskey-names.txt
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[me@linuxbox ~]$ head distros-key-names.txt
11/25/2008 Fedora
10/30/2008 Ubuntu
06/19/2008 SUSE
05/13/2008 Fedora
04/24/2008 Ubuntu
11/08/2007 Fedora
10/18/2007 Ubuntu
10/04/2007 SUSE
05/31/2007 Fedora
04/19/2007 Ubuntu

:والملف الثاني الذي يحتوي على تاريخ الصدار ورقم نسخة التوزيعة
[me@linuxbox ~]$ cut -f 2,2 distros-by-date.txt > distros-vernums.txt
[me@linuxbox ~]$ paste distros-dates.txt distros-vernums.txt > distroskey-vernums.txt
[me@linuxbox ~]$ head distros-key-vernums.txt
11/25/2008 10
10/30/2008 8.10
06/19/2008 11.0
05/13/2008 9
04/24/2008 8.04
11/08/2007 8
10/18/2007 7.10
10/04/2007 10.3
05/31/2007 7
04/19/2007 7.04

 يجججدر بالججذكر أنججه يجججب أن تكججون الملفججات.("أصبح لدينا الن مل رفين بينهما مفتاح مشترك )حقل "تاريخ الصدار

: بنجاحjoin مرتبنة كي يعمل المر

[me@linuxbox ~]$ join distros-key-names.txt distros-key-vernums.txt |
head
11/25/2008 Fedora 10
10/30/2008 Ubuntu 8.10
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06/19/2008 SUSE 11.0
05/13/2008 Fedora 9
04/24/2008 Ubuntu 8.04
11/08/2007 Fedora 8
10/18/2007 Ubuntu 7.10
10/04/2007 SUSE 10.3
05/31/2007 Fedora 7
04/19/2007 Ubuntu 7.04

ضا أن  joinريستخدم )افتراضنيا( الفراغات ومسافات الجدولة كفاصججل مججا بيججن الحقججول ،وميخججمرج فرا ن
لحظ أي ن
غججا

واح ندا ما بين الحقول في المخرجات .يمكججن تعججديل هججذا السججلوك بتحديججد بعججض الخيججارات .راجججع صججفحة الججدليل
للمر  joinللمزيد من التفاصيل.

مقارنة النصوص
صا لمجدراء النظمجة ومطججوري
من المفيد مقارنة منسخ مختلفة من الملفات النصية .وهذا أمر محوري ومهم خصو ن

البرمجيات .على سبيل المثال ،يحتاج مدير النظام إلى مقارنة أحد ملفات العدادات الحالية بنسخة قديمة منه
م
كي ميششخص أو ميحخلجل مشججكلنة مجا فجي النظجام .وبشججكدل مشجابه ،يخطلجع المبرمجج علجى التعجديلت الجتي أجريجت علججى
الكود المصدري للتطبيقات من حيدن لخر.

comm
يقارن البرنامج  commملرفين نص ريين ويظهر السطر الفريدة والسطر المشتركة في كجل ملججف .لكججي نشجرح عملججه،

سمننشئ ملرفين نصريين متشابرهين باستخدام :cat

[me@linuxbox ~]$ cat > file1.txt
a
b
c
d
[me@linuxbox ~]$ cat > file2.txt
b
c
d
e
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سنقارن الن الملفات باستخدام :comm
[me@linuxbox ~]$ comm file1.txt file2.txt
a
b
c
d
e

كما لحظنا ،ميظمهجر  commثلثجة حقجول م ن المخرججات .يحتجوي الحقجل الول عل ى السجطر الجتي انفجرد به ا الملجف

الول؛ يحتوي الحقل الثاني على السطر التي انفرد بها الملجف الثجاني؛ أمجا الحقجل الثجالث ،فيحتجوي علجى السجطر

ي حقجل أو
المشتركة ما بين الملفين .يدعم  commالخيار  -nحيث تأخذ  nالقيم  1أو  2أو  .3ميحجشدد هججذا الخيجار أ خ
حقججول ل يجججب عرضججها .علججى سججبيل المثججال ،لججو أردنججا أن منظ مهججر السججطر المشججتركة مججا بيججن الملفيججن فقججط ،فإننججا

نستخدم الخيار  -nمع رقمي الحقلين  1و :2

[me@linuxbox ~]$ comm -12 file1.txt file2.txt
b
c
d

dif
ميستخدم  ،diffكما في برنامججج  ،commلكتشجاف الختلفجات مجا بيججن الملفجات .لكجن  diffهججو أداة معقجدة ججندا
تجججدعم العديججد مججن تنسجججيقات المخرجججات وقجججادرة علججى معالجججة مجموعجججات ضججخمة مجججن الملفججات فججي آن واحججد.

ميستخدم  diffعاد نة من مطوري البرامج لتفحص التغيرات بين إصدارات مختلفة من الكود المصدري للبرامج،

ويمكن استخدام  diffلتفحص جميع الملفات الموجودة ضمن مجلدد مجا )وجميجع المجلججدات الفرعيججة الموجججودة
فيجججه( المعروفجججة بمصجججطلح "شججججرة المصجججدر" ) .(source treeأحجججد أشجججهر اسجججتخدامات  diffهجججي إنشجججاء ملجججف

الختلفجججات ) (diffأو مجججا يسجججمى المرقجججع ) (patchesالجججتي يمكجججن اسجججتخدامها مجججع برامجججج مثجججل ) patchالجججذي
سنناقشه بعد قليل( لتحويل إصدارة أحد الملفات إلى إصدادر آخر.
إذا طبقنا المر  diffعلى الملرفين اللرذين استخدمناهما في المثال السابق:
[me@linuxbox ~]$ diff file1.txt file2.txt
1d0
< a
4a4
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> e

سنشججاهد النمجط الفتراضجي للمخرججات :شجرح مجوجز عجن الفروقججات مجا بيججن الملفيجن .فججي النمجط الفتراضجي ،كجل

مجموعة مجن التغيي رات مسجبوقة بجأمر التغيي ر ) (change commandالجذي يكجون علجى الشجكل "المججال العمليجة
المجال"  ،لوصف مواضع وأنواع التغيرات المطلوبة لتحويل الملف الول إلى الملف الثاني.
الجدول  :4-20أوامر التغيير في diff

الخيار

الشرح

r1ar2

إضافة السطر الموجودة في الموضع  r2في الملف الثاني إلى الموضع  r1في الملف الول.

r1cr2

استبدال السطر في الموضع  r1بالسطر الموجودة في الموضع  r2في الملف الثاني.

r1dr2

حذف السطر الموجود فجي الملججف الول فجي الموضجع  ،r1الجتي ظهجرت فجي الموضجع  r2فجي الملججف

الثاني.

فجججي التنسجججيق أو النمجججط الفتراضجججي لبرنامجججج  ،diffيمكجججن أن يحتجججوي المججججال علجججى رقميجججن مفصجججولين بفاصجججلة
للشججارة إلججى رقججم سججطر بدايججة المجججال ورقججم سججطر نهايججة المجججال )وذلججك لللججتزام بمعججايير  POSIXوللتوافججق مججع
النسخ ا م
لخرى من  diffالتي يستخدمها يونكس(  ،هذا التنسججيق غيججر مشججهور كمججا بججاقي التنسججيقات الختياريججة.
أشهر تنسيقين هما " "context formatو "."unified format
عند عرض الختلفات بصيغة ) context formatباستخدام الخيار  ،(-cسنشاهد المخرجات التية:
[me@linuxbox ~]$ diff -c file1.txt file2.txt
2008-12-23 06:40:13.000000000 -0500

*** file1.txt

2008-12-23 06:40:34.000000000 -0500

--- file2.txt
***************
**** *** 1,4
- a
b
c
d
--- 1,4 ---b
c
d
+ e
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ي الملرفيججن وبصججمة الججوقت الخاصججة بهمججا .أول ملججف يكججون ممعخلنمججا بواسججطة رمججز "*" والملججف
تبججدأ المخرجججات باسججرم خ

الثاني بواسطة الشرطة .سيشير هذان الرمزان إلى ملفيهما الصلريين .سنشاهد الن مجموعات التغييرات ،الججتي

تحتوي على عدد السطر .تبدأ أول مجموعة بالتي:

*** *** 1,4
التي تعني :السطر من واحد إلى أربعة في الملف الول .بعد ذلك نجد:

--- 1,4 --التي تعني :السطر من واحد إلى أربعجة فجي المل ف الث اني .يمكجن أن تبجدأ السجطر داخجل المجموعجة بأحجد الرمجوز
الربعة التية:
الجدول  :5-20رموز التغيير لنمط context

الرمز

الشرح

ل شيء

ل يوجد أي فرق ما بين الملفين في هذا السطر.

-

محمذف السطر .أي أن السطر موجود في الملف الول وليس موجوندا في الملف الثاني.

+

م
أضيف سطر .أي أن السطر موجود في الملف الثاني وغير موجود في الملف الول.

!

م
غخير السطر .سمتظهر نسختي السطر ،ك ك
ل في مجموعته.

أما عند استخدام ) unified formatالذي ميرحجدد بالخيار  ،(-uفسيكون الناتج موجنزا ومختصنرا كالتي:
[me@linuxbox ~]$ diff -u file1.txt file2.txt
2008-12-23 06:40:13.000000000 -0500

--- file1.txt

2008-12-23 06:40:34.000000000 -0500

+++ file2.txt
@@ @@ -1,4 +1,4
-a
b
c
d
+e

أكججثر فججرق ظججاهر للعيججان بيججن نمطججي  contextو  unifiedهججو إزالجج ة السججطر المكججررة مججن الناتججج ،وهججذا مججا يجعججل
م
المخرجججات فججي نمججط  unifiedأقصججر مججن نظيرتهججا فججي  .contextأظمهججررت بصججمات الججوقت فججي أعلججى الناتججج تتبعهجا

السلسججلة النصججية "@@  "@@ 1,4+ 1,4-الججتي تشججير إلججى مجججال السججطر فججي الملججف الول ،ومجججال السججطر فججي
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الملف الثاني .ومن ثم السطر أنفسها؛ التي قد متسبق بأحد الرموز التية:
الجدول  :6-20رموز التغيير لنمط unified

الرمز

الشرح

ل شيء

هذا السطر مشترك ما بين الملفين.

-

محمذف هذا السطر من الملف الول.

+

م
أضيف هذا السطر إلى الملف الول.

patch
ميستخدم البرنامج  patchلتطبيق التغيرات إلى الملفججات النصججية .يقبججل  patchمخرجججات  diffكمججدخلت لججه؛

وميستخدم عادنة لتحويل إصدار قديم من الملفات إلى إصدادر أحجدث .لنفججترض المثججال التجي :مترطجججور نجواة ليمنكجس
من العديد مجن فجرق المتطجوعين المنتشجرين حجول الع الم الجذين ميحجمدثون تغييجرات بسجيطة عل ى الكجود المصجدري

للنججواة .تحتججوي نججواة لي منكججس علججى ملييججن السججطر البرمجيججة؛ بينمججا تكججون التغييججرات الججتي يقججوم بهججا المتطججوع

الواحد في كل مخرة صغيرة جندا .فليس من المعقول أن ميرمسل المتطوع جميع الكواد المصدرية الخاصججة بججالنواة
لجميع المطورين في كجل مجرة ميحجمدث فيهجا تعجدينل بسجينطا؛ إل أنججه يرسجل عو ن
ضجا عجن ذلجك ملججف الفروقجات .diff

يحتجججوي ملجججف  diffعلجججى جميجججع التغيجججرات الجججتي حصجججلت بيجججن النسجججخرتين القديمجججة والحديثجججة )أي الجججتي عجججدلها

المتطوع( من الملف .يستخدم بعد ذلك المتلقي برنامج  patchلتطبيق التغيججرات علججى الملفججات المصججدرية الججتي

لديه .يقخدم استخدام  diff/patchميزرتين أساسيرتين:

 .1حجم ملف  diffصغير جندا بالمقارنة مع حجم كامل الكود المصدري.
 .2ميظمهر ملف  diffالتغيرات التي حدثت على الملف بوضوح؛ مما ميمخكن مراجعي الكججود مججن فهججم مججا الججذي
معشدل بسرعة ويسر.

يمكن تطبيق  diff/patchعلى أي ملف نصي ،وليس فقط علججى الكججواد البرمجيججة .سججيكون اسججتخدامه عملنيججا
على ملفات العدادات وغيرها.

ينصح توثيق غنو باستخدام  diffعلى الشكل التي لتحضير ملف  diffللستخدام مع :patch

diff -Naur old_file new_file > diff_file
حيث  old_fileو  new_fileهما ملفان نصيان أو مجلدان يحتويان على الملفات.
بعجججد أن مينشجججأ ملجججف الختلفجججات  ،diffنسجججتطيع الن أن "منرشقجججع" الملجججف القجججديم ونحجججخول محتويجججاته إلجججى نفجججس
محتويات الملف الجديد:
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patch < diff_file
لنجرب ذلك مع ملفاتنا السابقة:
[me@linuxbox ~]$ diff -Naur file1.txt file2.txt > patchfile.txt
[me@linuxbox ~]$ patch < patchfile.txt
patching file file1.txt
[me@linuxbox ~]$ cat file1.txt
b
c
d
e

أنشجأنا فجي المثجال السجابق ملجف فروقجات باسجم  patchfile.txtومجن ثجم اسجتخدمنا برنامجج  patchلتطجبيق

الرقعة .لحظ أننججا لجم منحجشدد الملجف الهجدف للمجر  ،patchلن ملجف الفروقججات )بتنسجيق  (unifiedيحتجوي علجى

أسماء الملفات فجي ترويسجته .بعجد أن مطشبرقجت الرقعجة ،سجنجد أن محتويجات الملجف  file1.txtأصجبحت متطجامبق

محتويات الملف .file2.txt

لججدى برنامججج  patchعججدد كججبير مججن الخيججارات ،ويوجججد أي ن
ضججا عججدد مججن البرامججج الججتي تسججتطيع أن تحلججل وتعججدل
ملفات الرقع.

تعديل النصوص بطرق غير تفاعلية

تجاربنا السابقة مع التعديل كانت "تفاعلية" ،أي أننججا كنججا نحججخرك المؤشجر تحرينكججا يجدونيا ونججدخل التعججديلت ...لكججن

يوجججد هنالججك طججرق "غيججر تفاعليججة" لتعججديل النصججوص .تسججمح هججذه الطججرق أي ن
ضججا بججأن متعجججدل عججخدة ملفججات سججوينة
باستخدام أمر واحد فقط.

tr
ميستخدم برنامج  " trلتحويل" المحارف ،يمكننا تخيل عملية التحويل على أنها البحث عن محججارف واسججتبدالها
م
بجججج أخرى .علججججى سججججبيل المثججججال :اسججججتبدال جميججججع الحججججرف الصججججغيرة بججججالحرف الكججججبيرة هججججو عمليججججة "تحويججججل"
) .(transliterationيمكننا فعل ذلك باستخدام  trكالتي:

[me@linuxbox ~]$ echo "lowercase letters" | tr a-z A-Z
LOWERCASE LETTERS

كما لحظنا ،يقبل  trالمدخلت من مجرى الدخل القياسي وميرمسل المخرجات إلى مجرى الخرج القياسي .يقبل
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 trوسيطين :الول هجو مجموعججة المحجارف الجتي سجمتحجول ،والثجاني هجو مجموعجة المحجارف الجتي سجميحجول إليهجا.
يمكن التعبير عن المحارف بإحدى الطرق التية:

 .1قائمة بالمحارف .مثال.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ :
 .2استخدام المجالت .على سبيل المثال  .A-Zلكن انتبه أن هذه الطريقة قججد تخضججع لنفججس المشججاكل الججتي
واجهتنججا فججي الوامججر الخججرى بسججبب ترتيججب المحججارف المسججتخدم فججي النظججام .لججذا يجججب أخججذ الحيطججة

والحذر عند استخدام المجالت.
 .3فئات محارف  .POSIXعلى سبيل المثال ].[:upper:
يجب أن يكون )في أغلب الحجالت( طججول كل الوسججيطين متسجاونيا؛ لكجن مجن الممكجن أن تكججون المجموعججة الولجى
صا إذا أردنا استبدال عخدة محارف بمحرف واحد فقط:
أكبر من المجموعة الثانية ،وخصو ن

[me@linuxbox ~]$ echo "lowercase letters" | tr [:lower:] A
AAAAAAAAA AAAAAAA

يسمح ) trبالضافة إلى التحويل( بأن متزال بعججض المحججارف القادمججة مجن مججرى الجدخل .ناقشججنا مشججكلة تحويججل

الملفات النصية من صيغة  DOSإلى صيغة يونكس فجي أول هجذا الفصجل .للقيجام بهجذا التحويجل ،يججب أن تحجذف
جميع محارف العودة إلى بداية السطر الموجودة في الملف .والتي يمكن القيام بها في  trكالتي:

tr -d '\r' < dos_file > unix_file
حيث  dos_fileهو الملف الذي سجيحجول ويخجججزن فججي ملججف  .unix_fileريسججتخدم المجر السجابق الرمججز ""\r
للشججارة إلججى محججرف العججودة إلججى بدايججة السججطر .يمكججن تنفيججذ المججر التججي للحصججول علججى قائمججة كاملججة بجميججع

المحارف أو الرموز أو الفئات التي يمكن استخدامها مع :tr

[me@linuxbox ~]$ tr --help

 :ROT13حلقة فك الشيفرة "غير السرية"
أحججججد السججججتخدامات المسججججلية للبرنامججججج  trهججججو تشججججفير النججججص بطريقججججة  ،ROT13وهججججي طريقججججة تشججججفير
م
"سججخيفة" مبنيججة علججى اسججتبدال المحججارف بمحججارف أخججرى .إطلق كلمججة "تشججفير" علججى  ROT13هججو كججرم

كبير؛ مصطلح " تشويش النص" هو مصطلح أدق لوصجفها .تس تبدل هجذه الخوارزميجة كجل حجرف بجالحرف

الذي أمامه بثلثة عشر حرنفا ،ولن  13هو نصف عدد حروف اللغة النكليزية البالغ عددها  26حرنفا؛ فججإن
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م
تنفيذ الخوارزمية مخرة أخرى سميعيد النص إلى حالته الصلية .لتنفيذ تلك الخوارزمية باستخدام :tr
echo "secret text" | tr a-zA-Z n-za-mN-ZA-M
frperg grkg
تؤدي إعادة تنفيذ المر السابق على الناتج إلى استعادة النص الصلي:
echo "frperg grkg" | tr a-zA-Z n-za-mN-ZA-M
secret text
يججدعم عججدد مججن عملء البريججد اللكججتروني وأخبججار  USENETخوارزميججة  .ROT13تحتججوي ويكيبيججديا علججى
مقالة جيدة عن هذا الموضوع:
http://en.wikipedia.org/wiki/ROT13

يمكن للمر  trأن يقوم بخدعة ثانية :استخدام الخيار  -sيجعل  trيحذف الحرف المكررة:
[me@linuxbox ~]$ echo "aaabbbccc" | tr -s ab
abccc

تحتجوي السلسجلة النصجية فججي المثجال السجابق علجى أحججرف مكجررة .بتمريجر المجموعججة "  "abإلجى  ،trحججذفنا جميجع

التكججرارات الزائججدة للحرفيججن " "aو " "bبينمججا تركنججا تكججرارات الحججرف " ."cلحججظ أن تكججرارات الحججرف يجججب أن
تكون متلصقة .وإذا لم تكن متلصقة:
[me@linuxbox ~]$ echo "abcabcabc" | tr -s ab
abcabcabc

فلن ميحرذف أي شيء.

sed
ججاء السجم  sedمجن الكلمجتين  stream editorأي محجرر تجدفقي .يقجوم  sedبعمليجات تعجديل النجص سجوانء عل ى

مجرى الدخل القياسي أو على الملفات sed .هو برنامج قوي جندا ومعقد )توجد كتب كاملة تتحججدث عنججه!( ،لجذا،
لن نستطيع شرح جميع مميزاته هنا.

الطريقة التي يعمل  sedفيها عمونما هي قبول تعليمة واحدة من سطر الوامر أو اسجم ملججف نصججي يحتججوي علجى

ع خدة تعليمات )التعليمات التي نتحججدث عنهجا هنجا هججي تعليمجات برنامجج  ،(sedومجن ثجم ينفججذ  sedتلجك التعليمجات
على كل سطر في الملف )أو مجرى الدخل( .هذا مثال بسيط لستخدام :sed
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'[me@linuxbox ~]$ echo "front" | sed 's/front/back/
back

طبعنججا ،فججي المثججال السججابق ،كلمججنة واحججدنة باسججتخدام  echoوأرسججلناها عججبر النبججوب إلججى  ،sedالججذي بججدوره نفججذ

التعليمة  s/front/back/على النص وأخرج الكلمة  backنتيجججنة لتلججك التعليمججة .قججد نتججذكر أن تلججك التعليمججة
متشبه تعليمة الستبدال التي استخدمناها في .vi

تبججججدأ التعليمجججات فجججي  sedبحججججرف واحججججد .ماسجججتخمدم فجججي المثجججال أعله الحجججرف "  "sالجججذي هجججو اختصجججار للكلمجججة

ر
ي البحججث والسججتبدال مفصججولرتين بخججط مائججل " ."/يمكنججك
" "substitutionأي اسججتبدال؛ يتبججع ذاك الحججرف عبججارت خ

اختيار أي محرف ليكون هو الفاصل ،لكن أصبح معرنفا أن ميستخردم الخط المائل كمحجرف فصجل ،لكججن  sedيعتججبر
أي محرف يلي التعليمة هو محرف فصل .يمكننا تنفيذ المر السابق بالطريقة التية:

'_[me@linuxbox ~]$ echo "front" | sed 's_front_back
back

استخدام الشرطة السفلية مباشرنة بعد التعليمة " "sجعلها فاصنل بججد نل مججن الخجط المائججل .إمكانيججة تغييجر الفاصججل
متستخدم عند الضرورة لجعل قراءة التعليمات أكثر سهولنة كما سنرى لحنقا.

يمكجججن أن متسجججربق أغلجججب تعليمجججات  sedبعنجججوان ) ،(addressالجججذي ميحجججشدد السجججطر أو السجججطر الجججتي سجججمتعجدل مجججن
المججدخلت .إذا لججم ميصجججرح عججن العنججوان ،فسجج متنفذ التعليمججة علججى جميججع أسججطر الملججف )أو المجججرى( .أبسججط أنججواع
العناوين هو ذكر رقم السطر ،كما في المثال التي:

'[me@linuxbox ~]$ echo "front" | sed '1s/front/back/
back

إضافة العنوان  1إلى التعليمة جعل الستبدال يججري عل ى السجطر الول مجن المجدخلت )الجتي هجي بجدورها سجطر
واحد فقط( .إذا حددنا رقم سطر آخر:

'[me@linuxbox ~]$ echo "front" | sed '2s/front/back/
front

فلن يتم التعديل ،لن المدخلت ل تحتوي إل على سطدر واحد.
يمكن تحديد العناوين بطردق مختلفة ،هذه أشهرها:
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الجدول  :7-20طرق تحديد العناوين في sed

الشرح

الخيار

n

رقم السطر ،حيث  nهو عدد موجب.

$

آخر سطر من الملف

/regexp/

السججطر الجتي متطججامبق نمججط التعججابير النظاميججة الساسججي الجذي يتبججع معيجار  .POSIXلحججظ أن
التعججبير النظججامي محججاط بخججط مائججل " ."/يمكججن أن ميغجيججر الفاصججل فججي التعججبير النظججامي إلججى

ف آخر وذلك بتحديده بالشكل التي \cregexpc :حيث  cهو محرف الفصل.
محر د
addr1,addr2

تحديد مجال من السطر من  addr1إلى ) ،addr2متضجمننا تلجك السجطر( .يمكجن أن يكججون

first~step

تحديججد السججطر المحججدد بججالرقم  firstومججن ثججم كججل سججطر يتبعججه بعججدد  stepمججن السججطر.

شكل العنوان  addr1أو  addr2أحد أشكال العناوين السابقة.

على سبيل المثال  1~2تعني كل سطر ترتيبججه فجردي 5~5 ،يشججير إلجى السجطر الخجامس وكججل
سطر يتبعه بخمسة أسطر وهكذا.

addr1,+n
!addr

يطابق السطر ذا العنوان  addr1و  nسطنرا بعده.
يطابق كل سطر عدا السطر  ،addrالذي يمكن أن يكون أحد الشكال السابقة.

سنشرح مختلف أنواع العناوين باستخدام ملف  distros.txtالجذي أنشجأناه سجابنقا فججي هجذا الفصجل .سججنجرب

أونل مجال السطر:

[me@linuxbox ~]$ sed -n '1,5p' distros.txt
12/07/2006

10.2

SUSE

11/25/2008

10

Fedora

06/19/2008

11.0

SUSE

04/24/2008

8.04

Ubuntu

11/08/2007

8

Fedora

طبعنا ،في المثال السابق مجا نل للسطر بدنءا من السطر الول إلى السطر الخامس .استخدمنا التعليمججة  pللقيججام
بذلك ،التي تطبع السطر المطابقة .لجعجل هجذه التعليمجة مفيجدة ،اسجتخدمنا الخيجار  -nالجذي يجع ل  sedل يطبججع

جميع السطر تلقائنيا.

سنجرب الن تحديد العنوان على شكل تعبير نظامي:
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[me@linuxbox ~]$ sed -n '/SUSE/p' distros.txt
12/07/2006

10.2

SUSE

06/19/2008

11.0

SUSE

10/04/2007

10.3

SUSE

05/11/2006

10.1

SUSE

تمكنا من عزل السطر التي تحتوي علججى الكلمجة " "SUSEباسججتخدام التعجبير النظججامي )المفصججول بجالخط المائجل(

 /SUSE/بشكل مشابه للمر .grep

أخينرا ،سنجرب استخدام "!" لعكس العنوان:
[me@linuxbox ~]$ sed -n '/SUSE/!p' distros.txt
11/25/2008

10

Fedora

04/24/2008

8.04

Ubuntu

11/08/2007

8

Fedora

10/26/2006

6.10

Ubuntu

05/31/2007

7

Fedora

10/18/2007

7.10

Ubuntu

04/19/2007

7.04

Ubuntu

10/24/2006

6

Fedora

05/13/2008

9

Fedora

06/01/2006

6.06

Ubuntu

10/30/2008

8.10

Ubuntu

03/20/2006

5

Fedora

أخرج المثال السابق القائمة التي قد توقعتها :جميع السطر التي ل تحتوي على التعبير النظامي ./SUSE/
ألقينا حتى الن نظرة على تعليمرتين من تعليمات  :sedتعليمة الستبدال " "sوتعليمة الطباعججة " ."pهججذه قائمججة
بالتعليمات الساسية التي يمكن استخدامها مع :sed

الجدول  :8-20تعليمات التعديل الساسية في sed

الخيار
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الشرح

=

إخراج السطر الحالي.

a

إضافة النص بعد السطر المحدد.

d

حذف السطر الحالي.
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i

إضافة نص قبل السطر المحدد.

p

طباعججة السججطر الحججالي .افتراضججنيا ،يطبججع  sedجميججع السججطر وميعججشدل بعججض

السطر حسب التعليمة الممجررة إليججه .يمكجن أن ميغجيججر هججذا السجلوك باسججتخدام

الخيار .-n
q

الخروج من  sedدون معالجة أخيجة أسجطر إض افية .طباعجة السجطر الح الي إن

Q

الخروج من  sedدون معالجه أخية أسطر إضافية.

لم يكن الخيار  -nمحدندا.

s/regexp/replacement/

اسجججتبدال جميجججع السلسجججل النصجججية الجججتي تطجججابق التعجججبير النظجججامي regexp

بالسلسلة النصججية  .replacementيمكججن أن تحتججوي السلسججلة النصججية الججتي

سججيتم السججتبدال بهججا علججى رمججز "&" الججذي ميمثججل النججص الججذي تمججت مطججابقته

باسججتخدام  .regexpبالضججافة إلججى ذلججك ،فججإن السلسججلة النصججية الججتي سججيتم

السججججتبدال بهججججا قججججد تحتججججوي علججججى التعججججبيرات " "\1إلججججى " "\9الججججتي تعنججججي
محتويججججات النمججججاط الفرعيججججة فججججي التعججججبير النظججججامي  .regexpلمزيججججد مججججن
المعلومات راجع فقرة "النماط الفرعية" فججي السججفل .يمكججن أن متحجججدد بعججض

الخيججارات بعججد فاصججل النهايججة )الججذي يكججون عججادنة الخججط المائججل( لتخصججيص
سلوك التعليمة .s
y/set1/set2

إبدال جميع المحججارف الموجججود فججي المجموعججة  set1بمناظراتهججا الموجججودة

فججي المجموعججة  .set2لحججظ أن التعليمججة  yتتطلججب أن تكججون المجموعتججان
بنفس الطول ،عكس المر .tr

تعليمة الستبدال  sهي أكثر تعليمات التعديل اسججتخدانما .سنشججرح طريقججة اسججتخدامها بتجربججة التعججديلت علجى

ملف  .distros.txtناقشنا سابنقا أن الملف  distros.txtليس مناسججنبا للججترتيب الزمنججي لن صججيغة الججوقت
الموجودة فيه هجي  MM/DD/YYYYلكجن الصجيغة الجتي يتطلبهجا ال ترتيب الزمنجي هجي  .YYYY-MM-DDللقي ام بهجذا

ت كثير وقد تحدث أخطاء غير متوقعة؛ لكججن باسججتخدام ،sed
التعديل على الملف يدونيا ،فسوف نحتاج إلى وق د

نستطيع القيام بهذا التعديل بخطوة واحدة:

)\}\[me@linuxbox ~]$ sed 's/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4
$/\3-\1-\2/' distros.txt
2006-12-07

10.2

SUSE
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2008-11-25

10

Fedora

2008-06-19

11.0

SUSE

2008-04-24

8.04

Ubuntu

2007-11-08

8

Fedora

2007-10-04

10.3

SUSE

2006-10-26

6.10

Ubuntu

2007-05-31

7

Fedora

2007-10-18

7.10

Ubuntu

2007-04-19

7.04

Ubuntu

2006-05-11

10.1

SUSE

2006-10-24

6

Fedora

2008-05-13

9

Fedora

2006-06-01

6.06

Ubuntu

2008-10-30

8.10

Ubuntu

2006-03-20

5

Fedora

جميل ج ندا! باستخدام المر القبيح السجابق ،غيرنجا صجيغة التاريججخ فجي المجر السجابق وبخطججوة واحجدة فقججط! هجذا

مثال واضح عن سبب وصف التعابير النظامية بأنها "للكتابة فقط"  . (-:يمكنك كتابة التعابير النظامية ،لكججن فججي

بعض الحيان ل تستطيع قراءتهم .قبل أن نهرب بعيندا من المر المرعب السابق .لنلججمق نظججرة علججى الطريقججة الججتي

مبني فيها .أونل ،نحن نعرف أن المر السابق تكون بنيته الساسية على الشكل التي:

sed 's/regexp/replacement/' distros.txt

الخطوة التالية هي كتابة التعبير النظججامي الججذي سججيطابق التاريججخ .ولنججه مججن الشججكل  MM/DD/YYYYويظهجر فججي

آخر السطر؛ فبإمكاننا كتابة نمط كالتي:

[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4}$

الذي يطابق رقمين ومن ثم خط مائل ،ثم رقمين ومن ثم خط مائجل ،وبعجدها أربعجة أرقجام ونهايجة السجطر .حسجننا،

و خ
ضح الشجرح السجابق تعججبير المطابقججة  ،regexpلكججن مجاذا عجن تعججبير السججتبدال )(replacement؟ يججب علينجا
الن أن نتعرف على ميزة جديدة في التعابير النظامية تسمى "التعابير الفرعية" أو النمجاط الفرعيجة :إذا ظهجرت

العبججارة ) \nحيججث  nهججي رقججم مججن  1إلججى  (9فججي تعججبير السججتبدال فججإن تلججك العبججارة ستشججير إلججى النمججط الفرعججي
المطابق لها في عبارة البحث  .regexpلنشاء أنماط فرعية ،فإننا نضع التعابير بين أقواس كالتي:
([0-9]{2})/([0-9]{2})/([0-9]{4})$
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لدينا الن ثلثجة تعجابير فرعيججة .أول تعججبير يحتجوي علجى الشجهر ،والثجاني علجى اليجوم ،والثجالث علججى السججنة .يمكننججا
الن بناء تعبير الستبدال كالتي:
\3-\1-\2

الذي يعطينا" :السنة  -الشهر  -اليوم".
لذا ستكون تعليمتنا على الشكل التي:
sed 's/([0-9]{2})/([0-9]{2})/([0-9]{4})$/\3-\1-\2/' distros.txt

يبقى الن لدينا مشكلتان فقط ،الولى هي أن الخطوط المائلة " "/في التعبير النظججامي المسججتخدم سججمترمبك sed

وسججتجعله يظججن أنججه أنهججى التعليمججة  .sالثانيججة هججي أن  sedيقبججل افتراضججييا التعججابير النظاميججة الساسججية وليججس
الموسججعة .ممججا يجعججل بعججض المحججارف فججي التعججبير السججابق متعارمججل علججى أنهججا أحججرف عاديججة بججدل اعتبارهججا أحرنفججا

خاصة .مترح خ
ل كلتا المشكلتين باستخدام الشرطة المائلة الخلفية "\" لتهريب تلك المحارف:

'sed 's/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4\}\)$/\3-\1-\2/
distros.txt

ميزة أخرى من مزايا تعليمة الستبدال  sهي استخدام الرايات الختيارية التي تلي عبارة الستبدال .أهججم تلججك

الرايججات هججي الرايججة  ،gالججتي تجعججل  sedيسججتبدل جميججع المطابقججات فججي السججطر وليججس أول مطابقججة فقججط .جججخرب
المثال التي:
'[me@linuxbox ~]$ echo "aaabbbccc" | sed 's/b/B/
aaaBbbccc

لحظنا أن الستبدال جرى لول حرف " "bفي السطر .نستطيع ،باستخدام الراية  ،gاستبدال جميع المطابقات:
'[me@linuxbox ~]$ echo "aaabbbccc" | sed 's/b/B/g
aaaBBBccc

حتى الن ،أعطينا جميع التعليمات إلى  sedباستخدام سطر الوامر؛ من الممكن تخزين التعليمجات المعقجدة فجي

ملججف منفصججل واسججتدعاؤها بالخيججار  .-fسنسججتخدم  sedالن مججع ملججف  distros.txtلنشججاء تقريججر يحتججوي
عل ى عنجوان فجي العل ى والتواريجخ المعدلجة إلجى الشجكل الجديجد وأسجماء التوزيع ات مكتوبججنة ب أحرف كجبيرة .الن

شغل محررك المفضل واكتب التي:

# sed script to produce Linux distributions report
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1 i\
\
Linux Distributions Report\
s/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4\}\)$/\3-\1-\2/
y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/

: ونشغله كالتيdistros.sed  نحفظ الملف باسم،الن
[me@linuxbox ~]$ sed -f distros.sed distros.txt
Linux Distributions Report
SUSE

10.2

2006-12-07

FEDORA

10

2008-11-25

SUSE

11.0

2008-06-19

UBUNTU

8.04

2008-04-24

FEDORA

8

2007-11-08

SUSE

10.3

2007-10-04

UBUNTU

6.10

2006-10-26

FEDORA

7

2007-05-31

UBUNTU

7.10

2007-10-18

UBUNTU

7.04

2007-04-19

SUSE

10.1

2006-05-11

FEDORA

6

2006-10-24

FEDORA

9

2008-05-13

UBUNTU

6.06

2006-06-01

UBUNTU

8.10

2008-10-30

FEDORA

5

2006-03-20

م
كمججا لحظجج ر
.ق نظججرة أخججرى علججى السججكربت
 لكججن كيججف قججام بججذلك؟ لنلجج م، بعملججه علججى أتججم وجججهsed  قججام سججكربت،ت

: لترقيم السطرcat سنستخدم

[me@linuxbox ~]$ cat -n distros.sed
1

# sed script to produce Linux distributions report
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2
\1 i

3

\

4

\Linux Distributions Report

5
6

s/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4\}\)$/\3-\1-\2/

7

y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/

8

السطر الول من السجكربت هجو تعليجق .كمجا فجي العديجد مجن ملف ات العجدادات ولغ ات البرمججة فجي نظجام ليمنكجس،

فإن التعليق يبدأ برمز " "#ويتبعه أخية ملحظة أو شرح .يمكن أن متدررج التعليقات في أي مكججان فججي الملججف )لكججن
ليججس داخججل بعضججهم البعججض(  ،وتكمججن الفائججدة مججن التعليقججات فججي السججماح للشججخاص بفهججم أو تعججديل السججكربت

بسهولة.

السطر الثاني هو سطر فارغ .وكما في التعليقات ،تستخدم السطر الفارغة لزيادة قابلية قراءة النص.
تدعم العديد من تعليمجات  sedعنجاوين السججطر .متسججتخدم العنججاوين لكجي متحجشدد السجطر الجتي سججمتجرى العمليجات
عليها .يمكن تحديد عنوان السطر كأرقام أو كمجالت أو باستخدام الرمز " "$لتحديد آخر سججطر فججي الملججف؛ كمججا

مخر معنا في جدودل سابق.

تحتوي السطر من  3إلى  6على النص الذي سميضاف قبل العنوان  ،1أي أول سطر في المدخلت .يتبع التعليمججة

 iمحججرف العججودة إلججى بدايججة السججطر )تججم تهريبججه بالشججرطة المائلججة الخلفيججة( أو مججا يسججمى "محججرف إكمججال السججطر"

) .(line continuation characterتسمح هذه العبارة ال تي متسجتخدم فجي العديجد مجن الم اكن بمجا فيهجا سجكربتات

ال مشججل ،بججأن يضججاف محججرف العججودة إلججى بدايججة السججطر فججي النججص دون إخطججار المفسججر )فججي هججذه الحالججة  (sedأن
السطر قد انتهى )قد يبدو المر مربنكجا للوهلجة الولجى( .التعليمجة  iوشججبيهاتها) a :الججتي تضجيف النججص بعججد السججطر

الحججالي وليججس قبلججه( ،و  ) cالججتي تسججتبدل النججص( ؛ تقبججل أن ينتهججي جميججع السججطر عججدا آخججر سججطر بمحججرف إكمججال

السججطر .السججطر السججادس فججي السججكربت هججو نهايججة النججص الججذي سججميدررج ،الججذي ينتهججى بمحججرف العججودة إلججى بدايججة

السطر بد نل من محرف إكمال السطر .مما يشير إلى نهاية التعليمة .i

ملحظممة :يتكججون محججرف إكمججال السججطر مججن شججرطة مائلججة خلفيججة يتبعهججا مباشججرنة محججرف العججودة إلججى بدايججة
السطر .ل ميسرمح بأي شيء آخر بعدها وحتى لو كان فرا ن
غا واحندا.

يحتوي السطر السابع على تعليمة البحث والستبدال .ولنها لم متسربق بعنوان ،فسمتنجفذ على جميع أسطر الملف.
يقوم السطر الثامن بعملية تحويل لجميع الحرف الصغيرة إلججى الحججرف الكججبيرة .لحججظ أن التعليمججة  yفججي sed
ل تسجمح باسججتخدام مججالت الحجروف )علجى سججبيل المثجال ]  ،([a-zول حجتى فئججات حجروف ) POSIXعلجى عكجس

 .(trالتعليمة  yأي ن
ضا غير مسبوقة بعنوان ،أي أنها سمتطجبق على جميع السطر.
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الشخاص الذين يحبون  sedيحبون أي ض
ضا...
برنامج  sedهو برنامج كفؤ ،قادر على القيام بعمليات تعديل معقدة جندا على النصوص .لكنججه يسججتخدم
عادة مع تعليمات بسيطة وليس مع سكربتات طويلة .ميف ش
ضججل العديججد مججن المسججتخدمين اسججتخدام أدوات
م
أخججرى للقيججام بعمليججات المعالجججة الكججثر تعقيججندا .أشججهر أداتيججن همججا  awkو  .perlإنهمججا تتجججاوزان الدوات
البسيطة الجتي ناقشجناها هنجا ،وتتوسجعان إل ى حقجل لغجات البرمججة .متسجتخدم  perlمكجان سجكربتات ال م
شجل

لدارة النظمججة ،بالضججافة إلججى اسججتخدامها فججي تطججوير الججموب awk .هججي لغججة مخصصججة أكججثر .قوتهججا فججي

قججدرتها علججى معالجججة البيانججات المجدولججة .هججي تشججابه  sedمججن حيججث معالجتهججا للملفججات النصججية سججطنرا
بسطر ،وتستخدم طريقة مشابهة لبرنامج  sedلتحديد عناوين السطر .وعلى الرغم من أن  awkو perl
خارجتان عن موضوع هذا الكتاب ،إل أنهما مفيدتان جندا لمستخدم سطر أوامر ليمنكس.

aspell
آخر برنامج سنلقي نظرة عليه فججي هججذا الفصجل هجو  ،aspellبرنامجج  aspellهججو مجدقق إملئجي تفجاعلي؛ وهججو

نسججخة مطججورة مججن برنامججج يسججمى  .ispellوعلججى الرغججم مججن أن  aspellميسججتخدم كججثينرا مججن البرامججج الججتي

تتطلب تدقينقا إملئ نيا؛ إل أننا نستطيع استخدامه بمفرده عن طريججق سججطر الوامججر .يسججتطيع  aspellأن يججدقق
مختلف أنواع النصوص بذكاء ،بما فيها مستندات  ،HTMLوبرامج  ،C/C++ورسائل البريد اللكتروني وغيرها.

نستخدم  aspellبالشكل التي لكي ندقق ملنفا نصنيا بسينطا:
aspell check textfile

حيث  textfileهو اسم الملف الذي سميدقق .كمثادل عملي ،سننشئ ملنفا نصججنيا باسججم  foo.txtيحتججوي علججى
بعض الخطاء الملئية:

[me@linuxbox ~]$ cat > foo.txt
The quick brown fox jimped over the laxy dog.

سندقق الن الملف باستخدام :aspell
[me@linuxbox ~]$ aspell check foo.txt

لما كان  aspellمدقنقا تفاعلنيا ،فإننا سنشاهد شاشة كالشاشة التية:
The quick brown fox jimped over the laxy dog.
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aspell

6) wimped

jumped

)1

7) camped

gimped

)2

8) humped

comped

)3

9) impede

limped

)4

0) umped

pimped

)5

I) Ignore all

Ignore

)i

R) Replace all

Replace

)r

l) Add Lower

Add

)a

x) Exit

Abort

)b
?

سنشاهد في أعلى الشاشة الكلمة التي مهجئت خطنأ ممعخلمنة .في المنتصف ،سنشاهد عشججرة اقتراحججات مرقمججنة مججن
الصجججفر إلجججى التسجججعة ،يليهجججا قائمجججة بالفعجججال الجججتي يمكجججن القيجججام بهجججا .وفجججي السجججفل نشجججاهد ممحنثجججا ججججاهنزا لقبجججول

المدخلت.
م
إذا ضججغطنا علججى الججزر  ،1فسيسججتبدل  aspellالكلمججة الممعخلمججة بالكلمججة " "jumpedوسججيتحرك إلججى كلمججة أخججرى

مهجأة بشكل خاطئ التي هي " ."laxyإذا حددنا البديل " "lazyفسيتم إنهاء  aspellبعد استبدالها .بعد انتهاء
ص م
التدقيق الملئي ،نستطيع تفحص محتوى ملف  foo.txtوسنجد أن الكلمات الخطأ قد م
حرحت:

[me@linuxbox ~]$ cat foo.txt
The quick brown fox jumped over the lazy dog.

إذا لججم نحججدد الخيججار  ،--dont-backupفسينشججئ  aspellملنفججا احتياطنيججا يحتججوي علججى النججص الصججلي وذلججك

بإضافة المتداد  .bakإلى اسم الملف.

م
بواسطة مهارتنا في استخدام  ،sedسنعيد الخطاء الملئية السابقة حتى نستطيع تدقيق الملف مخرنة أخرى:
[me@linuxbox ~]$ sed -i 's/lazy/laxy/; s/jumped/jimped/' foo.txt

الخيار  -iيجعل  sedيعدل الملف مباشر نة دون إرساله إلى مجرى الخججرج القياسججي ،وسيسججتبدل محتججوى الملجف

الصلي بالناتج المعدل .لحظنا أي ن
ضا إمكانية وضع أكثر من تعليمة تعديل في نفس السطر؛ وذلجك بالفصجل بينه ا

بفاصلة منقوطة.

سججنجخرب الن اسججتخدام  aspellلتججدقيق أنججواع مختلفججة مججن الملفججات النصججية .باسججتخدام محججرر نصججي كمحججرر
) vimربما يجخرب البعض استخدام  ،(sedسنكتب مستند :HTML
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<html>
<head>
<title>Mispelled HTML file</title>
</head>
<body>
<p>The quick brown fox jimped over the laxy dog.</p>
</body>
</html>

: إذا استخدمنا المر،سنواجه مشكلة عند محاولة تدقيق ملفنا المعدل
[me@linuxbox ~]$ aspell check foo.txt

:فسنحصل على
<html>
<head>
<title>Mispelled HTML file</title>
</head>
<body>
<p>The quick brown fox jimped over the laxy dog.</p>
</body>
</html>
1) HTML

4) Hamel

2) ht ml

5) Hamil

3) ht-ml

6) hotel

i) Ignore

I) Ignore all

r) Replace

R) Replace all

a) Add

l) Add Lower

b) Abort

x) Exit

?

 يمكججججن حجججج خ. هججججي كلمججججات مهجججججأة خطججججنأHTML  أن وسججججومaspell سججججيعتبر
ل هججججذه المشججججكلة بتحديججججد الخيججججار
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aspell
 ،(HTML) -Hكالتي:
[me@linuxbox ~]$ aspell -H check foo.txt

الذي سيظهر النتيجة التية:
><html
><head
><title>Mispelled HTML file</title
></head
><body
><p>The quick brown fox jimped over the laxy dog.</p
></body
></html
6) Misapplied

Mi spelled

)1

7) Miscalled

Mi-spelled

)2

8) Respelled

Misspelled

)3

9) Misspell

Dispelled

)4

0) Misled

Spelled

)5

I) Ignore all

Ignore

)i

R) Replace all

Replace

)r

l) Add Lower

Add

)a

x) Exit

Abort

)b
?

تججم تجاهججل جميججع وسججوم  ،HTMLوسججمتدقق أي نصججوص ليسججت مججن الوسججوم .لكججن سججتدقق محتويججات الخاصججية
.Alt
ملحظة :سيتجاهل  aspellروابط الموب وعناوين البريد اللكججتروني فججي النصججوص .يمكججن أن ميعججخدل ذلججك
بخيججارات سججطر الوامججر .مججن الممكججن أي ن
ضججا تحديججد أخيججة وسججوم سججيتم تجاهلهججا .راجججع صججفحة الججدليل للمججر
 aspellلمزيد من المعلومات.
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الخلاصة

ألقينا نظرة في هذا الفصل على العديد من أدوات سطر الوامر التي متستخدم لمعالجة النصوص .سنتعرف على

غيرها في الفصل القادم .ل يمكننا إنكار أن الفائدة العملخية من استخدام أدوات معالجججة النصججوص لججم تتضججح لججك
بعد ،ول الطريقة ول السبب الذي ستستخدمها من أجله؛ على الرغم من أننا حاولنا تجربة أمثلة عمليججة نسججتخدم

فيهججا تلججك الدوات .سنكتشججف فججي الفصججول اللحقججة أن هججذه الدوات تشججكل قاعججدنة وأسانسججا سججرنمح خ
ل بواسججطته

صا عند كتابتنا سكربتات المشل؛ المكان الذي تظهر فيه القيمة الحقيقية لهذه الدوات.
الكثير من المشاكل .خصو ن

أضف إلى معلوماتك
هنالججك عججدكد مججن أوامججر معالجججة النصججوص الججتي تسججتحق الهتمججام .منهججا) split :تقسججيم الملفججات إلججى أقسججام(،

و ) csplitتقسيم الملفات إلى أقسام اعتماندا على المحتوى(.
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الفص	ل الحادي والعشرون:

تنسيق النصوص

سججنكمل فججي هججذا الفصجل شجرحنا للدوات المتعلقججة بالنصججوص ،مركزيججن علجى البرامججج الجتي متسججتخدم لتنسجيق

البيانججات النصججية عو ن
ضججا عججن معالجتهججا .متسججتخدم هججذه الدوات عججادنة لتحضججير النصججوص للطباعججة ،الموضججوع
الذي سنشرحه في الفصل القادم ،البرامج التي سنشرحها في هذا الفصل هي:
•

 – nlترقيم السطر.

•

 – foldجعل السطر تلتف عند تجاوزها حيدا ممعيننا.

•

 – fmtممنخسق نصوص بسيط.

•

 – prتجهيز النص للطباعة.

•

 – printfتنسيق وإخراج البيانات.

•

 – groffنظام تنسيق للمستندات.

أدوات التنسيق البسيطة

سججنلقي أونل نظججرة علججى الدوات البسججيطة لتنسججيق النصججوص .تقججوم تلججك البرامججج عججادنة بمهمججة واحججدة فقججط،

وتكون آلية عملها سهلة وغير معقدة البتة؛ لكن قد ميستفاد منها استفادنة كبيرنة عند اسججتخدامها فججي سججكربت

أو أنبوب.

ترقيم الأسطر باستخدام nl
البرنامججج  nlهججو برنامججج بسججيط يسججتخدم للقيججام بمهمججة واحججدة هججي ترقيججم السججطر .يشججابه  nlفججي أبسججط

حالته المر :cat -n

[me@linuxbox ~]$ nl distros.txt | head
12/07/2006

10.2

SUSE

1

11/25/2008

10

Fedora

2

06/19/2008

11.0

SUSE

3

04/24/2008

8.04

Ubuntu

4

11/08/2007

8

Fedora

5
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10/04/2007

10.3

SUSE

6

10/26/2006

6.10

Ubuntu

7

05/31/2007

7

Fedora

8

10/18/2007

7.10

Ubuntu

9

04/19/2007

7.04

Ubuntu

10

وكما في  ،catيقبل  nlالمدخلت من مجرى الدخل القياسي أو عن طريق ملفات متمرر أسججماؤها كوسججائط؛ لكججن
 nlيملك عد ندا من الخيارات ويدعم نمط وصفي بسيط للقيام بأنواع معقدة نونعا ما من الترقيم.

يججدعم  nlمفهونمججا يسججمى "الصججفحات المنطقيججة" ) (logical pagesعنججد الججترقيم .ممججا يسججمح لبرنامججج  nlبإعججادة
الترقيم من البداية عند كل صفحة .من الممكن باسججتخدام الخيجارات تحديججد قيمججة بدايججة الججترقيم ،والتحكججم فججي

تنسيقه إلى حدد ما .متق جسم الصفحة المنطقية إلى ترويسجة ،وجسجم ،وتججذييل .يمكجن إعجادة الججترقيم مجن البدايجة أو
تغييجر تنس يق الجترقيم فجي ك ل قسجم مجن هجذه القس ام .إذا مم شررر إل ى  nlعجخدة ملفجات ،فسجتعامل علجى أنه ا مج رى

وحيد من النص.

يمكن تحديد أقسام النص باستخدام أنماط )غريبة المظهر( متضاف إلى النص:
الجدول  :1-21أنماط nl

المعنى

النمط

\:\:\:
\:\:
\:

بداية ترويسة الصفحة.
بداية جسد الصفحة.
بداية تذييل الصفحة.

يجججب أن يظهججر كججل نمججط مججن النمججاط السججابقة وحججده فججي سججطدر بججأكمله .لججن ميظمهججر  nlهججذه النمججاط بعججد معالجججة

الملف.

يحتوي الجدول التي على أبرز الخيارات التي متستخدم مع :nl
الجدول  :2-21خيارات  nlالشائعة

الخيار

-b style

الشرح

تحديد قيمة نمط ترقيم جسد الصفحة إلى القيمة style؛ حيث  styleهي إحججدى القيججم

التية:
•
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•

 :tترقيم جميع السطر غير الفارغة ،وهو الخيار الفتراضي.

•

 :nعدم ترقيم أي شيء.

•

 :pregexpترقيم السطر التي متطامبق التعبير النظامي الساسي  regexفقط.

-f style

تحديد نمط ترقيم التذييل إلى  .styleالقيمة الفتراضية هي .n

-h style

تحديد نمط ترقيم الترويسة إلى  .styleالقيمة الفتراضية هي .n

-i number

تحديد قيمة زيادة الترقيم إلى الرقم  .numberالقيمة الفتراضية هي الواحد.

-n format

تحديد تنسيق الرقم إلى  formatحيث يمكن أن يكون أحد القيم التية:

-p
-s string

•

القيمة  :lnجعل محاذاة الترقيم إلى اليسار دون طباعة أصفار بادئة.

•

القيمة  :rnجعل محاذاة الترقيم إلى اليمين دون طباعة أصفار بادئة.

•

القيمة  :rzجعل محاذاة الترقيم إلى اليمين مع طباعة أصفار بادئة.

إعادة الترقيم إلى قيمته البتدائية عند بداية كل صفحة.
إضافة السلسلة النصية  stringإلى نهاية كل سطر لنشاء فاصل .القيمة الفتراضججية هججي
مسافة جدولة واحدة.

-v number
-w width

تحديد بداية كل صفحة إلى الرقم  .numberالقيمة الفتراضية هي الواحد.
تحديد عرض حقل رقم السطر إلى  .widthالقيمة الفتراضية هي ستة.

ل نسججتطيع أن ننكججر أننججا لججن نسججتخدم ترقيججم السججطر كججثينرا ،لكننججا سنسججتخدم  nlلكججي نتعلججم طريقججة دمججج عججخدة

أدوات مججع بعضججها البعججض للقيججام بمهججام معقججدة .سججنبني عملنججا علججى مثججال مججن الفصججل السججابق ،لنشججاء تقريججر عججن

توزيعات ليمنكس .ولننا سنستخدم  ،nlفل بأس من تحديد الترويسة والجسد والتججذييل .سججنعخدل سججكربت sed
من الفصل السابق باستخدام محرر نصي؛ وسنسمي الملف الناتج باسم :distros-nl.sed

# sed script to produce Linux distributions report
\1 i
\\\:\\:\\:
\
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Linux Distributions Report\
\
Name

Ver. Released\

----

---- --------\

\\:\\:
s/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4\}\)$/\3-\1-\2/
$ a\
\\:\
\
End Of Report

 لحججظ أننججا نحتججاج إلجى. ويضججيف تججذيينل فججي آخججر التقريججرnl يضيف السكربت أنماط الصفحة الخاصة بالبرنامج

. يفسرها على أنه محرف الهروبsed  لن،استخدام شرطرتين خلفيرتين مائلرتين بدنل من واحدة
:nl  وsed  وsort سننشئ الن التقرير باستخدام

[me@linuxbox ~]$ sort -k 1,1 -k 2n distros.txt | sed -f distros-nl.sed
| nl

Linux Distributions Report
Name

Ver.

Release

----

----

--------

1

Fedora

5

2006-03-20

2

Fedora

6

2006-10-24

3

Fedora

7

2007-05-31

4

Fedora

8

2007-11-08

5

Fedora

9

2008-05-13

6

Fedora

10

2008-11-25

7

SUSE

10.1

2006-05-11

8

SUSE

10.2

2006-12-07

9

SUSE

10.3

2007-10-04

10

SUSE

11.0

2008-06-19

11

Ubuntu

6.06

2006-06-01

12

Ubuntu

6.10

2006-10-26
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2007-04-19

7.04

Ubuntu

13

2007-10-18

7.10

Ubuntu

14

2008-04-24

8.04

Ubuntu

15

2008-10-30

8.10

Ubuntu

16

End Of Report

التقريججر هججو عبججارة عججن نتيجججة لنبججوب يحتججوي علججى ثلثججة أوامججر .رتبنججا أونل التوزيعججات حسججب السججم والصججدار

) الحقلين الول والثاني( ،ومن ثم عالجنا الناتج باستخدام  sedمضيفين ترويسة التقرير وتذييله .وفي النهاية،
مررنا الناتج إلى  nlالذي ميرشقم أسطر جسد الصفحة فقط افتراضنيا.
بإمكاننا إعادة تنفيذ المر السابق وتجربة خيارات مختلفة للمر :nl
nl -n rz

و:
' ' nl -w 3 -s

دا باستخدام fold
التفاف الأسطر بعد تجاوزها طونلا محد ن

ي" ) ،(foldهججو عمليجة مترق شسجم السجطر عنجد عجرض معيجن .كمجا فججي الوامججر الخججرى ،يقبجل  foldالمججدخلت مجن
"الط خ
مجرى الدخل القياسي أو من الملفات التي متمرر أسماؤها كوسائط .يمكننا معرفة كيف يعمججل  foldبتمريجر نججص

بسيط إليه:

| "[me@linuxbox ~]$ echo "The quick brown fox jumped over the lazy dog.
fold -w 12
The quick br
own fox jump
ed over the
lazy dog.

ميقجسم النص المممرر من ناتج  echoإلى أجزاء باستخدام الخيار  .-wحددنا في المر السابق ،على سجبيل المثجال،
قيمة العرض العظمي للسطر بإثني عشر محرنفا .إذا لم ميحجدد العججرض العظمججي ،فسمتسججتخدم القيمججة  .80لحججظ

كيف مقشطرع السطر دون الخذ بعين العتبار حدود الكلمة .بإضافة الخيار  ،-sنجعل  foldيقسم السطر عند آخجر
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:فراغ يصل إليه قبل العرض العظمي للسطر
[me@linuxbox ~]$ echo "The quick brown fox jumped over the lazy dog." |
fold -w 12 -s
The quick
brown fox
jumped over
the lazy
dog.

سق نصوص بسيط
 قمن م:fmt برنامج
 المدخلت منfmt  يقبل. بالضافة إلى غيرها من الميزات، الفقرات ويسمح بالتفاف السطرfmt ينسق برنامج

 يمل السججطر بججالنص مججع، بشججكل أساسججي.مجججرى الججدخل القياسججي أو مججن الملفججات الججتي متمججرر أسججماؤها كوسججائط

.المحافظة على المحاذاة والسطر الفارغة

:fmt  للمرinfo  النص التي من صفحة،سنحتاج إلى بعض النص لكي نجخرب عليه
`fmt' reads from the specified FILE arguments (or standard input
if none are given), and writes to standard output.
By default, blank lines, spaces between words, and indentation are
preserved in the output; successive input lines with different
indentation are not joined; tabs are expanded on input and introduced
on output.
`fmt' prefers breaking lines at the end of a sentence, and tries
to avoid line breaks after the first word of a sentence or before the
last word of a sentence. A "sentence break" is defined as either the
end of a paragraph or a word ending in any of `.?!', followed by two
spaces or end of line, ignoring any intervening parentheses or
quotes. Like TeX, `fmt' reads entire "paragraphs" before choosing
line breaks; the algorithm is a variant of that given by Donald E.
Knuth and Michael F. Plass in "Breaking Paragraphs Into Lines",
`Software--Practice & Experience' 11, 11 (November 1981), 1119-1184.

 لنفججترض الن أننججا نريججد أن نعيججد."fmt.info.txt" لننسججخ هججذا النججص إلججى محررنججا النصججي ولنحفظججه باسججم
 مجعfmt  يمكننجا معالججة المل ف باسجتخدام المجر.تنسيق هذا النص لكجي يتسجع فجي حقجل بعجرض خمسجين محرنفجا

:"-w" الخيار
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[me@linuxbox ~]$ fmt -w 50 fmt-info.txt | head
`fmt' reads from the specified FILE arguments
(or standard input if
none are given), and writes to standard output.
By default, blank lines, spaces between words,
and indentation are
preserved in the output; successive input lines
with different indentation are not joined; tabs
are expanded on input and introduced on output.

: لنه يشرح ما الذي جرى، ربما علينا قراءة النص. نتيجة غريبة بعض الشيء،حسننا
 والزاحجة فجي المخرججات؛، والفراغجات مجا بيجن الكلم ات، يتم المحافظة علجى السجطر الفارغجة،"افتراض نيا
لججن متج رمججع السججطر المعاقبججة ذات الزاحججة المختلفججة؛ ستوسججع مسجافات الجدولججة فججي المججدخلت وسججتظهر

".في المخرجات

: خيانرا لتصحيح ذلكfmt  يوفر، لحسن الحظ. على إزاحة السطر الولfmt  يحافظ،إنذا
[me@linuxbox ~]$ fmt -cw 50 fmt-info.txt
`fmt' reads from the specified FILE arguments
(or standard input if none are given), and writes
to standard output.
By default, blank lines, spaces between words,
and indentation are preserved in the output;
successive input lines with different indentation
are not joined; tabs are expanded on input and
introduced on output.
`fmt' prefers breaking lines at the end of a
sentence, and tries to avoid line breaks after
the first word of a sentence or before the
last word of a sentence. A "sentence break"
is defined as either the end of a paragraph
or a word ending in any of `.?!', followed
by two spaces or end of line, ignoring any
intervening parentheses or quotes. Like TeX,
`fmt' reads entire "paragraphs" before choosing
line breaks; the algorithm is a variant of
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that given by Donald E. Knuth and Michael F.
Plass in "Breaking Paragraphs Into Lines",
`Software--Practice & Experience' 11, 11
(November 1981), 1119-1184.

أفضل بكثير! حصلنا على النتيجة المطلوبة باستخدام الخيار "."-c
يملك  fmtعدندا من الخيارات المثيرة للهتمام:
الجدول  :3-21خيارات fmt

الخيار

الشرح

-c

جعججل  fmtيعمججل فججي وضججع " ."crown marginوهججذا مججا يحفججظ الزاحججة لول سججطرين

-p string

تنسجججيق السجججطر الجججتي تبجججدأ بالعبجججارة " ."stringبعجججد التنسجججيق ،سمتضجججاف محتويجججات

من الفقرة .يتم إزاحة باقي السطر لكي تتماشى مع السطر الثاني.

" "stringإلى كل سطر تم تنسيقه .يمكن استخدام هذا الخيار لتنسيق النصوص في

الكججواد المصججدرية .علججى سججبيل المثججال ،الكججثير مججن لغججات البرمجججة وملفججات العججدادات

تسججتخدم رمججز " "#للشججارة إلججى بججدء تعليججق؛ ويمكججن تنسججيقها باسججتخدام ' .-p '#

راجع المثال في السفل.
-s

نمججط اللتفججاف فقججط .فججي هججذا النمججط ،سججتلتف السججطر عنججد تجاوزهججا حججندا ممعيننججا  .لكججن

السجطر القصجيرة ل ن متدرمجج مجع غيرهجا .هجذا النم ط مفيجد عنججد تنسجيق نصجوص ك الكواد

حيث ل يجوز دمج السطر مع بعضها.
-u

جعل الفراغات موحدة .هذا ما ميطشبق أسجلوب المكختجاب التقليجدي فجي تنسجيق النججص .هجذا
يعني أنه يوجججد فجراغ واحججد بيجن الكلمجات وفراغيججن بيججن الجمجل .هججذا الخيججار مفيججد عنجد
م
إزالة "المحاذاة" أي النص الذي أضيفت الفراغات إليه لكي تتم محججاذاته إلججى اليميججن أو
اليسار.

-w width

تنسيق النص لكي يتسع في حقل بعرض  widthمن المحارف .القيمة الفتراضية هي

 .75لحججظ أن  fmtيجعججل السجججطر أقصجججر مججن ذاك العججرض لكججي تتجججم الموازنجججة مججا بيجججن
السطر.

الخيار  -pمثير للهتمام بشك دل كبير .يمكننا باسجتخدامه أن ننسجق أججزانء محجددة مجن الملجف ،وذلجك بتزويجد هجذا
الخيججار بالعبججارة الججتي تبججدأ فيهججا تلججك السججطر .تسججتخدم العديججد مججن لغججات البرمجججة رمججز " "#للشججارة إلججى بدايججة
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التعليقججات ،وبالتججالي يمكججن تنسججيق التعليقججات باسججتخدام هججذا الخيججار .لمننشججئ ملنفججا ميحججاكي برنامنجججا يحتججوي علججى
تعليقات:
[me@linuxbox ~]$ cat > fmt-code.txt
# This file contains code with comments.
# This line is a comment.
# Followed by another comment line.
# And another.
This, on the other hand, is a line of code.
And another line of code.
And another.

م
الملججف السججابق يحتججوي علججى تعليقججات تبججدأ بالسلسججلة النصججية " ) "#أي رمججز  #تبعججه فججراغ( وأسججطر أخججرى مججن

"الكواد" .سنستخدم الن  fmtلتنسيق التعليقات وترك باقي الكواد دون أن متنخسق:

[me@linuxbox ~]$ fmt -w 50 -p '# ' fmt-code.txt
# This file contains code with comments.
# This line is a comment. Followed by another
# comment line. And another.
This, on the other hand, is a line of code.
And another line of code.
And another.

م
لحظ أن التعليقات المتتابعة قد أضيفت إلى بعضها البعجض ،بينمجا متمركججت السججطر الفارغججة والسجطر الججتي ل تبجدأ

بالسلسلة النصية "  "#على حالها.

تنسيق النص للطباعة باستخدام pr
يستخدم برنامج  prلكي يقوم "بترقيم الصفحات" ) .(paginateعند طباعة نص ،من المهم فصل الصفحات عن

بعضججها بعججخدة أسججطر فارغججة ،لكججي مينشججأ حاشججية عليججا وسججفلى لكججل صججفحة .وحججتى أكججثر مججن ذلججك ،حيججث تسججتخدم
السطر الفارغة لتحديد ترويسة وتذييل لكل صفحة.

سنشرح البرنامجج  prبتحويجل مل ف  distros.txtإلجى سلس لة مجن الصجفحات القصجيرة ججندا )عرضجنا هنجا أول
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صفحتين فقط(:
[me@linuxbox ~]$ pr -l 15 -w 65 distros.txt

Page 1

Page 2

distros.txt

2008-12-11 18:27

12/07/2006

10.2

SUSE

11/25/2008

10

Fedora

06/19/2008

11.0

SUSE

04/24/2008

8.04

Ubuntu

11/08/2007

8

Fedora

distros.txt

2008-12-11 18:27

10/04/2007

10.3

SUSE

10/26/2006

6.10

Ubuntu

05/31/2007

7

Fedora

10/18/2007

7.10

Ubuntu

04/19/2007

7.04

Ubuntu

استخدمنا فجي المث ال الس ابق الخيجار ) -lطجول الصجفحة( ،والخيجار ) -wع رض الصجفحة( ،لتعريجف أن "الصجفحة"

هي خمكس وستون محر نفا فججي العجرض وخمسججة عشجر سجطنرا فجي الطججول .عنجدما يرقججم برنامججج  prصجفحات ملججف
م
 ،distros.txtفإنه يفصل بين كل صججفحة وأخججرى بعججخدة فراغجات بيضججاء ومينشججئ ترويسججنة افتراضججينة تحتججوي
على تاريخ تعديل الملف ،واسم الملف ،ورقم الصفحة .يوفر برنامج  prالعديد من الخيارات للتحكم في طريقة

تخطيط الصفحة .سنلقي نظرة عليها في الفصل القادم.
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 :printfتنسيق وإخراج البيانات
على النقيض من بجاقي الوامجر الجتي ناقشججناها فججي هججذا الفصجل ،ل ميسجتخدم المجر  printfفجي النججابيب )لنجه ل

يقبل دخل قياسجي( وليجس لجه اسجتخدام مباش ر فجي سجطر الوامجر )ميسجتخدم غالنبجا فجي السجكربتات( .إذا لمجاذا هجو

مهم؟ لنه شائع الستخدام.

مطشور المر ) printfجاء اسمه من العبارة " ("print formattedلول مخرة للغجة البرمجججة  ،Cوماسججتخدم فيمجا بعججد
في العديد من لغات البرمجة بما فيها المشل .في الواقع ،إن  printfهو أمر ممضجمن في الصدفة .bash

يعمل  printfكما يلي:

printf "format" arguments
ميستخدم المر بتحديد سلسلة نصية تحتوي على نمط التنسجيق الجذي س ميطجبق علجى الوسجائط .سجمتخررج النتيججة

الممنجسقة إلى مجرى الخرج القياسي .هذا مثال مبسط عن استخدامه:

[me@linuxbox ~]$ printf "I formatted the string: %s\n" foo
I formatted the string: foo

قد تحتجوي جملجة التنسججيق علجى نصججوص عاديجة )كالعبججارة " ،("I formatted the string:وعبججارة ممهجربجة )كمجا فجي
محججججججرف نهايججججججة السججججججطر  ،(\nوعبججججججارات تبججججججدأ بججججججالرمز  ،%الججججججتي تسججججججمى "محججججججددات التحويججججججل" )conversion
 (specificationsويقال عنها أي ن
ضا "محددات التنسيق" .فججي المثججال أعله ،ميسججتخدم محججدد التنسججيق  %sلتنسججيق

السلسلة النصية " "fooويضعها في موضعها المناسب في مخرجات المر  .printfهذا مثال آخر:
[me@linuxbox ~]$ printf "I formatted '%s' as a string.\n" foo
I formatted 'foo' as a string.

كمججا تلحججظ ،ماسججتبدل محججدد التنسججيق  %sبالسلسججلة النصججية " "fooفججي مخرجججات المججر .ميسججتخدم المحججدد ""s
لتنسيق البيانجات النصجية .يوججد هنالجك محجددات أخجرى لتنسجيق أنجواع البيانجات الخجرى .يلخجص الججدول التجي

أبرز أنواع البيانات المستخدمة بكثرة:
الجدول  :4-21محددات التنسيق الشائعة

المحدد

الشرح

d

تنسيق عدد ما كعدد صحيح.

f

تنسيق عدد ما كعدد ذي فاصلة عشرية.

O

تحويل وإخراج عدد ما إلى النظام الثماني.
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s

تنسيق سلسلة نصية.

x

تحويل وإخراج عدد ما إلى النظام الست عشري باستخدام احرف صجغيرة " "a-fعنجد الحاججة
إليها.

X

يقوم بنفس عمل المحدد  xلكن باستخدام الحرف الكبيرة "."A-F

%

طباعة الرمز ) %أي أن ميكرتب .(%%

سنشرح استخدامات المحددات السابقة على السلسلة النصية ":"380
[me@linuxbox ~]$ printf "%d, %f, %o, %s, %x, %X\n" 380 380 380 380 380
380
380, 380.000000, 574, 380, 17c, 17C

ولننجا اسججتخدمنا سججتة محججددات تنسجيق فجي عبجارة التنسججيق ،فسجنحتاج إلجى تججوفير سججتة وسجائط .متظمهجر النتائجج

الستة السابقة تأثير كل من المحددات.

يوجججد هنالججك عجج خدة مكونججات اختياريججة يمكججن إضججافتها إلججى محججددات التنسججيق لتعججديل سججلوكها .التججي هججو شججكل

ممرحشدد التنسيق الكامل مع جميع مكوناته الختيارية:

%[flags][width][.precision] conversion_specification
يجججب أن مترجتججب المكونججات ترتينبججا صججحينحا عنججد اسججتخدام أكججثر مججن مكججون فججي نفججس المحججدد لتفسججيرها تفسججينرا

صحينحا .هذا شرح عن كدل من المكونات السابقة:
الجدول  :5-21مكونات محدد التنسيق

النمكمون

flags

الشرح

يمكن استخدام الرايات الخمس التية:
•

 :#استخدام "الصيغة البديلة" للمخرجججات .يختلجف تجأثير هججذا الخيجار بججاختلف
أنججواع البيانججات .لمحججدد ) oإظهججار الرقججام فججي النظججام الثمججاني( ،سججيتم إسججباق

الرقم الممخررج بصفر .لمحدردي  Xو ) xإظهار الرقججام فججي النظجام السجت عشججري(،
سيتم إسباق الرقم الممخررج بالعبارتين  0Xأو  0xعلى التوالي.

•

) 0الرقم صفر( :استخدام الرقجم  0كحاشجية عنجد الخجراج .هجذا يعنجي أن الحقجل

سميمل بأصفار كما في "."000380
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•

– )الشججرطة( :جعججل محججاذاة المخرجججات علججى اليسججار .يقججوم  printfافتراضججنيا

•

" " )فراغ واحد( :إسباق الرقام الموجبة بفراغ.

•

) +إشجججارة الزائجججد( :إظهجججار الشجججارة للرقجججام الموجبجججة .ميظمهجججر  printfالشجججارة

بمحاذاة المخرجات على اليمين.

للرقام السالبة فقط افتراضييا.

width
.precision

رقم يحدد عرض الحقل العظمي.
تحديد عدد الرقام الجتي سججتظهر بعجد الفاصجلة للرقججام العشجرية .أمجا للسلسجل النصججية،

فيحدد هذا المكون عدد المحارف التي سمتطبع.
هذه بعض المثلة عن استخدام التنسيقات:
الجدول  :6-21أمثلة عن مكونات محددات التنسيق

الوسيط

التنسيق

الشرح

النتيجة

تنسيق بسيط للعداد الصحيحة.

380

""%d

380

380

""%#x

0x17c

عجججدد صجججحيح ممنجسجججق بنظجججام العجججد السجججت

380

""%05d

00380

عدد صحيح ممنجسق في حقل بسعة خمسة

380

""%05.5f

380.00000

380

""%010.5f

0380.00000

380

""%+d

+380

عشري مع استخدام الصيغة البديلة.

محججججججارف مسججججججبونقا برقججججججم " "0كحاشججججججية،

وتحديد  5كأصغر عرض للحقل.

عدد عشري ممنجسق مع إظهار خمسججة أرقججام
بعججد الفاصججلة وإظهججار الحاشججية ،ولن سججعة
الحقججل العظمججى هججي  5وهججي أقججل مججن عججدد
أرقام الناتج ،فلن يكون للحاشية أي تججأثير

على المخرجات.

سجججيتم إظهجججار الحاشجججية بعجججد زيجججادة سجججعة
الحقل العظمى إلى .10
إظهار إشارة " "+بجانب الرقم الموجب.
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380

""%-d

380

abcedfghijk

""%5s

abcedfghijk

abcedfghijk

""%.5s

abcde

تقوم الراية " "-بمحاذاة النص إلى اليسار.
تحديد سعة الحقل الدنيا إلى .5
تحديد سعة الحقل العظمى إلى .5

وكما ذكرنا سابنقا ،ميستخدم  printfكثينرا في السكربتات لتنسيق البيانججات المجدولججة وليجس عججبر سججطر الوامججر

مباشرنة .لكن ما زلنا نستطيع استخدمه لح خ
ل بعض مشاكل التنسيق .لنخرج أونل بعض الحقججول مفصججولنة بمسججافة

جدولة :tab

[me@linuxbox ~]$ printf "%s\t%s\t%s\n" str1 str2 str3
str1 str2 str3

بإدراج ) \tعبارة الهروب التي متمثجل مس افة الجدولجة( ،اس تطعنا إنشجاء التنسجيق المطلجوب .سجنطبع الن الرقجام
بتنسيق أنيق:

[me@linuxbox ~]$ printf "Line: %05d %15.3f Result: %+15d\n" 1071
3.14156295 32589
+32589

3.142 Result:

Line: 01071

ميظهر المثال السابق تأثير القيمة الدنيا لعرض الحقل في المسافات ما بين الحقول .ماذا عن تنسججيق صججفحة موب

صغيرة:

[me@linuxbox ~]$ printf "<html>\n\t<head>\n\t\t<title>%s</title>\n
"\t</head>\n\t<body>\n\t\t<p>%s</p>\n\t</body>\n</html>\n" "Page Title
""Page Content
><html
><head
><title>Page Title</title
></head
><body
><p>Page Content</p
></body
></html
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تفحصججججنا إلججججى الن العديججججد مججججن الدوات البسججججيطة لتنسججججيق النصججججوص .هججججذه الدوات مفيججججدة للمهججججام الصججججغيرة
والبسجججيطة ،لكجججن مجججاذا عجججن العمجججال الكجججبيرة؟ أحجججد السجججباب الجججتي جعلجججت يجججونكس نظجججام تشجججغيل شجججهير بيجججن

المستخدمين التقنييجن والبجاحثين العلمييجن )بججانب تجوفير بيئجة متعجددة المسجتخدمين والمه ام ،ممت ازة لتطججوير

صجججا المنشجججورات العلميجججة
البرمجيجججات( هجججو تجججوفر الدوات الجججتي تسجججمح ببنجججاء مختلجججف أنجججواع المسجججتندات وخصو ن
والكاديمية .في الواقع ،يعتبر توثيق غنو أن آلية تنسيق المستندات هي السبب الحقيقي لتطوير يونكس:
"مطشورت أول نسخة من يونكس على جهاز  PDP-7الذي كججان موجججوندا فججي مختججبرات  .bellفججي ،1971
أراد المطورون الحصول على جهاز  PDP-11لكمجال العمججل علججى نظججام التشجغيل .ولكججي يسججتحق النظججام

ثمنه ،اقترح المطورون تضمين نظام تنسيق للمستندات لقسم بججراءات الخججتراع فججي شججركة  .AT&Tأول

ب بواسطة ".J. F. Ossanna
برنامج للتنسيق كان مبننيا على برنامج ' ،'roffومكمت ر

توجججد هنالججك عائلتججان أساسججيتان مججن منسججقات الوثججائق متسججيطران علججى هججذا المجججال :الدوات الججتي تنحججدر مججن

برنامججج  roffالصججلي بمججا فيهججا  nroffو  ،troffوالدوات المبنيججة علججى نظججام التنضججيد ) TEXمتلفججظ "متججججك"(.
نعم ،حرف " "Eالنازل تحت السطر هو جزء من اسم البرنامج!

جاء السم " "roffمن المصطلح " "run offكما في الجملة النكليزية "  ."I'll run off a copy for youميستخدم
برنامججججج  nroffلتنسججججيق المسججججتندات لخراجهججججا إلججججى الجهججججزة الججججتي تسججججتخدم الخطججججوط ذات العججججرض الثججججابت

) ،(monospaced fontsكالط رفيات والطابع ات ال تي تتبجع أسجلوب اللت الكاتبججة .ك انت هجذه الداة ت دعم جميجع
م
م
الجهزة التي قد توصل بالحاسوب التي كانت موجودة عندما أنشئت تلججك الداة .أنشججئ البرنامججج  troffلججدعم
تنسججيق الملفججات الججتي تسججتخدمها الطابعججات التجاريججة الحديثججة )آنججذاك( .تحتججوي عائلججة أدوات  roffعلججى عججخدة

برامج أخرى متسجتخدم لتنسجيق أقسجام مجن المسجتندات .تتضجمن هجذه البرامجج ) eqnللمعجادلت الرياضجية( و tbl

)للجداول(.

ظهر برنامج  TEXلول مخرة )بإصدادر مستقر( في عججام  ،1989وأدى ،إلججى حججدد مججا ،إلججى إزاحججة  troffمججن مكجانته.
لكن لن نشرح استخدام  TEXهنا لسرببين :الول ،تعقيده )توجد كتب كاملة تتحدث عنه( ،والثاني ،لعدم وجوده

افتراضنيا على أغلب توزيعات ليمنكس الحديثة.

تلميحممة :للمهتميججن بتثججبيت  ،TEXجربججو الحزمججة  texliveالموجججودة فججي مسججتودعات أغلججب التوزيعججات،
والبرنامج الرسومي .LyX

grof
إن  groffهو حزمججة مجن البرامججج تحتججوي علجى نسجخة غنججو مجن  .troffوتحتجوي علجى سججكربت يجعلججه يحجاكي
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 nroffوباقي عائلة  roffأي ن
ضا.
بينمججا ميسججتخدم برنامججج  roffوالبرامججج المبنيججة عليججه لنشججاء مسججتندات ممنجسججقة ،لكنهججم يقومججون بججذلك بطريقججة
غريبجججة جججندا بالنسجججبة إلجججى المسججتخدمين العصججريين .متصجججرنع أغلججب المسججتندات اليجججوم باسججتخدام برامججج معالججججة

النصججوص الججتي نسججتطيع فيهججا الكتابججة مججع التنسججيق بخطججوة واحججدة ،قبججل وجججود برامججج معالجججة النصججوص ،كججانت

عملية إنتاج المستندات تتألف من خطو رتين :كتابة الملف باستخدام محججرر نصججي ،وتنسججيق الملججف بأحججد البرامججج

كبرنامججج  .troffاللغججة الوصججفية الججتي تحتججوي علججى التعليمججات الججتي يسججتخدمها برنامججج التنسججيق كججانت متضجججمن

داخل الملف النصي .مثال عن تلك العملية هو مستندات الموب ،التي متبنى باستخدام محرر نصي ومن ثججم متعارلججج

باستخدام متصفح موب وتظهر النتيجة النهائية.

لن نشرح برنامج  groffكامنل ،لن العديد مجن عناصجر لغتجه الوصجفية متسجتخدم لبعجض التفاصجيل الص غيرة ال تي
ليس لها قيمة .لكننا سنركز على واحدة من حزم الماكرو ) (macro packagesالجتي مجا تجزال تسجتخدم كجثينرا إلجى

يومنا هذا .هذه الحزم تلخص الوامر ذات المستوى المنخفض إلى مجموعججة أصجغر مجن الوام ر عاليجة المسجتوى،

مما ميرسشهل استخدام  groffلدرجة كبيرة.

لنأخجججذ بعيجججن العتبجججار صجججفحة دليجججل بسجججيطة ،موججججودة فجججي مجلجججد  /usr/share/manكملجججف نصجججي مضجججغوط

ببرنامج  .gzipإذا حاولنا مشجاهدة محتواهجا )بعجد فجك ضجغطها طبنعجا( ،سنش اهد الت ي )صجفحة الجدليل للمجر ls
في القسم الول من صفحات الدليل(:
[me@linuxbox ~]$ zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | head
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.35.
".TH LS "1" "April 2008" "GNU coreutils 6.10" "User Commands
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fIOPTION\fR]... [\fIFILE\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP

بمقارنة الناتج السابق بصفحة  manالحقيقية ،فسوف نبدأ بمعرفة العلقة ما بين اللغة الوصفية ومخرجاتها:
[me@linuxbox ~]$ man ls | head
)LS(1
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NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

 عجججن طريجججق حزمجججة المجججاكرو،groff السجججبب وراء ظهجججور صجججفحة الجججدليل بهجججذا الشجججكل هجججو معالجتهجججا باسجججتخدام

: بالنبوب التيman  يمكننا أن نحاكي المر.mandoc

[me@linuxbox ~]$ zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | groff -mandoc -T
ascii | head
LS(1)

User Commands

LS(1)

NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

 وتحديججد نمججطmandoc  مججع بعججض الخيججارات لتحديججد حزمججة المججاكروgroff استخدمنا في المثجال السجابق المججر

PostScript  سيسججججتخدم. أن يقججججوم بججججالخراج إلججججى عججججخدة صججججيغ أو أنمججججاطgroff  يسججججتطيع. كمخرجججججاتASCII

:افتراضييا إذا لم مترحجدد الصيغة

[me@linuxbox ~]$ zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | groff -mandoc |
head
%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: groff version 1.18.1
%%CreationDate: Thu Feb 5 13:44:37 2009
%%DocumentNeededResources: font Times-Roman
%%+ font Times-Bold
%%+ font Times-Italic
%%DocumentSuppliedResources: procset grops 1.18 1
%%Pages: 4
%%PageOrder: Ascend
%%Orientation: Portrait

 هو لغة لوصججفPostScript . وكذلك سنفعل في الفصل القادم، باختصار في الفصل السابقPostScript لقد ذكرنا
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الصججفحات تسججتخدم لوصججف محتويججات صججفحة مطبوعججة إلججى الطابعججات .إذا حفظنججا محتويججات المججر السججابق إلججى
ملف )على فرض أننا نستخدم سطح مكتب رسومي ولدينا المجلد :(Desktop
> [me@linuxbox ~]$ zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | groff -mandoc
~/Desktop/foo.ps

سججتظهر أيقونججة علججى سججطح المكتججب تحتججوي علججى المخرجججات .سججميفرتح عججارض المسججتندات بججالنقر المججزدوج علججى

اليقونة ،وسمتعررض محتويات الملف:

الشكل  :4عرض ملف  PostScriptباستخدام عارض المستندات في واجهة غنوم

من الممكن أي ن
ضا تحويل ملف  PostScriptإلى ) PDFصيغة الملفات المحمولة أو (protable document format

باستخدام هذا المر:

[me@linuxbox ~]$ ps2pdf ~/Desktop/foo.ps ~/Desktop/ls.pdf
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البرنامجججج  ps2pdfهجججو ججججزء مجججن حزمجججة  ،ghostscriptالممثجبتجججة علجججى أغلجججب توزيعجججات ليمنكجججس الجججتي تجججدعم

الطباعة.

تلميحة :تحتوي توزيعات ليمنكجس ع اد نة عل ى العديجد مجن برامجج سجطر الوامجر الجتي تسجتخدم لتحويجل صجيغ
الملفات .عادنة ما يكون اسمها على الشكل  .format2formatجخرب المر:

*]]ls /usr/bin/*[[:alpha:]]2[[:alpha:
لكي تتعرف عليها .جخرب أي ن
ضا البحث عن البرامج المسماة .formattoformat
سجججنزور صجججديقنا القجججديم  distros.txtكجججآخر تمريجججن لنجججا مجججع  .groffهجججذه المجججخرة سنسجججتخدم البرنامجججج tbl
لتنسيق جدول التوزيعات .سنعدل سكربت  sedلضافة اللغة الوصفية ،ومن ثم سنمرر الناتج إلى .groff
يجججب علينججا أونل أن نقججوم بالتعججديلت الضججرورية علججى سججكربت  sedالججتي يتطلبهججا  .tblسججنغخير محتججوى ملججف
 distros.sedإلى التي ،باستخدام محرر نصي:

# sed script to produce Linux distributions report
\1 i
\.TS
\;center box
\cb s s
\cb cb cb
\l n c.
\Linux Distributions Report
\=
\Name Version Released
_
s/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{2\}\)\/\([0-9]\{4\}\)$/\3-\1-\2/
\$ a
.TE

لكججججي يعمججججل السججججكربت السجججابق دون مشججججاكل ،لحججججظ أن الكلمججججات " "Name Version Releasedمفصججججولة

بمسافات جدولة وليس بفراغات .سنحفظ الملف الناتج بالسم  .distros-tbl.sedيستخدم  tblالوسرمين

" ".TSو " ".TEللشججارة إلججى بدايججة ونهايججة الجججدول .السججطر الججتي تحتججوي علججى وسججم  .TSمترعججشرف الخصججائص

العامة للجدول ،التي هي -في مثالنا السابق -توسيط الجدول أفقنيا في الصفحة ،وإنشاء إطار له .السطر البقية

تحدد تخطيط الجدول .لو جربنا الن سكربت  sedالجديد ،فسوف نحصل على النتيجة التية:
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[me@linuxbox ~]$ sort -k 1,1 -k 2n distros.txt | sed -f distros-tbl.sed
| groff -t -T ascii 2>/dev/null
+-----------------------------------+
| Linux Distributions Report

|

+-----------------------------------+
| Name

Version

Released

|

+-----------------------------------+
|Fedora

5

2006-03-20 |

|Fedora

6

2006-10-24 |

|Fedora

7

2007-05-31 |

|Fedora

8

2007-11-08 |

|Fedora

9

2008-05-13 |

|Fedora

10

2008-11-25 |

|SUSE

10.1

2006-05-11 |

|SUSE

10.2

2006-12-07 |

|SUSE

10.3

2007-10-04 |

|SUSE

11.0

2008-06-19 |

|Ubuntu

6.06

2006-06-01 |

|Ubuntu

6.10

2006-10-26 |

|Ubuntu

7.04

2007-04-19 |

|Ubuntu

7.10

2007-10-18 |

|Ubuntu

8.04

2008-04-24 |

|Ubuntu

8.10

2008-10-30 |

+-----------------------------------+

، وبشكل مشابه لحججد المثلججة السجابقة.tbl  تجعله يعالج النص باستخدامgroff  إلى برنامج-t إضافة الخيار

.PostScript  بدنل من النمط الفتراضيASCII  لظهار المخرجات بنمط-T ميستخدم الخيار

 سنحصل على نتيجججة مرضججية.ستكون المخرجات أفضل بكثير إن لم نجعلها مقتصرنة على شاشة الطرفية فقط
: كنمط للمخرجات وشاهدنا الملف الناتج بعارض مستندات رسوميPostScript إذا حددنا
[me@linuxbox ~]$ sort -k 1,1 -k 2n distros.txt | sed -f distros-tbl.sed
| groff -t > ~/Desktop/foo.ps
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الشكل  :5عرض الجدول النهائي

الخلاصة
يرجع سبب وجود أدوات عديدة لمعالجة وتنسيق النصوص فجي النظمجة الشجبيهة بيججونكس إلججى كجثرة اسجتخدام

النصججججوص فيهججججا .أبسججججط أدوات تنسججججيق النصججججوص كبرنججججامجي  fmtو  prميسججججتخدمان فججججي السججججكربتات لنتججججاج

مسجججتندات قصجججيرة ،يمكجججن اسجججتخدام ) groffوأصجججدقاءه( لكتابجججة كتجججب كاملجججة .ربمجججا لجججن تكتجججب مسجججتند تقنجججي
باسججتخدام أدوات سججطر الوامججر ) علججى الرغججم مججن العديججد مججن الشججخاص يقومججون بججذلك!( ،لكججن مججن الجيججد معرفججة

إمكانية ذلك.
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الطباعة

بعد أن قضينا آخر فصلين نتحدث فيهما عن معالجة النصججوص ،حججان الججوقت الن لكججي نضججع هججذا النججص علججى

الورق .سنلقي في هذا الفصل نظججرنة علجى أدوات سجطر الوامجر الجتي متسجتخدم لطباعجة الملفجات والتحكجم فججي
عمليججة الطباعججة .لجن نشججرح طريقججة تهيئججة الطابعججة فججي هججذا الفصججل ،لنهججا تختلججف مججن توزيعججة م
لخججرى ومتضججربط

غالنبججا تلقائنيججا أثنججاء التثججبيت .لحججظ أننججا سججنحتاج إلججى طابعججة ممعجججدة ممسججبنقا علججى جهججازك لتنفيججذ تمججارين هججذا
الفصل.

سنناقش الوامر التية:
•

 – prتحويل النصوص للطباعة.

•

 – lprطباعة الملفات.

•

 – a2psتنسيق الملفات لطباعتها على طابعة تدعم .PostScript

•

 – lpstatعرض معلومات الحالة للطابعة.

•

 – lpqعرض حالة الطلبية.

•

 – lprmإلغاء أعمال الطباعة.

موجز عن تاريخ الطباعة

لكججي نسججتطيع فهججم ميججزات الطباعججة الموجججودة فججي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس فهنمججا كججامنل؛ يجججب علينججا أن

نتعجرف علجى بعجض التاريججخ أونل .يعجود تاريججخ الطباعججة فججي النظمججة الشججبيهة مبيججونكس إلجى بدايججة وجججود هججذه
النظمة .لكن كانت طريقة استخدام الطابعات في ذاك الوقت تختلف كثينرا عما هي عليه حالنيا.

الطباعة في العصور القديمة
كانت الطابعات في عصور ما قبل الحاسوب الشخصي ،كمجا كجانت الحواسججيب نفسججها ،كججبيرة ،وباهظججة الثمججن،

ومركزيججة .كججان يعمججل المسججتخدم العججادي للحاسججوب فججي ثمانينججات القججرن الماضججي علججى طرفيججة موصججولة إلججى
جهاز بعيد عنها .كانت الطابعة موجودة إلى جوار الحاسوب وتحت رقابة المشرفين عليه.

عندما كانت الطابعات غالية الثمجن ومركزيجة ،كمجا كجانوا فجي اليجام الولجى لنظججام يججونكس؛ كجان مجن الشجائع أن

يتشججارك عجج خدة مسججتخدمين بطابعججة واحججدة .لكججي يتججم التعججرف علججى مهججام الطابعججة الججتي تنتمججي إلججى مسججتخدم
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معين ،فكانت تطبع ورقة تحتوي على اسم المستخدم في بداية كل مهمة طباعة .ثم يقوم موظفو الدعم الفنججي
بتعبئة عربة تحتوي على مهام الطباعة لليوم بأكمله ويسلمون كل مستخدم الوراق التي طبعها.

طابعات الحروف
تقنيات الطابعات في الثمانينات تختلف عن التقنيات الحالية بسمرتين أساسيرتين :الولى ،أن الطابعججات فججي تلججك
الفججترة كججانت طابعججات ميكانيكيججة تسججتخدم جججزنءا معججدننيا يحتججوي علججى حججبر لطباعججة الحججروف علججى كججل صججفحة.
أشهر تقنيتان في ذلك الزمن هما :الطباعة عن طريق عجلة الحروف ،والطباعة عن طريق مصفوفة النقط.

السمة الثانية والهم من سمات الطابعات القديمة هي أن الطابعات تستخدم مجموعة ثابتة من المحارف تكججون
مدمججججة مجججع الطابعجججة نفسجججها .علجججى سجججبيل المثجججال ،طابعجججة تسجججتخدم عجلجججة الحجججروف تسجججتطيع طباعجججة الحجججروف

الموجودة داخل العجلة فقط ،ول تستطيع طباعة أي شيء آخر؛ وهذا ما يجعل تلك النواع من الطابعجات تعمجل
وكأنهججا آلت كاتبججة سججريعة ججج ندا .وكمججا أغلججب اللت الكاتبججة ،فكججانت تلججك النججواع مججن الطابعججات تطبججع الحججروف

باسجججتخدام خطجججوط ذات عجججرض ثجججابت )  .(monospaced fontsهجججذا يعنجججي أن لكجججل حجججرف نفجججس عجججرض بجججاقي
الحججروف .وكججانت الطباعججة تتججم فججي أمججاكن ثابتججة مججن الصججفحة ،وكججانت المسججاحة القابلججة للطباعججة فججي الصججفحة

تحتوي على عدد ثابت من الحروف .أغلب الطابعات تطبع عشرة حججروف فججي البوصججة ) (CPIأفقنيججا ،وسججتة أسججطر

في البوصة ) (LIPعمودنيا .وهذا ما جعل الورقجة مجن قيجاس " "US Letterتحتجوي عل ى  66سجطنرا و  85حرنفجا فجي
ي الورقجة ،فكجان يعتجبر الحجد القصججى للحجروف فججي
كل سطر .وبعد الخذ بعين العتبجار هججامش صجغير علجى جججانرب خ

السطر الواحد هو  80حرنفجا؛ وهجذا مجا ميف شسجر لمجاذا تكججون شاشجات الطرفيجات )وعجرض نافجذة محاكيجات الطرفيجات

من بعدها( تتسع افتراضنيا لثمانين حرنفا .لنها كانت تحاكي طريقة عرض What You See Is What ) WYSIWYG
ض ثابت.
 You Getأو "ما تراه هو ما تحصل عليه"( للمخرجات عند طباعتها باستخدام خط ذي عر د

متر رسججل البيانججات إلججى طابعججة شججبيهة باللججة الكاتبججة علججى شججكل سلسججلة مججن البايتججات تحتججوي علججى المحججارف الججتي

سججمتطربع .علججى سججبيل المثججال ،لكججي ميطربججع الحججرف " ،"aفججإن كججود  ASCIIالججذي سميررسججل هججو  .97بالضججافة إلججى ذلججك،

يمكن استخدام أكواد التحكم الموجودة في  ASCIIلتوفير طرق لتحريك حاملججة الحججروف ) (carriageأو الورقججة،

وذلك باستخدام محجرف العجودة إل ى بدايجة السجطر ) يقصجد بجه عجودة حاملجة الحجروف إلجى بدايجة السجطر ،وهجذا م ا

ميفشسر معناه ولماذا ميستخدم(  ،السطر الجديد ...إلجخ .يمكجن القي ام ببعجض ت أثيرات النصجوص البسجيطة باسجتخدام
أكواد التحكم ،كالخط العريض على سبيل المثال؛ وذلك بطباعة الحرف ومن ثججم فججراغ خلفججي ) backspaceتججبين

لنا هنا أي ن
ضا سبب التسمية( ومن ثم إعجادة طباعججة الحجرف مجخرة أخجرى للحصججول علججى طباعججة بلجون أغمججق .يمكننجا

ملحظججة ذلججك بفتججح صججفحة مججن صججفحات الججدليل  manباسججتخدام  nroffومججن ثججم معاينججة الناتججج باسججتخدام

:cat -A
[me@linuxbox ~]$ zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | nroff -man | cat -A
| head
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)LS(1

)LS(1

User Commands

$
$
$
N^HNA^HAM^HME^HE$
ls - list directory contents$
$
S^HSY^HYN^HNO^HOP^HPS^HSI^HIS^HS$
l^Hls^Hs [_^HO_^HP_^HT_^HI_^HO_^HN]... [_^HF_^HI_^HL_^HE]...$

ميسججتخدم محججرف  ،(Control-h) ^Hالججذي ميمشثججل الفراغججات الخلفيججة ،لنشججاء تججأثير الخججط العريججض .وبشججكل
مشابه ،نستطيع استخدام الفراغ الخلفي والشرطة السفلية لنشاء تأثير النص الذي تحته خط.

الطابعات الرسومية
أدى تطججججوير واجهججججة المسججججتخدم الرسججججومية إلجججى حججججدوث تغيجججرات كججججبيرة فججججي تقنيججججات الطباعججججة .وكمجججا انتقلججججت

الحواسججيب إلججى شاشججات تظهججر الصججور الرسججومية )علججى النقيججض مججن الطرفيججات الججتي ل تظهججر سججوى النصججوص(،

فتحولت الطباعة من الطباعة باستخدام الحروف فقط إلجى طباعججة رسججومية .وسجاعد علجى ذلجك تطججوير طابعجات

الليزر منخفضة الثمن ،التي كانت تطبع نقط صغيرة على أي مكان فججي المنطقججة القابلججة للطباعججة فججي الورقججة بججدنل

من طباعة حروف ثابتة فقط .هذا المر جعل من الممكن طباعة النصوص بأي خججط )وليججس فقججط الخطججوط ذات

العرض الثابت( ،وحتى طباعة الصور والرسومات عالية الدقة.

لكن النتقال من الطابعات التي تعتمد على الحروف إلجى الطابعججات الرسججومية شججخكل تحججدنيا تقننيججا صجعنبا .هججذا هججو

السبب :ميحسب عدد البايتات اللزم لملء الصفحة بالحروف بالطريقة التيجة )باعتبجار أن الصجفحة تتسجع لس تين
سطنرا وكل سطر يحتوي على ثمانين محرنفا(:

60 X 80 = 4800 bytes
بالمقارنة مع طابعججة ليزريججة تطبججع ثلثمائجة نقطججة فجي البوصججة ) ) (DPIباعتبججار أن مسجاحة المنطقججة القابلجة للكتابججة
في الصفحة هي ثماني بوصات بعشر بوصات(:
(8 X 300) X (10 X 300) / 8 = 900000 bytes
العديد من الشبكات البطيئة التي تتصل بها الحواسجيب الشخصجية )آنجذاك( ل م تكجن تتحمجل نقجل  1ميغابجايت مجن

البيانججات لطباعججة صججفحة واحججدة علججى طابعججة ليزريججة ،لججذا كججان مججن الضججروري أن يظهججر اخججتراع جديججد لحججل هججذه
المشكلة.
كان ذاك الختراع الجديد هو لغة وصف الصفحات ) .(PDLلغة وصف الصجفحات هجي لغجة برمججة تصجف محتجوى
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الصفحة .تقول )بشك دل مبسججط( للطابعججة" :اذهججبي إلججى هججذا الموضججع ،ارسججمي الحججرف " "aبخججط  Helveticaبحجججم

 ،10اذهبي إلى ذاك الموضع "...حتى ميطربع جميع محتوى الورقة .أول لغة وصف الصججفحات هججي  PostScriptمججن

شججركة أدوبججي ) ، (Adobeالججتي مججا زالججت واسججعة النتشججار إلججى يومنججا هججذا .لغججة  PostScriptهججي لغججة برمجججة كاملججة
موجهججة للطباعججة وللنججواع الخججرى مججن الرسججوميات والتصججوير .تحتججوي علججى دعججم مدمججج لخمججس وثلثيججن خنطججا

معيار نيججا عجالي الدقججة .بالضججافة إلججى إمكانيججة قبججول المزيججد مججن الخطججوط فججي زمججن التنفيججذ .كجان دعججم PostScript

في بادئ المر -مدمنجا بالطابعات .وهذا ما ح خل مشكلة نقل البيانات.

تقبل طابع ات  PostScriptبرنامجج  PostScriptكممجدخل .تحتجوي الطابعجة علجى معالجج وذاك رة خاصجين بهجا ومتنشفججذ

صا ميسمى "ممفخسر  ،(PostScript interpreter) " PostSctiptالذي يقرأ برنامججج  PostScriptالممججرر إلججى
برنامنجا خا ن
الطابعة ويحفظ الناتج في ذاكرة الطابعة الداخلية ،وهذا م ا ميشجشكل نمجط م ن البتجات )النقجاط( الجتي سجتطبع علجى

الورقة .السم العام لعملية نقل شيء ما إلجى نمجط بتججات أكججبر منججه )يسججمى  (bitmapهججو "معالججج الصججور النقطيججة"

) raster image processorأو .(RIP
وبعد مضي السنوات ،أصبحت الحواسيب والشبكات أسجرع بكججثير؛ ممجا مخكججن عمليججة معالجججة الصجور النقطيججة مجن
النتقال من الطابعة إلى الحاسوب المضيف ،المر الذي سمح بانخفاض سعر الطابعات ذات الجودة العالية.

مجا زالججت العديجد مجن الطابعجات اليجوم تقبججل السلسججل المحرفيججة كمجدخلت ،لكججن الطابعجات ذات السجعر المتججدني ل
تدعمها .تعتمد تلك الطابعات على معالجة الصور النقطية في الحاسوب المضيف لكي متنشججئ سلسججلة مجن البتججات

لطباعتها كنقاط .ما تزال طابعات  PostScriptموجودنة إلى الن.

الطباعة في ليينكس
أنظمة ليمنكس الحديثة تستخدم نوعين من البرمجيات للطباعة وإدارتها .أول هذين النججوعين هججو ) CUPSالنظججام
الشائع للطباعة في يونكس أو "  ،("Common Unix Printing Systemالذي يوفر تعاريف الطابعات وإدارة مهام

الطباعة .والثاني ،Ghostscript ،الذي يعمل كمفسر  ،PostScriptويلعب دور معالج الصور النقطية ).(RIP

م
يدير  CUPSالطابعات ،وذلك بإنشاء وإدارة طلبيات الطباعججة .وكمججا ناقشججنا فججي درس التاريججخ السججابق ،لقججد أنشججئ
نظام الطباعة في يونكس لدارة الطابعات المركزية التي يتشارك فيها أكثر من مستخدم .ولن الطابعات بطيئججة

بالمقارنة مع الحواسيب ،فيجججب علججى أنظمججة الطباعججة ترتيججب مهجام الطباعججة المختلفججة .يملجك  CUPSالقججدرة علجى
تمييز أنواع مختلفة من البيانات وتحويل الملفات إلى نمط قابل للطباعة.

تحضير الملفات للطباعة
نحججن ،كمسججتخدمي سججطر الوامججر ،مهتميججن بطباعججة النصججوص؛ علججى الرغججم مججن إمكانيججة طباعججة العديججد مججن أنججواع

البيانات المختلفة أي ن
ضا.
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تحو ي	ل الملفات النصية للطباعة باستخدام pr
لقد ألقينا نظرة سريعة على  prفي الفصل السابق .الن يمكن أن نتفحص العديد من خياراته التي متستخدم مججع
الطباعججة .فججي المججوجز الججذي ذكرنججاه عججن تاريججخ الطباعججة ،رأينججا أن الطابعججات الججتي تعتمججد علججى الحججروف تسججتخدم

خطونطا ذات عر دض ثابت ،مما يؤدي إلى وجود عدد ثابت مجن الح روف فجي السجطر وعجدد ثجابت مجن السجطر فجي
الورقة .ميستخدم  prلتعديل النص كي يتسع في قياس ورقة محدد ،مع هوامش وترويسة وتذييل اختيججاريين.
هذا ملخص عن أكثر خيارات  prاستخدانما:

الجدول  :1-22خيارات  prالشائعة

الشرح

الخيار

]+first[:last
-columns

طباعة مجال الصفحات التي تبدأ من  firstوتنتهي اختيارنيا بالصفحة .last
تنظيم محتوى الصفحة على شكل أعمدة ميحجدد عددها بالقيمة .columns

-a

ميعججررض المحتججوى المقخسججم إلججى عججخدة أعمججدة افتراضججنيا بشججكل رأسججي؛ نسججتخدم الخيججار -a

-d

مضاعفة الفراغات في المخرجات.

لعرضه بشكل أفقي.

"-D "format

تنسيق التاريخ المعججروض فججي ترويسججة الصججفحة بالشججكل  .formatراجججع صججفحة الججدليل

-f

اسججججتخدام محججججرف " "form feedبججججدنل مججججن محججججرف العججججودة إلججججى بدايججججة السججججطر لفصججججل

للمر  dateلشرح عن عبارة التنسيق.

الصفحات.
"-h "header
-l lenght
-n
-o offset
-w width

استخدم السلسلة النصية " "headerبدنل من اسم الملف في منتصف الترويسة.
تحديد طول الصفحة إلى القيمة  .lenghtالقيمة الفتراضية هي .66
عدد السطر.
إنشاء محاذاة من اليسار عرضها هو  offsetمن الحروف.
تحديد عرض الصفحة إلى القيمة  .widthالقيمة الفتراضية هي .72

ميستخدم  prعادنة في النابيب كممررششح .في هذا المثجال ،سننخسججق محتجوى المجلجد  /usr/binعلجى شججكل ثلثجة
أعمدة باستخدام المر :pr
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[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | pr -3 -w 65 | head
2009-02-18 14:00

Page 1

bsd-write

apturl

[

bsh

ar

411toppm

btcflash

arecord

a2p

bug-buddy

arecordmidi

a2ps

buildhash

ark

a2ps-lpr-wrapper

إرسال مهام الطباعة إلى الطابعة

يدعم  CUPSطريقرتين للطباعة ماستخدمتا في النظمة الشبيهة مبيونكس .إحدى الطرق تججدعى  Berkeleyأو LPD

)متستخدم في نسخة  Berkeleyمن يونكس( ،التي تستخدم البرنامج  .lprبينما تستخدم الطريقججة الثانيججة الججتي
تدعى ) SysVمن نسخة  System Vمن يونكس( برنامج  .lpكلتا الطريقتين تقومان بنفس العمل تقرينبا .تفضيل
م
واحدة على أخرى هو مجرد اختيار شخصي.

طباعة الملفات باستخدام lpr
ميستخدم برنامج  lprلرسال الملفات إلى الطابعة .يمكن أن ميسججتخدم فججي النجابيب ،حيججث يقبججل المججدخلت مجن

مجججرى الججدخل القياسججي .علججى سججبيل المثججال ،لطباعججة ناتججج تنسججيق محتويججات المجلججد  /usr/binفججي المثججال

الموجود في الفقرة السابقة ،فإننا نستخدم المر التي:
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | pr -3 | lpr

سمير رسل التقرير للطباعة في طابعة النظام الفتراضية .للرسال إلى طابعة أخرى ،استخدم الخيار  -Pكالتي:
lpr -P printer_name

حيججث  printer_nameهججو اسججم الطابعججة المنشججودة .اسججتخدم المججر التججي لمشججاهدة قائمججة بأسججماء الطابعججات
الموجودة في النظام:

[me@linuxbox ~]$ lpstat -a
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تلميحمممة :العديجججد مججن توزيعججات ليمنكججس تسججمح لججك بتعريججف "طابعجججة" متخججمرج الملفججات بصجججيغة ) PDFصججيغة
المستندات المحمولة( بدل طباعتها إلى طابعة حقيقية .مما يسهل التجربة مع أوامر الطباعججة .رترفخقججد برنامججج

إعججداد الطابعججات لججديك لكججي تعججرف إذا كججانت هججذه الطابعججة ممعجرفججة علججى جهججازك .فججي بعججض التوزيعججات ،قججد
تحتاج إلى تثبيت حزم إضافية )كالحزمة  (cups-pdfلتفعيل هذه الميزة.
هذه قائمة ببعض الخيارات الشائعة المستخدمة مع :lpr
الجدول  :2-22خيارات  lprالشائعة

الشرح

الخيار

-# number

تحديد  numberكعدد النسخ التي سمتطربع.

-p

طباعة ترويسة صغيرة تحتوي على التاريخ ،والوقت ،واسم المهمة ،ورقم الصجفحة فججي كجل

-P printer

تحديججد اسججم الطابعججة الججتي سمتسججتخدم .سمتسججتخدم طابعججة النظججام الفتراضججية إذا لججم يحججدد

صفحة من الصفحات التي سمتطربع.

هذا الخيار.
-r

حذف الملفات بعد الطباعجة .قجد يكججون هجذا الخيجار مفيججندا للبرامججج الجتي تنتججج ملفجات طباعججة

مؤقتة.

طباعة الملف باستخدام lp
كما في  ،lprيقبل  lpالمدخلت كملفات أو عبر مجرى الدخل القياسي .إنججه يختلججف عججن  lprبججدعمه لمجموعججة
خيارات أوسع )وأكثر تعقيندا( .هذه قائمة بأشهر تلك الخيارات:

الجدول  :3-22خيارات  lpالشائعة

الخيار

-d printer

الشرح
تحديد اسم الطابعة التي سمتستخدم .سمتستخدم طابعة النظام الفتراضجية
إذا لم يحدد هذا الخيار.

-n number
-o landscape
-o fitplot

تكرار النسخ التي سمتطربع بعدد .number
تحديد اتجاه الصفحة )رأسية أو أفقية(.
تغييججر أبعججاد الملججف كججي يتسججع فججي الصججفحة .هججذا الخيججار مفيججد عنججد طباعججة

337

الفصل الثاني والعشرون :الطباعة
الصور ،كملفات .JPEG
-o scaling=number

تغيير أبعاد الملف إلى  .numberتؤدي القيمة  100إلى ملء الصفحة .القيم

الكبر من  100تؤدي إلى طباعة الملف على عخدة ورق .القيججم القججل مججن 100
تؤدي إلى تصغير البعاد.

-o cpi=number

تحديد عدد الحروف التي سمتطبع في البوصة إلججى القيمججة  .numberالقيمججة
الفتراضية هي .10

-o lpi=number

تحديد عدد السطر الجتي سججمتطبع فجي البوصججة إلجى القيمججة  .numberالقيمجة

-o page-bottom=points

تحديججد قيججم هججوامش الصججفحة .متحرسججب القيججم بواحججدة "النقطججة" )،(point

افتراضية هي .6

-o page-left=points
-o page-right=points
-o page-top=points
-P pages

التي هي واحجدة قيجاس متسجتخدم فجي القياسجات المطبعيجة .يوججد  72نقطجة

في البوصة.

تحديد قائمة بالصفحات التي سمتطبع .يمكن التعبير عن القيمة  pagesعججن

طريق قائمة بالصفحات مفصولنة فيما بينها بفاصلة و/أو مجال .على سججبيل
المثال "."1,3,5,7-10
م
ي عشجر حرنفججا فججي البوصججة )(CPI
سنطبع محتويات المجلد  /usr/binمخرة أخرى ،لكن هذه المرة باسجتخدام اثنج خ

وثمانية أسطر في البوصة ) (LPIمع هامش أيسر بمقدار نصججف بوصجة .لحججظ كيجف اسجتخدمنا خيجارات البرنامجج
 prلتحديد البعاد الجديدة للصفحة:
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | pr -4 -w 90 -l 88 | lp -o page-left=36
-o cpi=12 -o lpi=8

ينتججج هججذا النبججوب قائمججة بأربعججة أعمججدة تسججتخدم خججط أصججغر مججن الخججط الفتراضججي .زيججادة عججدد الحججروف فججي
البوصة تسمح لنا بتوسيع أعمدة أكثر في الصفحة.

الخيار الآخرa2ps :
إن برنامجج  a2psهججو برنامجج مجثير للهتمجام .وكمجا هجو واضجح مجن اسجمه ،فهجو برنامجج لتحويجل الصجيغ ،لكجن هجذا
البرنامج يقوم بأكثر من مجرد التحويل ما بين الصيغ .ميقصجد باس مه العبجارة " "ASCII to PostScriptويسجتخدم

لتحضير النصوص للطباعة في طابعات  .PostScriptمطشورت إمكانيات هذا البرنامج تطوينرا كجبينرا عججبر السججنوات،
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وأصبح الن ميسمى "  ."Anything to PostScriptوعلى الرغم من أن اسمه يشير إلى أنججه برنامججج تحويججل ،إل أنجه
فججي الواقجع برنامججج للطباعجة .ميرمسجل المخرجججات إلجى طابعججة النظججام الفتراضججية بججدنل مججن مججرى الخجرج القياسجي.

يقوم السلوك الفتراضججي للبرنامججج  a2psبتحسججين مظهججر المخرججات .إذا أردنججا اسججتخدام البرنامججج لنشججاء ملججف

 PostScriptعلى سطح المكتب الخاص بنا:
[me@linuxbox ~]$ ls /usr/bin | pr -3 -t | a2ps -o ~/Desktop/ls.ps -L 66
][stdin (plain): 15 pages on 8 sheets
[Total: 15 pages on 8 sheets] saved into the file
'`/home/me/Desktop/ls.ps

قمنا بترشيح النبوب باستخدام  ،prمستخدمين الخيار ) -tحذف الترويسات والتذييلت( ،واستخدمنا بعدها
 ،a2psمحددين اسم الملف الناتج )الخيار  (-oو  66سطنرا في الصفحة )الخيار  (-Lلكي نطابق مخرجججات المججر

 .prإذا عايننا محتويات الملف الناتج بعارض المستندات ،فإننا سنشاهد النتيجة التية:

الشكل  :6عرض مخرجات المر a2ps
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كما لحظنا ،إن التخطيط الفتراضي الذي يستخدمه  a2psهججو طباعججة صجفحتين فجي كجل قطعجة ورق .ويضججيف

 a2psترويسة وتذييل جميرلين.

لدى  a2psالعديد من الخيارات .الجدول التي يخلصهم:
الجدول  :4-22خيارات a2ps

الشرح

الخيار

--center-title text
--columns number

تحديد قيمة العنوان الذي يتوسط الصفحة إلى القيمة "."text
طباعججججة الصججججفحات كأعمججججدة يحججججدد عججججددها بججججالرقم  .numberالقيمججججة

الفتراضية هي .2
--footer text
--guess

تحديد قيمة تذييل الصفحة إلى "."text
التبليجججغ عجججن أنجججواع الملفجججات الممجججررة كوسجججائط .لن  a2psسجججيحاول أن
يحخول جميع البيانات ،فإن هذا الخيار مفيد للتنبؤ بما سيقوم به a2ps
عند تمرير ملف معين إليه.

--left-footer text
--left-title text
--line-numbers=interval
--list=defaults
--list=topic

تحديد قيمة تذييل الصفحة اليسرى إلى القيمة "."text
تحديد قيمة عنوان الصفحة اليسرى إلى القيمة "."text
ترقيم السطر كل  intervalسطر.
عرض العدادات الفتراضية.
عجججرض الخيجججارات للموضجججوع " "topicحيجججث  topicهججججو واحجججد مجججن

الخيارات التية) "delegations" :البرامج الخارجية التي متسججتخدم

لتحويل البيانات() "encodings" ،الترميز() "features" ،الميججزات(،

") "variablesالمتغيججججرات() "media" ،قيججججاس الصججججفحة ومججججا شججججابه
ذلجججججججك() "ppd" ،خصجججججججائص طابعجججججججة ،(PostScript

""printers

)الطابعجججات() "prologues" ،أججججزاء الكجججود الجججتي ستسجججبق المخرججججات

بشجججكل طجججبيعي() "stylesheets" ،النمجججاط المسجججتخدمة( ،وخيجججارات
المستخدم.
-pages range
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--right-footer text

تحديد قيمة تذييل الصفحة اليمنى إلى القيمة "."text

--right-title text

تحديد قيمة عنوان الصفحة اليمنى إلى القيمة "."text

--rows number

طباعجججججة الملفجججججات كصجججججفوف يحجججججدد عجججججددها بجججججالرقم  .numberالقيمجججججة
الفتراضية هي .1

-B

عدم إظهار ترويسة الصفحة.

-b text

تحديد قيمة نص الترويسة إلى "."text

-f size

استخدم حجم الخط .size

-l number

تحديد قيمة عدد المحجارف فجي السجطر إل ى  .numberيمكجن اسجتخدام

-L number

تحديد قيمة عدد السطر في الصفحة إلى .number

هجججذا الخيجججار والخيجججار  -Lلتحويجججل الملفجججات إلجججى صجججفحات باسجججتخدام
م
برامج أخرى كبرنامج .pr

-M name
-n number

تحديد قياس الصفحة ،على سبيل المثال "."A4
طباعة كل صفحة بعدد .number

-o file

إرسججال المخرجججات إلججى الملججف  .fileإذا محججمدرد الرمججز " ،"-فسيسججتخدم

-P printer

استخدام الطابعة  .printerإذا لجم يتجم تحديججد هجذا الخيجار ،فسججميطربع

مجرى الخرج القياسي.

باستخدام طابعة النظام الفتراضية.

-R

جعل اتجاه الصفحة طولييا.

-r

جعل اتجاه الصفحة عرضييا.

-u text

إضججافة علمججة مائيججة ) (watermarkإلججى الصججفحات تحتججوي علججى النججص
"."text

الجدول السابق ملخص لبعض خيارات  a2psفقط .لدى  a2psالعديد من الخيارات.
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ملحظممة :مججا يججزال برنامججج  a2psقيججد التطججوير .لحظججت ،أثنججاء تجربججتي لججه ،أنججه يبججدي سججلونكا مختلنفججا فججي
مختلججف التوزيعججات .سججتذهب المخرجججات إلججى مجججرى الخججرج القياسججي افتراضججنيا فججي توزي عججة .CentOS 4

ي فيجدورا و  CentOSهجو  ،A4عل ى الرغجم مجن أن البرنامجج
وقياس الجورق الفتراض ي الممسجتعمل فجي تجوزيعرت خ

قججد م
ضججمبرط كججي يسججتخدم قيججاس أوراق مختلججف ) .(letterاسججتطعت التغلججب علججى هججذه الشججكاليات الصججغيرة
بتحديد بعض الخيارات .يجدر بالذكر أن  a2psميرنجفذ كما هو موجود في توثيقه في توزيعة أوبنتو.

لحظ أي ن
ضا أن هنالججك برنام نججا آخججر لتنسجيق المخرججات يفيججد فججي تحويجل النصججوص إلجى صجيغة PostScript

ميدعى  enscript؛ يمكن أن يستعمل هذا البرنامج لتطججبيق مختلجف أنجواع التنسججيقات .لكنججه ل يجدعم سججوى
المدخلت النصية )على عكس .(a2ps

مراقبة والتحكم في مهام الطباعة
لما كانت أنظمة الطباعة في يونكس قد م
صج شممت لمعالججة أكجثر مجن مهمجة طباعجة م ن أكجثر مجن مسجتخدم ،وكجذلك

م
صشمم  CUPSلداء نفججس العمجل .متعطججى كجل طابعجة "طجابور الطباعجة" ) ،(print queueحيججث متخججزن مهجام الطباعجة

فيججه قبججل أن متررسججل إلججى الطابعججة لطباعتهججا .يججوفر  CUPSعججخدة برامججج لسججطر الوامججر للتحكججم فججي حالججة الطابعججة

وطججوابير الطباعججة .وكمججا فججي برنججامجي  lprو  ،prمبمنريججت أدوات الدارة مشججابهنة لنظيراتهججا فججي أنظمججة الطباعججة

المستخدمة في  Berkeleyو .System V

عرض حالة منظومة الطباعة باستخدام lpstat
يستخدم برنامجج  lpstatلتحديجد أسجماء وتجوفر الطابع ات فجي النظجام .عل ى سجبيل المثجال ،إذا ك ان ل دينا نظجام

يحتجوي عل ى طجابعرتين ،إحجداهما فيزيائيجة )تسجمى " ،("printerوالخجرى طابعجة  PDFوهميجة )مسجماة "،("PDF
فيكون أمر التأكد من حالتهما:
[me@linuxbox ~]$ lpstat -a
PDF accepting requests since Mon 08 Dec 2008 03:05:59 PM EST
printer accepting requests since Tue 24 Feb 2009 08:43:22 AM EST

يمكننا أي ن
ضا الحصول على مزيدد من التفاصيل حول طريقة إعداد نظام الطباعة بالطريقة التية:
[me@linuxbox ~]$ lpstat -s
system default destination: printer
device for PDF: cups-pdf:/
device for printer: ipp://print-server:631/printers/printer
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يمكننججا ملحظججة أن الطابعججة " "printerهججي طابعججة النظججام الفتراضججية وهججي موصججولة عججبر الشججبكة باسججتخدام
بروتوكول الطباعة عن بعد ) ،(ipp://وهي موصولة إلى نظام يسمى "."print-server
هذه قائمة بأكثر الخيارات فائدنة:
الجدول  :5-22خيارات  lpstatالشائعة

الشرح

الخيار

]-a [printer...

عرض حالة طابور الطباعة للطابعة  .printerلحظ أن هذا الخيججار سججميظمهر حالججة
طججابور الطباعججة وفيمججا إذا كججان يسججتطيع قبججول مهججام طباعججة جديججدة ،وليججس حالججة

الطابعجججة الفيزيائيجججة .سجججمتعررض معلومجججات عجججن جميجججع الطابعجججات إذا لجججم يحجججدد اسجججم

الطابعة.
-d
]-p [printer...

عرض اسم طابعة النظام الفتراضية.
عرض حالة الطابعة  .printerسججمتعررض حالججة جميججع الطابعجات إذا لجم يحجدد اسجم

الطابعة.
-r

عرض حالة خادم الطباعة.

-s

عرض مخلص عن الحالة.

-t

صل عن الحالة.
عرض تقرير ممرف ج

إظهار طابور الطباعة باستخدام lpq
ميستخدم برنامج  lpdلعجرض حالججة طججابور الطباعججة .يسجمح لنجا هجذا البرنامجج بمعرفججة حالجة المهجام الجتي يحتويهجا
الطابور .هذا مثال عن طابور طباعة فارغ لطابعة النظام الفتراضية:
[me@linuxbox ~]$ lpq
printer is ready
no entries

إذا لججم نحججدد اسججم الطابعججة )باسججتخدام الخيججار  ،(-Pسججمتظرهر حالججة الطابعججة الفتراضججية للنظججام .إذا أرسججلنا مهمججة
طباعة إلى الطابعة ثم فحصنا بعدها الطابور ،فسوف نشاهد المهمة في القائمة:
[me@linuxbox ~]$ ls *.txt | pr -3 | lp

343

الفصل الثاني والعشرون :الطباعة

))request id is printer-603 (1 file(s
[me@linuxbox ~]$ lpq
printer is ready and printing
Total Size

)File(s

Job

Owner

Rank

1024 bytes

)(stdin

603

me

active

إلغاء مهام الطباعة باستخدام lprm/cancel
يوفر  CUPSبرنامرجين ميستخدمان للغاء مهجام الطباعجة وإزالتهجم مججن الطجابور .أحججد هججذان البرنامججان هججو lprm
)نمط  (Berkeleyوالخر هو ) cancelنمط  .(System Vيختلفان فيمججا بينهمججا بالخيججارات الججتي يججدعمانها ،لكنهمججا
يقومان بنفس العمل تقري نبا .يمكننا إيقاف مهمة الطباعة التي أنشأناها في المثال السابق بالمر التي:

[me@linuxbox ~]$ cancel 603
[me@linuxbox ~]$ lpq
printer is ready
no entries

لدى كل أمدر منهما خيارا ك
ت لزالة جميجع المهجام الجتي تتعلجق بمسججتخدم معيججن ،أو طابعججة معينججة ،أو بتحديجد أرقججام
المهام .راجع صفحة الدليل لكل أمر للحصول على تفاصيدل أوفر.

الخلاصة

لقد رأينا في هذا الفصل كيف أثرت طابعات "الماضي" على تصميم نظم الطباعة في النظمة الشبيهة مبيججونكس،

ومقججدار التحكججم الكججبير الججذي يججوفره سججطر الوامججر ،ليججس فقججط للطباعججة وإدارة المهججام ،بججل وتججوفير عججخدة خيججارات

لتنسيق المخرجات.
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سججنلقي فججي هججذا الفصججل نظججرنة علججى طريقججة بنججاء البرامججج بتصججريف الكججود المصججدري .تججوافر الكججود المصججدر
للبرامججج هججو حريججة أساسججية لججم يكججن نظججام ليمنكججس موجججوندا دونهججا .تعتمججد فلسججفة ليمنكججس علججى التبججادل الحججر

للبرمجيججات بيججن المطججورين .كججان مسججتخدمو سججطح المكتججب العججاديون يبنججون التطبيقججات الججتي يسججتخدمونها،
لكن في هذه اليججام ،تحتججوي مسججتودعات التوزيعججات علججى الكججثير مججن البرامججج المبنيججة والجججاهزة للسججتخدام.

تحتوي مستودعات أوبنتو -في وقت كتابة هذا الكتاب -على أكثر من أربعين ألف حزمة.
إنذا ،لماذا نبني البرمجيات يدونيا؟ يوجد سببان لذلك:

 .1التوفر .على الرغم من الرقم الكبير للحزم المبنية في المستودعات ،لكجن بعجض التوزيع ات ل تحتجوي
ج مججا غيججر
علججى كججل البرمجيججات المطلوبججة .فججي هججذه الحالججة ،الطريقججة الوحيججدة للحصججول علججى برنامجج د

متوفر في المستودعات هي بناؤه من المصدر.

 .2الحصول على آخر إصدارات البرامج .بينما تتخصص بعجض التوزيعجات بتوفيرهجا لخجر الصجدارات
مججن البرامججج ،إل أن بعضججها الخججر ل يقججوم بججذلك .هججذا يعنججي أن الطريقججة الوحيججدة للحصججول علججى آخججر

ج ما هي بناؤه من المصدر.
إصدارات برنام د

يمكن أن تصبح عمليجة تصجريف البرامجج مجن المصجدر معقجدنة ججندا؛ ول يمكجن لغلجب المسجتخدمين القيجام بهجا.
لكجن العديجد مجن مه ام البنجاء هجي مهم ات سجهلة للغايجة وتقتضجي القيجام ببعجض الخطجوات البسجيطة .ذاك المجر

يعتمد على الحزمة .سنلقي نظر نة على حالة بسججيطة كجي نأخججذ فكجرة عجن البنججاء مجن المصججدر؛ ولتشجكيل نقطججة
انطلق للشخاص الذين يريدون البحار في هذا المجال.
سنستخدم أمنرا جديندا وحيندا:
•

 – makeأداة تستخدم في عملية تصريف البرامج من المصدر.

ما هو التصر يف؟
ببساطة ،إن التصريف ) (compilingهو عملية تحويل الكود المصدري )] source codeالجججزء القابججل للقججراءة
من مقبل البشر من البرنامج الذي يكتبه المبرمجون[( إلى لغة معالج الحاسوب.

مينشفججذ معالججج الحاسججوب ) (CPUالبرامججج فججي مججا يسججمى لغججة اللججة ) .(machine languageالججتي هججي عبججارة عججن

أكواد عددية تصف أوامر صغيرة ج ندا ،كالمر " أضف هذا البايت" ،أو "أشر إلى هججذا الموضججع فججي الجذاكرة" ،أو
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"انسججخ هججذا البججايت" .ميعجبججر عججن هججذه الوامججر بالصججفار والواحججدات )النظججام الثنججائي( .كججانت البرامججج الولججى فججي

الحاسججوب متك رتججب بهججذه الطريقججة ،وهججذا مججا يفسججر شججرب المججبرمجين الججذين كتبوهججا للكججثير مججن القهججوة كججل يججوم،
بالضافة إلى معاناتهم من ضعف النظر.

محخلت هذه الشكالية بإنشاء لغة التجميع ) ،(assembly languageالتي اسجتبدلت الوامجر الرقميجة بجأكواد حرفيجة
يسهل حفظها كالمر ) CPYللنسجخ( و ) MOVللنقجل( .متعارلجج البرامجج المكتوبجة بلغجة التجميجع ومتحججول إلجى لغجة اللجة

باستخدام برنامج يسمى "الممرجشمع" ) .(assemblerما ت زال لغجة التجميجع مسجتخدمنة إلجى يومنجا هجذا لكتابجة بعجض
المهام البرمجية الخاصة ،كتعاريف الجهزة والنظم المدمجة ).(embedded systems
تل ذلججك إنشججاء لغججات البرمجججة عاليججة المسججتوى .ماطلججق هججذا السججم عليهججا لنهججم يسججمحون للمبرمججج بججالتركيز علججى
المشججكلة الججتي يريججد ح خلهججا دون الهتمججام بتفاصججيل الوامججر الججتي ينفججذها المعالججج .كججانت أولججى تلججك اللغججات هججي

صجشمرمت للقيجام بالمهجام العلميجة والتقنيجة( و  ) COBOLم
 ) Fortranم
صجشمرمت للتطبيقججات التجاريججة( .ل متسججتخردم هاتجان

اللغتان حالنيا إل ببعض الستخدامات المحدودة.

وعلججى الرغججم مججن ظهججور عججدد مججن لغججات البرمجججة عاليججة المسججتوى الججتي اشججتهرت فيمججا بعججد بيججن المججبرمجين ،لكججن

لغججتين أثبتتجججا تفوقهمجججا ،ومتكرتجججب أغلجججب البرامجججج للنظمجججة الحديثجججة بهمجججا ،إنهمجججا  Cو  .C++سجججنحاول بنجججاء برنامجججج

مكتوب بلغة  Cفي المثلة القادمة.

تحجججول البرامجججج الجججتي مك متبجججت بلغجججة عاليجججة المسجججتوى إلجججى لغجججة اللجججة باسجججتخدام برنامجججج آخجججر اسجججمه " الممصجججشرف"
) compilerأو كمججا يسججميه البعججض " المججترجم"( .تحججول بعججض المصججخرفات أوامججر اللغججة عاليججة المسججتوى إلججى لغججة
التجميع ومن ثم تستخدم ممجشمع لتحويلها إلى لغة اللة.

عملية أخجرى ترافجق عمليجة التصجريف هجي عمليجة الربجط )  .(linkingيوججد هنالجك العديجد مجن المهجام الش ائعة ال تي

متن شفذها البرامج .على سبيل المثال ،فتح الملفات .تقوم برامج عديدة بهذه المهمة ،لكن ليس عملييججا أن مين م
شججئ كججل
برنامج آلية فتح ملفات خاصة به .من المفيد أن متن رشأ قطعة مجن الكجواد تحججوى علجى آليجة فتججح الملفجات وتسجمح

باسججتخدامها لجميججع البرامججج الججتي تحتاجهججا .هججذا يتججم باسججتخدام مججا ميعججررف بالمكتبججات ) .(librariesالججتي تحتججوي

على عخدة صيغ مكتبية ) ،(routinesتقوم ك ك
ل منها بمهمججة معينججة يتشجارك فيهجا عججخدة برامججج .توجججد هججذه المكتبججات

ن
ي  /libو  ./usr/libميسجتخدم برنامججج يسجمى "الموصجل" ) (linkerللربجط مجا بيجن ناتجج عمليجة
عادة في مجلجرد خ

التصججريف والمكتبججات الججتي يحتججاج إليهجا البرنامججج الججذي م
صججشررف .النتيجججة النهائيججة لهججذه العمليججة هججي ملججف تنفيججذي

للبرنامج جاهز للستخدام.

رةفة؟
ه	ل جميع البرامج قمص م

ل .توجد العديد من البرامج كسكربتات المشل التي ل تحتاج إلى تصريف .متنجفذ هذه البرامج مباشرنة .متكرتب هذه

البرامج بلغجات تس مى اللغ ات المفسجرة ) (interpreted languagesأو لغجات السجكربتات ).(scripting languages

انتشجججرت هجججذه اللغججات انتشجججانرا كجججبينرا فجججي السجججنوات الخيجججرة ،ينضجججوي تحجججت هجججذا اللجججواء لغجججات  ،Perlو ،Python

346

ما هو التصريف؟
و  ،PHPو  Rubyوغيرها الكثير.
متنجفذ لغات السكربتات باستخدام برنامج خاص يسمى "المفسر" ) .(interpreterيقرأ المفسر كل تعليمة في ملف
البرنامجججج ومينشفجججذها .عمونمجججا ،تكجججون البرامجججج المفسجججرة أبطجججأ بالتنفيجججذ بالمقارنجججة مجججع البرامجججج المصجججرفة .وذلجججك لن

البرنامج المفسر سميحجول إلى لغجة اللجة فجي كجل مجخرة مينجفجذ فيهجا علججى عكججس البرنامججج المصجرف الجذي ميحججول لمجخرة

واحدة فقط إلى لغة اللة.

لماذا إ نذا اللغات المفسرة مشهورة إلى هذا الحد؟ لن تنفيذ البرامج المفسرة "سجريع سجرعنة كافيجنة" لغلجب المهجام
البرمجية العتيادية ،لكن الميجزة الحقيقيججة هجي أن تطججوير البرامجج المفسجرة أسجرع بكجثير مجن البرامجج المصجرفة.

متطجججور البرامججج عججاد نة بتنججاوب المراحججل " كتابججة البرنامججج" ثججم "تصججريف البرنامججج" ثججم "التجربججة" .وعنججدما يكججبر

البرنامج في الحجم ،ستستغرق مرحلة التصريف وقنتا طوينل .تججوفر اللغججات المفسججرة وقججت التصججريف ممججا يججؤدي

إلى تسريع التطوير بها.

بناء برنامج مكتوب بلغة C
لنحاول الن بنجاء برنامجج مجا .لكججن قبجل أن نبجدأ عمليجة البنجاء؛ سجنحتاج إلجى بعججض الدوات كالمصجرف ،والموصججل

) ،(linkerوالداة  .makeمصرف  Cالذي يستخدم في جميع أنظمة ليمنكس تقرينبا هو ،(GNU C Compiler) gcc

الذي كتبه ريتشارد ستالمان .ل متضشمن أغلب توزيعات ليمنكس  gccافتراضنيا .يمكننا التحقق من تججوفر المصججرف
من عدمه في نظامنا بالمر التي:

[me@linuxbox ~]$ which gcc
/usr/bin/gcc

متشير النتائج في المثال السابق إلى وجود المصرف على نظامنا.
تلميحممة :قججد تحتججوي توزيعتججك علجى حزمججة وصججفية ) meta-packageأي مجموعججة مججن الحجزم( تحتججوي علججى
البرامججج الضججرورية لبنججاء البرمجيججات .ثخبتهججا -إن كججانت متججوفرة -علججى نظامججك إذا أردت بنججاء البرامججج علججى

جهازك .إن لم توفر توزيعتجك تل ك الحزمجة ،فججخرب تثجبيت حزمجتي  gccو  makeلنهمجا كفيلت ان )فجي أغل ب

التوزيعات( بتنفيذ التمارين الموجودة في هذا الفصل.

الحصول على اللكود المصدري
سججنبني برنامنجججا مججن مشججروع غنججو ميسججمى  .dictionالججذي هججو برنامججج صججغير ومفيججد للتحقججق مججن جججودة ونمججط
الكتابة المستخدم في الملفات النصية .قد تم اختيار هذا البرنامج لنه صغير وسهل البناء.
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 ومججن ثججم سججمننخزل الكججود،src  وننشججئ مجلججندا يحتججوي علججى الكججود المصججدري باسججم،سججنتبع أعججراف بنججاء البرامججج
:ftp المصدري إلى ذاك المجلد باستخدام عميل
[me@linuxbox ~]$ mkdir src
[me@linuxbox ~]$ cd src
[me@linuxbox src]$ ftp ftp.gnu.org
Connected to ftp.gnu.org.
220 GNU FTP server ready.
Name (ftp.gnu.org:me): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd gnu/diction
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--

1 1003 65534

68940 Aug 28 1998 diction-0.7.tar.gz

-rw-r--r--

1 1003 65534

90957 Mar 04 2002 diction-1.02.tar.gz

-rw-r--r--

1 1003 65534

141062 Sep 17 2007 diction-1.11.tar.gz

226 Directory send OK.
ftp> get diction-1.11.tar.gz
local: diction-1.11.tar.gz remote: diction-1.11.tar.gz
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for diction-1.11.tar.gz
(141062 bytes).
226 File send OK.
141062 bytes received in 0.16 secs (847.4 kB/s)
ftp> bye
221 Goodbye.
[me@linuxbox src]$ ls
diction-1.11.tar.gz

 فإننججا سنضججع الكججود المصججدري فججي مجلججد، لما كخنا نحن "المسؤولون" عن الكود المصدري عند بناءه:ملحظة

 بينمججا الكجججواد./usr/src  متخجججزن الكججواد المصجججدرية الممثجبتجججة مججن مقبجججل صججانعي التوزيعججة فجججي مجلججد.src
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المصدرية التي قد يستخدمها عخدة مستخدمين فإنها تتواجد عادنة في مجلد ./usr/local/src
كمججا لحظنججا ،يتججم تججوفير الكججواد المصججدرية علججى شججكل أرشججيفات  tarمضججغوطة ،تحتججوي هججذه الرشججيفات علججى

"شجرة الكواد" ) .(source treeأي المجلججدات والملفجات الجتي مترشجشكل الكججود المصجدري .بعجد اتصجالنا بخجادم ،FTP
تفحصنا قائمة الرشيفات الموجودة واخترنا أحدث إصدار لكي منرنخزله باستخدام المر  getداخل عميل .FTP
وبعد أن ينتهي تنزيل الرشيف المضغوط ،نستطيع استخراج محتوياته وذلك باستخدام برنامج :tar
[me@linuxbox src]$ tar xzf diction-1.11.tar.gz
[me@linuxbox src]$ ls
diction-1.11.tar.gz

diction-1.11

تلميحة :ريختبع برنامج  ،dictionكغيره من برامج مشروع غنو ،معايير قياسية لتحزيججم الكججواد المصججدرية.

أغلب البرامج التي تدور في فلك لي منكس والبرمجيات الحجخرة تتبجع هجذه المعجايير .أحجد عناص ر هجذه المعجايير

هججو آليججة اسججتخراج أرشججيفات  tarالججتي تحتججوي علججى الكججود المصججدري؛ حيججث سمينرشججأ مجلججد يحتججوي علججى

شجرة الكواد باسم  project-x.xxحيث يتألف اسمه من اسم المشروع ورقم الصدارة .هججذا مججا ميمخكججن
تثبيت أكثر من نسخة من كل برنامج على النظام .لكن تفحص محتوى الرشيف قبججل اسججتخراجه هججو فكججرة

جيدة .تضع بعض البرامج شجرة الكواد داخل مجلد العمجل الحجالي مباشجرنة ممجا يججؤدي إلججى حججدوث فوضججى

في مجلد  .srcلتجنب ذلك ،نشفذ المر التي لكي تعاين محتويات أرشيف :tar

tar tzvf tarfile | head

معاينة شجرة الأكواد
متنمتج عملية استخراج الرشيف السابق مجلندا جديندا باسم  .dictionيحتوي هذا المجلد على شجججرة الكججواد.
ق عليه نظرة:
لنل م
[me@linuxbox src]$ cd diction-1.11
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls
nl

getopt.c

config.guess diction.c

nl.po

getopt.h

diction.pot

config.h.in

README

getopt_int.h

diction.spec

config.sub

sentence.c

INSTALL

diction.spec.in

configure

sentence.h

install-sh

diction.texi.in

configure.in

style.1.in

Makefile.in

en

COPYING
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style.c

misc.c

en_GB

de

test

misc.h

en_GB.po

de.po

NEWS

getopt1.c

diction.1.in

تجوفر البرامجج الجتي تنتمجي إلجى مش روع غنجو )وغيرهجا الكجثير( ،ملفجات التوثيجق  ،READMEو  ،INSTALLو ،NEWS

و  .COPYINGتحتجججوي هجججذه الملفجججات علجججى شجججرح للبرنامجججج ،ومعلومجججات عجججن طريقجججة تصجججريفه وتثجججبيته ،ورخصجججة
الستخدام .من الجيد قراءة ملفات  READMEو  INSTALLقبل البدء في عملية بناء البرنامج.
الملفات الخرى المثيرة للهتمام في المجلد هي تلك التي تنتهي بالمتدادين " ".cو ":".h
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls *.c
diction.c getopt1.c getopt.c misc.c sentence.c
style.c
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls *.h
getopt.h getopt_int.h misc.h sentence.h

تحتجججوي ملفجججات  .cالسجججابقة علجججى برنجججامرجي  cمزمودا مجججن مقبجججل الحزمجججة ) styleو  ،(dictionوممقسجججرمين إلجججى

واحدات ) .(modulesمن الشائع أن مترق خسم البرامج الكججبيرة إلجى قطججع أقصججر وأسججهل مججن ناحيججة الدارة والتطججوير.
ملفات الكواد المصدرية هي ملفات نصية عادية يمكن أن نشاهد محتواها بالمر :less

[me@linuxbox diction-1.11]$ less diction.c

الملفات ذات المتداد - .hالمعروفة بالملفات الرأسية ) - (header filesهي ملفجات نصججية أي ن
ضجا .تحتججوي الملفججات

الرأسية علجى المه ام البرمجيجة ال تي متسجتخدم فجي أكجواد البرنامجج أو فجي المكتبجات .ولكجي يسجتطيع المصجرف أن

يربجط الواحججدات ،يحجب أن يسججتقبل وصجنفا عججن جميجع الواحججدات المطلوبجة لكمجال كامجل البرنامجج .سنشججاهد هجذا

السطر في بداية الملف :diction.c

"#include "getopt.h

السججطر السججابق يججوجه الممصججخرف إلججى قججراءة الملججف  getopt.hعنججدما يقججرأ الملججف المصججدري  getopt.cلكججي

ي
"يعججرف" مججا الججذي يحتججويه الملججف " ."getopt.hيججوفر الملججف  getopt.cالمهججام المشججتركة مججا بيججن برنججامرج خ
 styleو .diction

السطر السابق يجعل المصرف يقرأ ملف  .getopt.hيمكننا ملحظة عبارات  includeأخرى في الملف:
>#include <regex.h
>#include <stdio.h
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>#include <stdlib.h
>#include <string.h
>#include <unistd.h

تشير هذه العبارات أي ن
ض ا إلجى الملف ات الرأسجية ال تي تتواججد خجارج شججرة أكجواد البرنامجج الح الي .يجوفر النظجام

هذه الملفات الرأسية لدعم إمكانية تصريف كل البرامج .إذا ألقينا نظرة على المجلججد  ،/usr/includeفسججوف

نشاهدها:
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls /usr/include

م
أنشئت الملفات الرأسية في ذاك المجلد عند تثبيت الممصشرف.

بناء البرنامج
متبنى أغلب البرامج بأمرين بسيطين فقط:
./configure
make

برنامججج  configureهججو سججكربت مشججل ميججوجفر مججع شجججرة الكججواد .مهمتججه هججي تحليججل بيئججة البنججاء .م
صججشممت أغلججب
الكججواد البرمجيججة لكججي تكججون "محمولججة" ) .(portableذلججك يعنججي إمكانيججة بنججاء البرنامججج علججى أكججثر مججن نججوع مججن

ت طفيفة أثناء البنججاء
النظمة الشبيهة مبيونكس دون مشاكل .لكي يتم ذلك ،يجب تعديل الكود المصدري تعديل د
كججججي يتلءم مججججع الختلفججججات مججججا بيججججن النظمججججة .يتحقججججق  configureأي ن
ضججججا مججججن تثججججبيت الدوات والمكونججججات

الخارجيججة .لننشفججذ الن  .configureولن الملججف  configureليججس موجججوندا فججي أحججد المجلججدات الججتي تتوقججع

الصججدفة العثججور علججى الملفججات التنفيذيججة فيهججا؛ فإننججا سنضججيف  ./قبججل اسججم الملججف لكججي نخججبر الصججدفة أن الملججف
التنفيذي موجود في مجلد العمل الحالي:

[me@linuxbox diction-1.11]$ ./configure

سيطبع  configureمخرجات كثيرة أثناء اختباره وإعداده لعملية البنججاء .عنججدما ينتهججي مججن التنفيججذ ،فسججيطبع

شينئا شبينها بالتي:

checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for library containing gettext... none required
configure: creating ./config.status
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config.status: creating Makefile
config.status: creating diction.1
config.status: creating diction.texi
config.status: creating diction.spec
config.status: creating style.1
config.status: creating test/rundiction
config.status: creating config.h
[me@linuxbox diction-1.11]$

المهم هنا هو عدم وجود رسائل خطأ .إذا ظهرت رسائل الخطأ ،فإن عمليجة العجداد ستفشجل ،ولجن ميبنجى البرنامجج

حتى متصجحح تلك الخطاء.

لحظنا أن  configureمينشئ عخدة ملفات جديججدة فججي مجلجد الكجواد .أهجم تلجك الملفجات هججو  .Makefileملججف

 Makefileهججو ملججف إعججدادات ميججوشجه  makeلبنججاء البرنامججج .مججن دون هججذا الملججف ،فججإن  makeيرفججض أن ميرنجفججذ.

ملف  Makefileهو ملف نصي عادي بإمكاننا عرض محتوياته:

[me@linuxbox diction-1.11]$ less Makefile

يأخذ البرنامج  makeملف بناء كمدخلت )الذي يسمى عادنة بالسم (Makefile؛ الججذي يصججف العلقججات مججا بيججن
مكونات البرنامج النهائي والعتماديات.

ميرع شرف القسم الول من ملف البناء المتغيرات الجتي ستسجتخدم فجي أقسجام أخجرى مجن الملججف .علجى سجبيل المثجال،
السطر التي:
gcc

=CC

الذي يحدد مصرف  gccلتصريف ملفات  .Cنشاهد أحد السطر الجتي تسججتخدم المتغيججر السجابق فجي مكجادن لحججق

من الملف:

diction.o sentence.o misc.o getopt.o getopt1.o

diction:

\ $(CC) -o $@ $(LDFLAGS) diction.o sentence.o misc.o
)getopt.o getopt1.o $(LIBS

سمتستبدل ) $(CCبالقيمة  gccفي وقت التنفيذ.
تحدد أغلب السطر في ملف البناء الملف الهدف ،الذي هو في هذه الحالة الملف التنفيذي  ،dictionوالملفجات

التي يعتمد عليهم هذا البرنامج .باقي السطر تحجدد المجر )أو الوامجر( الجذي ميسجتخدم لنش اء المل ف الهجدف مجن

مكونجججججاته .سنشججججججاهد فججججججي هجججججذا المثجججججال أن الملجججججف التنفيجججججذي  dictionيتعمجججججد علجججججى وجججججججود ،diction.o
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 سنشججاهد فججي مكججان لحججق مججن الملججف تعريفججات.getopt1.o  و،getopt.o  و،misc.o  و،sentence.o و
:هذا الملفات كملفات هدف
diction.o:

diction.c config.h getopt.h misc.h sentence.h

getopt.o:

getopt.c getopt.h getopt_int.h

getopt1.o:

getopt1.c getopt.h getopt_int.h

misc.o:

misc.c config.h misc.h

sentence.o:

sentence.c config.h misc.h sentence.h

style.o:

style.c config.h getopt.h misc.h sentence.h

:".o" " إلى.c"  يحدد ذلك بأمر ميستخدم لتصريف أي ملف.لكن لن تشاهد أخية أوامر محددة لجل بنائهم
.c.o:
$(CC) -c $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $<

يبدو ذلك معقندا ج ندا! لماذا ل تحدد ببساطة كل الخطوات اللزمة لتصريف جميع القسام؟ سيتضججح سججبب ذلججك

: ونبني البرنامجmake  لننفذ الن المر.خلل لحظات

[me@linuxbox diction-1.11]$ make

 وسججيطبع. كججدليل لمججا سججيقوم بججه مججن أفعججالMakefile  ممسججتخدنما محتويججات الملججفmake سميشججغل البرنامججج
.العديد من الرسائل

م
: فسنشاهد أن جميع الملفات الهدف قد أنشئت في المجلد الحالي،make عندما ينتهي تنفيذ
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls
config.guess

de.po

en

install-sh

sentence.c

config.h

diction

en_GB

Makefile

sentence.h

config.h.in

diction.1

en_GB.mo

Makefile.in

sentence.o

config.log

diction.1.in

en_GB.po

misc.c

style

config.status

diction.c

getopt1.c

misc.h

style.1

config.sub

diction.o

getopt1.o

misc.o

style.1.in

configure

diction.pot

getopt.c

NEWS

style.c

configure.in

diction.spec

getopt.h

nl

style.o

COPYING

diction.spec.in

getopt_int.h

nl.mo

test

de

diction.texi

getopt.o

nl.po

de.mo

diction.texi.in

INSTALL

README
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نستطيع ملحظة الملفين  dictionو  styleبين الملفات الناتجة ،هذان هما البرنامجان الل ذان نريجد بناءهم ا.
تهانينا! لقد بنينا أول برنامج من المصدر!
لنجخرب الن تنفيذ المر  makeمخرة أخرى:
[me@linuxbox diction-1.11]$ make
make: Nothing to be done for `all'.

م
لقد أظهر المر  makeرسالة غريبة .ما الذي يحدث؟ لماذا لم ميبنى البرنامجج مجخرة أخجرى؟ هججذا هججو الججزء الجميجل

في  .makeبدنل من بناء كل شيء من الصفر ،فسيبني  makeالجزء الجذي يحتجاج إلجى بنججاء فقججط! قججرر  makeأنججه
لن يحتاج إلى القيام بأي شيء لن جميع الملفجات الهججدف موجججودة .لنججرب الن حججذف أحججد الملفججات الهججدف ثججم
م
نجخرب تشغيل  makeمخرة أخرى لمراقبة ما الذي سيفعله :make
[me@linuxbox diction-1.11]$ rm getopt.o
[me@linuxbox diction-1.11]$ make

لحظنججا أن  makeميعيججد بنججاء ووصججل برنججامجي  styleو  ،dictionلنهمججا يعتمججدان علججى وحججدة ناقصججة .يشججير
م
صجر  makeعلجى
هذا السلوك إلى ميزة أخرى مهمججة فججي  :makeإنجه ميحججشدث الملفجات الهجدف بعججد كجل عمليجة بنججاء .مي خ
جعل الملفات الهدف "أجدد" من اعتمادياتها .وهجذا أمجر منطقجي ججندا ،حيجث ميحججشدث المبرمججج عجادنة قسجنما صجغينرا

مججن الكججود المصججدري ويسججتخدم  makeلبنججاء نسججخة جديججدة مججن البرنامججج .يتأكججد  makeمججن أن أي شججيء يعتمججد

على الكود الممعجدل سميعاد بناؤه .إذا استخدمنا المر  touchلتغيير بصمة الوقت لحد ملفات الكواد:

[me@linuxbox diction-1.11]$ ls -l diction getopt.c
diction

me 37164 2009-03-05 06:14

me

-rwxr-xr-x 1

getopt.c

me 33125 2007-03-30 17:45

me

-rw-r--r-- 1

[me@linuxbox diction-1.11]$ touch getopt.c
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls -l diction getopt.c
diction

me 37164 2009-03-05 06:14

me

-rwxr-xr-x 1

getopt.c

me 33125 2009-03-05 06:23

me

-rw-r--r-- 1

[me@linuxbox diction-1.11]$ make

بعد تنفيذ  ،makeسوف نلحظ أن الملف الهدف سيكون "أحدث" من العتمادية:
[me@linuxbox diction-1.11]$ ls -l diction getopt.c
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37164 2009-03-05 06:24 diction

me

-rwxr-xr-x 1 me

33125 2009-03-05 06:23 getopt.c

me

-rw-r--r-- 1 me

بناء برنامج مكتوب بلغة C
قدرة  makeعلى بناء الجزاء التي تحتاج إلى إعادة بناء فقط تجعله أدانة نافعجنة ججندا للمجبرمجين .وعل ى الرغ م

من أن توفير الوقت لم يظهر بشكدل جلي في برنامجنا الصغير ،لكنه مهم جندا في المشاريع الكجبر .تجذكر أن نجواة
د
لي منكس ) برنامج دائم التغيير والتطوير( تحتوي على مليين السطر من الكواد البرمجية.

تثبيت البرنامج
تحتوي الكواد المصدرية المحجزمة جيندا غالنبا على ملف بناء للبرنامج  makeاسمه  .installميثشبت هذا الملججف
البرنامججج النهججائي فججي النظججام لكججي نسججتخدمه .عججادنة ،يكججون هججذا المجلججد هججو  ،/usr/local/binوهججو المكججان

التقليدي للبرامج المبنية محل نيا .لكن ليس للمستخدمين العاديين إذن الكتابة على ذاك المجلد ،لذا ،سنحتاج إلججى
استخدام حساب الجذر للقيام بعملية التثبيت:

[me@linuxbox diction-1.11]$ sudo make install

بعد القيام بالتثبيت ،نستطيع أن نتأكد من أن البرنامج يعمل عمنل صحينحا باستخدام:
[me@linuxbox diction-1.11]$ which diction
/usr/local/bin/diction
[me@linuxbox diction-1.11]$ man diction

وها قد أصبح مثبنتا على نظامنا!

الخلاصة
شاهدنا في هذا الفصل كيف يمكن لثلثة أوامر بسيطة:
./configure
make
make install

أن تبنججي العديججد مججن الحججزم المصججدرية للبرامججج .وناقشججنا أي ن
ضججا الججدور المهججم الججذي يلعبججه المججر  makeفججي صججيانة

البرامجججج .يمكجججن للبرنامجججج  makeأن ميسجججتخدم فجججي أيججة مهمججة تحتججاج إلججى صججون العلقجججة مججا بيجججن الملججف الهججدف
والعتمادية ،وليس فقط لتصريف الكواد.
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الفص	ل الرابع والعشرون:

كتابة أول سكربت لك

لقد جمعنا في رحلتنا الطويلة في الفصول الماضية ترساننة من أدوات سطر الوامر .وعلى الرغم من أن تلك

الدوات تسججتطيع حجج خ
ل العديججد مججن المشججاكل الججتي قججد تواجهججك ،لكنهججا محججدودة ،حيججث سججتحتاج إلججى إدخالهججا

يججدو نيا سججطنرا بسججطر فججي الطرفيججة .أليججس مججن الجيججد أن نجعججل الصججدفة تقججوم بججأغلب هججذه العمججال؟ حسججننا،

نستطيع ذلك بجمع الدوات مع بعضها البعض وتشكيل برامج نصممها نحن ،ومن ثم متنخفذها الصدفة .يمكننججا

فعل ذلك بكتابة سكربتات مشل ).(shell scripts

شل؟
ما هي سكربتات ال م
ببسجججاطة ،سجججكربت ال مشجججل هجججو ملجججف يحتجججوي علجججى سلسجججلة مجججن الوامجججر .تقجججرأ الصجججدفة الملجججف وتنفجججذ الوامجججر
م
الموجودة فيه كما لو أدخلت مباشرنة من سطر الوامر.
الصدفة هي برنامج مميز بعض الشيء ،يمكن اسججتخدامها كواجهججة للتعامجل مججع النظججام وكمفخسججر للسجكربتات.

كما سنشاهد لح نقا ،أغلب الشياء التي نستطيع فعلها في سطر الوامر نستطيع فعلها أي ن
ضجا فجي السجكربتات؛
والعكس صحيح ،أغلب الشياء التي نستطيع فعلها في السكربتات نستطيع فعلها في سطر الوامر.
لقججد تعلمنججا الكججثير مججن ميججزات الصججدفة ،لكننججا ركخزنججا علججى الميججزات الججتي متسججتخدم مباشججرنة فججي سججطر الوامججر.

تحتوي الصدفة أي ن
ضا على مجموعة من الميزات التي متستخدم عادنة )لكن ليس دائنما( عند كتابة البرامج.

شل
طر يقة كتابة سكربت م
لكي نستطيع كتابة وتنفيذ سكربتات مشل بنجاح ،نحتاج إلى أن نقوم بالشياء الثلثة التية:
•

كتابة السمكربت .سجكربتات ال مش ل هجي ملفجات نصجية عاديجة .لجذا سجنحتاج إل ى محجرر نصجي لكتجابتهم.
أفضل المحررات هي تلك التي توافر تلون للكجواد ،الجذي يسجاعدنا فجي معرفجة مكمجن بعجض الخطجاء

الشججائعة )نسججيان إغلق القججواس .(...محججررات  ،vimو  ،geditو  kateوغيرهججا الكججثير هججي مثججال جيججد
على المحررات المناسبة لكتابة السكربتات.
•

إعطاء إذن التنفيذ للسكربت .النظجام صجارم جججندا )ولسجبب منطقجي( فجي عجدم معاملججة أي ملجف نصجي

•

وضممع ملممف السممكربت فممي مكممانن معيممن كممي تسممتطيع الصممدفة العثممور عليممه .تبحججث الصججدفة فججي

على أنه برنامج .يجب أن نعطي إذن التنفيذ للسكربت كي نستطيع تشغيله.
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الفصل الرابع والعشرون :كتابة أول سكربت لك
مجلدات معينججة عجن الملف ات التنفيذيجة إذا لجم ميجوجفر المسجار الكامجل لهجا .سنضججع السجكربتات فجي أحجد تل ك
المجلدات.

صياغة السكربت

بالبقاء على التقاليد البرمجية ،سننشئ برنامججج "أهنل بالعججالم" يشجرح طريقججة صججياغة أبسججط السججكربتات .لنشجغل

محررنا المفضل ونكتب السكربت التي:

#!/bin/bash
# This is our first script.
'!echo 'Hello World

السطر الخير من السكربت هو مألوكف لديك ،مججرد المجر  echoمجع سلس لة نصجية متمججرر كوسجيط .السجطر الثجاني

هو مألوكف أي ن
ضا ،يبدو أنه تعليق كباقي التعليقات التي تظهجر فجي العديجد مجن ملف ات العجدادات ال تي تفحصجناها
أو عخدلناها .يجدر بالذكر أن التعليقات في سكربتات ال مشجل قججد تظهجر فججي نهايجة السججطر الجتي تحتجوي علجى أوامجر
كالتي:

echo 'Hello World!' # This is a comment too

ستتجاهل الصدفة كل شيء من الرمز  #إلى نهاية السطر.
يمكن أي ن
ضا استخدام التعليقات في سطر الوامر )كالعديد من المور الخرى(:
[me@linuxbox ~]$ echo 'Hello World!' # This is a comment too
!Hello World

لكن ليس من الشائع استخدام التعليقات في سطر الوامر ،إل أننا نستطيع ذلك.
أول سطر من السكربت غامض قلي نل .يبدو أنه تعليق لنه يبدأ برمز  ،#لكن يبدو أنه له غاية أخرى .التعبير "!"#
هو تعبير خاص يسمى  ،shebangيستخدم تعبير  shebangلعلم النظججام باسججم المفسجر الججذي يججب اسجتخدامه
لتنفيذ هذا الملف .يجب أن تحتوي جميع سكربتات المشل على هذا التعبير كأول سطر فيها.

لنحفظ الن ملف السكربت باسم .hello_world
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أذونات التنفيذ

أذونات التنفيذ
يجب علينا الن أن نعطي أذونات التنفيذ للسكربت .يمكن أن يتم ذلك ببساطة باستخدام :chmod
[me@linuxbox ~]$ ls -l hello_world
63 2009-03-07 10:10 hello_world

me

me

-rw-r--r-- 1

[me@linuxbox ~]$ chmod 755 hello_world
[me@linuxbox ~]$ ls -l hello_world
63 2009-03-07 10:10 hello_world

me

me

-rwxr-xr-x 1

يوجججد ضججبطين شججهيرين لعججدادات السججكربتات؛  755للسججكربتات الججتي يسججتطيع أي شججخص فججي النظججام تنفيججذها،
و  700للسكربتات التي يسجتطيع تنفيجذها المالجك فقجط .لحجظ أن السجكربتات يججب أن تكجون قابلجة للقجراءة لك ي
نستطيع تنفيذها.

مكان ملف السكربت
يمكننا الن تنفيذ السكربت بعد أن حددنا الذونات المناسبة له:
[me@linuxbox ~]$ ./hello_world
!Hello World

يجب أن منس مبق اسم السكربت بمساره كي نستطيع تنفيجذه .إذا لجم نقجم بجذلك ،فسجوف نحصجل عل ى رسجالة الخطجأ
التية:

[me@linuxbox ~]$ hello_world
bash: hello_world: command not found

لماذا حصجل ذل ك؟ م ا هجو الفجرق مجا بيجن هجذا السجكربت وبجاقي البرامجج؟ ل يوججد أي اختلف! المشجكلة فقجط فجي

مكججان تخزيججن السججكربت .بججالعودة إلججى الفصججل  ،11ناقشججنا متغيججر البيئججة  PATHوتججأثيره علججى أمججاكن البحججث عججن
البرامج التنفيذية .ملخص ذاك النقاش هجو أن النظجام يبحجث فجي قائمجة مجن المجلجدات فجي كجل مجرة يحت اج فيهجا

إلى البحث عن ملف تنفيذي إذا لم ميرح جدد المسار الكامججل للبرنامججج .هجذا هجو السججبب الجذي يجعججل النظجام يعجرف أن

مينشفذ البرنامج  /bin/lsعندما مند م
خل المر  lsفي سجطر الوامجر .مجلجد  /binهججو أحججد المجلججدات الجتي ريبحجث

فيهججا النظججام تلقائييججا .ميحرتفججظ بقائمججة المجلججدات الججتي سججميبرحث فيهججا فججي متغيججر البيئججة  PATHمفصججولنة بنقطرتيججن

رأسيرتين ،نستطيع أن نشاهد محتويات المتغير :PATH

[me@linuxbox ~]$ echo $PATH
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/home/me/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:
/sbin:/bin:/usr/games

إذا كان السكربت موجوندا فججي أحججد تلجك المجلججدات ،فسجمترح خ
ل المشججكلة .لحججظ أول مجلججد مججن تلجك المجلججدات هججو

 ./home/me/binتضبط أغلب توزيعات ليمنكس المتغير  PATHلكي يحتوي على مجلد  binفججي مجلججد المنججزل

الخاص بالمستخدمين للسماح لهم بتنفيذ البرامج الخاصة بهججم .نسجتطيع إنذا تشجغيل السجكربت كجأي برنامجج آخجر

إذا أنشأنا مجلد  binووضعنا السكربت فيه:

[me@linuxbox ~]$ mkdir bin
[me@linuxbox ~]$ mv hello_world bin
[me@linuxbox ~]$ hello_world
!Hello World

إذا لججم يكججن يحتججوي متغيججر  PATHعلججى ذاك المجلججد ،فنسججتطيع إضججافته بسججهولة بإضججافة السججطر التججي إلججى ملججف
":".bashrc
"export PATH=~/bin:"$PATH

سججيأخذ هججدا التغييججر مفعججوله بعججد بججدء جلسججة طرفيججة جديججدة .سججنجعل الصججدفة تعيججد قججراءة الملججف .bashrc

لتطبيق العدادات الجديدة دون إنهاء الجلسة:

[me@linuxbox ~]$ . .bashrc

رمز النقطة هو اختصار للمجر  ، sourceالجذي هجو أمجر مدمجج بالصجدفة يق رأ ملجف يحتجوي عل ى الوامجر ويعاملهجا
م
كأنها أدخلت من لوحة المفاتيح.
ملحظة :يضيف أوبنتو المجلد  ~/binإلى متغير  PATHإذا كان المجلججد  ~/binموجججوندا عنججد تنفيججذ ملجف
".".bashrc

أماكن جيدة لحفظ السكربتات

المجلججد  ~/binهججو مكججان جيججد لوضججع السججكربتات الججتي مكمتربججت للسججتخدام الشخصججي .إذا كتبنججا سججكربنتا ميسججرمح

لجميججع مسججتخدمي النظججام بتنفيججذه ،فسنضججعه فججي مجلججد  ./usr/local/binتوضججع عججادنة السججكربتات الججتي

مكمتربججت للسججتخدام مججن مقبججل مججدير النظججام فججي مجلججد  ./usr/local/sbinيجججب أن توضججع البرمجيججات الججتي
م
أنشئت محلنيا )سوانء كانت سكربتات أو برامج مبنية من المصدر( في مجلد  /usr/localوليس فججي /binأو

361

مكان ملف السكربت
 ./usr/binيجب أن تحتوي تلك المجلدات علجى الملفجات الجتي يتجم تزويججدها مجن مقبجل صجانعي التوزيعجة وذلججك
وفق معايير شجرة نظام الملفات في ليمنكس.

بعض حيل تنسيق الأكواد
أحججد الشجروط المهمججة الججتي يجججب أن يسججتوفيها السججكربت هججو سججهولة صججيانته؛ أي سجهولة تعججديل السججكربتات مججن

مقبججل كاتبهججا أو الخريججن لكججي يتلءم مججع التغيججرات الضججرورية .جعججل السججكربت سججهل القججراءة والفهججم هججو إحججدى
الطرق التي تحقق سهولة الصيانة.

استخدام الخيارات الطو يلة

ت طويلنة وقصيرنة .على سبيل المثال ،يحتجوي المجر  lsعلجى العديجد مجن
توفر أغلب الوامر التي درسناها خيارا د
الخيارات التي يمكن التعبير عنها بالشكل القصير أو الطويل .مثنل ،المر:

[me@linuxbox ~]$ ls -ad

والمر:
[me@linuxbox ~]$ ls --all --directory

هما أمران متساويان .ولغرض تقليل الكتابة ،تكون الخيارات القصيرة هي الممف ج
ضلة عند استخدام الخيارات فججي
سطر الوامر ،لكن عند كتابة السكربتات ،تزيد الخيارات الطويلة من سهولة القراءة.

المحاذاة والإكمال السطري
يمكن تقسيم المر إلى عج خدة أسجطر عنجد كتابجة خيجارات الوامجر الطويلجة لزيجادة قابليجة قجراءة الملجف .ألقينجا نظجرة

على مثال طويل عن المر  findفي الفصل السابع عشر:

[me@linuxbox ~]$ find playground \( -type f -not -perm 0600 -exec
chmod 0600 ‘{}’ ‘;’ \) -or \( -type d -not -perm 0711 -exec chmod
)\ ’;‘ ’}{‘ 0711

كما هو واضح ،من الصعب فهم المر السابق من الوهلة الولى .أما عند كتابة المر السابق في سجكربت ،فيصجبح

من السهل فهم آلية عمل ذاك المر عند كتابته بهذه الطريقة:

\ find playground
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\ (\
\ -type f
\ -not -perm 0600
\ ’;‘ ’}{‘ -exec chmod 0600
\ )\
\ -or
\ (\
\ -type d
\ -not -perm 0711
\ ’;‘ ’}{‘ -exec chmod 0711
)\

باسججججتخدام مكملت السججججطر ) بالشججججرطة المائلججججة الخلفيججججة فججججي آخججججر السججججطر( والمحججججاذاة ،أصججججبحت الليججججة الججججتي

يستخدمها المر السابق سهلة الفه م بالنسججبة إلجى الق ارئ .هجذه التقنيجة تعمجل فجي سجطر الوام ر أي ن
ضجا لكجن قجل مجا

متسججتخدم ،لنهججا صججعبة الكتابججة والتعججديل .أحججد الفجروق مججا بيججن السججكربتات وسججطر الوامججر هججو إمكانيججة اسججتخدام

مسافات الجدولة لمحاذاة النص في السكربتات ،لكن ل يمكن فعل ذلك في سججطر الوامججر ،لن زر  tabفججي سججطر

الوامر ميستخردم للكمال التلقائي.

إعداد  vimلكتابة السكربتات
لدى المحرر  vimالكثير من إعدادات الضبط .توجد عخدة خيارات شائعة متستخدم عند كتابة السكربتات:
:syntax on
ميفخعججل المججر السججابق تلججوين الكججواد .يظهججر كججل عنصججر مججن العناصججر المكونججة للسججكربت بلججون مختلججف عنججد

ت مجا مججع اسجتخدام هجذا الضجبط .الجذي يسجشهل التعججرف علججى بعجض أنججواع الخطجاء البرمجيجة.
عرض سكرب د
لحجظ أنجك تحتجاج إلجى النسجخة الكاملججة مجن  vimلسججتخدام هججذا الخيجار ،بالضجافة إلجى وججود "! "#فجي

بدايججة الملجف لكججي يعجرف  vimأن الملجف الجذي ميعجججدل هججو سججكربت مشجل .إذا واججججهت بعججض الصججعوبات فجي
المر السابق ،فجرب  :set syntax=shعو ن
ضا عنه.

:set hlsearch
تفعيججل خيججار تعليججم )أو تحديججد( نتائججج البحججث .لنفججترض أننججا بحثنججا عججن الكلمججة " "echoبعججد تفعيججل هججذا
الخيار ،فسنجد أن كل كلمة " "echoفي الملف قد معشلرمت.
:set tabstop=4
تحديججد عججدد الحقججول الججتي سججتحتلها مسججافة الجدولججة .الخيججار الفتراضججي هججو سججتة حقججول .ضججبط هججذه

القيمة إلى أربعجة )وهجو أمجكر شجائكع بيجن المطجورين( يس مح بتوسجيع السجطر الطويلجة داخجل الشاشجة بشجكدل
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أسهل.
:set autoindent
تفعيل المحاذاة التلقائية .أي سيقوم  vimبمحاذاة السطر الجديد بنفس محاذاة السطر الحالي .وهذا مججا

ميسججججشرع كتابججججة مختلججججف ال مبنججججى فججججي أغلججججب لغججججات البرمجججججة .ليقججججاف المحججججاذاة التلقائيججججة ،اضججججغط علججججى
.Ctrl-d
يمكنك أن تجعل هذه العدادات افتراضينة بإضافتها إلججى ملجف  ~.vimrcلكججن دون اسججتخدام النقطرتيجن

الرأسيرتين قبلها.

الخلاصة
ل فصجج دل لنججا عججن كتابججة السججكربتات ،تعرفنججا علججى طريقججة كتابججة السججكربتات وتنفيججذها بسججهولة علججى النظججام.
فججي أو م
وتعرفنا أي ن
ضا على العديد من تقنيات التنسيق لزيادة قابلية قراءة )وبالتالي صيانة( السكربتات.
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صججا بنججا .ر
غججرض هججذا المشججروع هججو تعلججم طريقججة اسججتخدام مختلججف
سججنبني بججدنءا مججن هججذا الفصججل برنامنجججا خا ن
ميزات الصدفة لنشاء البرامج ،بالضافة إلى طريقة كتابة برامج "جيدة".
البرنامج الذي سنكتبه هو مولد تقارير )(report generator؛ يظهر مختلف الحصائيات عن النظام ،وحججالته.

ويحفظ الناتج بصيغة  ،HTMLالتي يمكن عرضها باستخدام متصفح موب كرفيرمفكس أو كروم.

تبنى البرامج عادنة بسلسلة من الخطوات ،حيث تضاف الميزات ومتحجسن إمكانيات البرنامج فججي كججل مرحلججة.
أول مرحلة من برنامجنا هي إنشاء مستند  HTMLممصخغر ل يحتوي على أية معلومات عن النظام بعد.

المرحلة الأولى :المستند اليمصزغر

يجب علينا أونل أن نتعرف على الشكل الممنجظم لمستندات  .HTMLتكون بنية ملف  HTMLالساسية كالتي:
><HTML
><HEAD
><TITLE>Page Title</TITLE
></HEAD
><BODY
Page body.
></BODY
></HTML

إذا أدخلنا هذا النص في المحرر النصي المفضل لجدينا وحفظنجاه باسجم  ،foo.htmlفإننجا نسجتطيع اسجتخدام

الرابط التي في رفيرمفكس لعرضه:

file:///home/username/foo.html
أول مرحلججة مججن مراحججل بنججاء برنامجنججا هججي جعلججه قججادنرا علججى إخججراج ملججف  HTMLالسججابق إلججى مجججرى الخججرج
القياسجججججججي .يمكننجججججججا بكجججججججل سجججججججهولة كتابجججججججة هجججججججذا البرنامجججججججج .لنقجججججججم الن بإنشجججججججاء وتحريجججججججر ملجججججججف باسجججججججم
:~/bin/sys_info_page
[me@linuxbox ~]$ vim ~/bin/sys_info_page
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أدخل الن البرنامج التي:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
">"<HTML

echo

"

echo

"

echo

"></HEAD

"

echo

"><BODY

"

echo

"

echo

"

echo

">"</HTML

echo

"><HEAD
"><TITLE>Page Title</TITLE

"Page body.
"></BODY

أولى محاولتنا لحججل هججذه المشجكلة تتضجمن اسجتخدام  ،("#!") shebangوتعليججق )دائنمججا تكججون إضجافة التعليقجات

هججي فكججرة جيججدة( ،ومجموعججة مججن أوامججر  ،echoكججل أمججر يطبججع سججطنرا واحججندا فقججط .لنمنججح إذن التنفيججذ للسججكربت
ونجخرب تشغيله بعد حفظه:
[me@linuxbox ~]$ chmod 755 ~/bin/sys_info_page
[me@linuxbox ~]$ sys_info_page

بعججد تنفيججذ البرنامججج ،سججتظهر محتويججات مسججتند  HTMLعلججى الشاشججة ،لن أوامججر  echoالموجججودة فججي السججكربت

مترمسل مخرجاتها إلى مجرى الخجرج القياسجي .سجمنعيد تنفيجذ البرنامججج لكججن هججذه المجخرة سجمنعيد تجوجيه المخرججات
إلى ملف  sys_info_page.htmlلكي نستطيع معاينة الناتج في متصفح الموب:

[me@linuxbox ~]$ sys_info_page > sys_info_page.html
[me@linuxbox ~]$ firefox sys_info_page.html

كل شيء على ما يرام حتى الن.
من الجيد أن أن نطمح دائنما إلى السهولة والوضوح عند كتابة برامجنا .صيانة البرامج تكون أسهل بكثير عندما

تسهل قراءة وفهم السكربت .نسختنا الحالية من البرنامج تعمل جيندا ،لكن يمكن أن متكرتب بشكل أبسط .يمكننجا
دمج كل أوامر  echoبجأمر واحججد فقجط ،ممجا يسجهل إضجافة أسججطر جديججدة إلجى البرنامجج .لنعجدل برنامجنجا ليصججبح

كالتي:

#!/bin/bash
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# Program to output a system information page
>echo "<HTML
><HEAD
><TITLE>Page Title</TITLE
></HEAD
><BODY
Page body.
></BODY
"></HTML

يمكن أن تحتوي أخية سلسجلة نصجية علجى محجارف النتقججال إلجى سجطدر جديجد ،ممجا يسجاعد فجي إخجراج نجص متعججدد

السطر .ستستمر الصدفة في قراءة النص حتى ميغرلق القتباس .يمكن اسجتخدام هجذه الحيلجة فجي سجطر الوامجر

أي ن
ضا:

>[me@linuxbox ~]$ echo "<HTML
>

><HEAD

>

><TITLE>Page Title</TITLE
></HEAD

>

><BODY

>
>

Page body.

>

></BODY

">> </HTML

الرمز ">" الذي يظهر في بداية السطر هو قيمة متغيجر الصجدفة  .PS2ويظهججر عنججدما نكتججب تعججبير متعججدد السججطر
في الصجدفة .قجد تكجون هجذه الميجزة غامضجة بعجض الش يء ،لكنجك سجتجد أنهجا مفيجدة للغايجة بعجد أن نش رح كيفيجة

كتابة تعابير برمجية متعددة السطر.

المرحلة الثانية :إضافة بعض البيانات
لنضع في برنامجنا بعض البيانات بعد أن أصبح يظهر مستند  HTMLمصغر .سنطبق الن التغيرات التية:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
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>echo "<HTML
><HEAD
><TITLE>System Information Report</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>System Information Report</H1
></BODY
"></HTML

أضفنا عنواننا ) (TITLEوترويسنة ) (H1للتقرير.

المتغيرات والثوابت
هنالك إشكالية صغيرة فجي السجكربت الخجاص بنجا .لحجظ كيجف تكجررت السلسجلة النصجية "System Information

 "Reportأكثر من مخرة؟ هذه ليست بالمشكلة في هذا السكربت ،لكن ماذا لو ك ان السجكربت طجوينل وتكجررت هجذه

العبارة أكثر من مخرة في أكثر من موضع .إذا أردنا أن نغيجر العنججوان إلجى عبجارة أخجرى فسجنحتاج إلجى تغييرهجا فجي

عخدة مواضع ،مما قد يتطلب عمنل كثينرا .لكن ماذا لو عخدلنا فججي السججكربت حججتى تصججبح تلجك العبجارة موجججودنة فججي
مكان واحد فقط؟ هذا ما يجعل الصيانة المستقبلية للسكربت أسهل وأسرع:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
"title="System Information Report
>echo "<HTML
><HEAD
><TITLE>$title</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$title</H1
></BODY
"></HTML

بإنشجججائنا للمتغيجججر ) (variableذي السجججم  titleوإسجججناد القيمجججة "  "System Information Reportإليجججه،
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استطعنا الستفادة من توسعة المتغيرات لكججي نجعججل العنججوان يظهججر فججي عججخدة مواضججع دون تكججرار عبججارة العنججوان
في كل مخرة.
إ نذا ،كيف ننشئ متغينرا؟ بكل بساطة ،نستخدمه! عندما تواجه الصدفة متغينرا جديندا ،فسمتنشئه تلقائنيا .وهذا ما

يختلجججف عجججن العديجججد مجججن لغجججات البرمججججة فجججي أن المتغيجججرات يججججب أن ميعرلجججن عنهجججا ) (declaredأو متعججججرف قبجججل
استخدامها .الصدفة متساهلة في هذا الموضوع ،لكنه قد يؤدي إلى بعض المشاكل .علججى سججبيل المثججال ،افججترض

أننا جخربنا السيناريو التي في سطر الوامر:

"[me@linuxbox ~]$ foo="yes
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
yes
[me@linuxbox ~]$ echo $fool
[me@linuxbox ~]$

أسندنا في بادئ المر القيمة " "yesإلى المتغير  ،fooومن ثججم عرضججنا قيمتججه باسجتخدام  .echoجخربنججا بعججد ذلججك
عرض قيمة المتغير )الذي ارتكبنا خطنأ إملئنيا في اسمه(  foolولكننا حصلنا على نتيجة فارغة؛ حصل ذلك لن
الصدفة أنشأت ،وبكجل سجرور ،متغيجنرا جديجندا باسججم  foolوأسججندت إليجه قيمجنة فارغججنة .مجن المهججم أي ن
ضجا فهجم مجاذا

حصجل فع نل فجي المث ال الس ابق .م ن خبرتنجا الس ابقة مجع آليجة توسجيع المع املت الجتي تقجوم به ا الصجدفة ،نعلجم أن
المر:
[me@linuxbox ~]$ echo $foo

سيؤدي إلى توسعة المتغير  fooويعطي الناتج:
[me@linuxbox ~]$ echo yes

بينما المر:
[me@linuxbox ~]$ echo $fool

سميوجسع إلى:
[me@linuxbox ~]$ echo

مو شسع المتغير ذو القيمة الفارغجة إل ى "ل شجيء"! يمكننجا أن نعبجث قلينل مجع الوامجر ال تي تتطلجب وسجائط .كالمث ال
التي:
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[me@linuxbox ~]$ foo=foo.txt
[me@linuxbox ~]$ foo1=foo1.txt
[me@linuxbox ~]$ cp $foo $fool
'cp: missing destination file operand after `foo.txt
Try `cp --help' for more information.

أسججندنا قيمرتيججن إلججى المتغيرريججن  fooو  .foo1ونخفججذنا بعججدها المججر  ،cpلكججن أخطأنججا فججي تهجئججة الوسججيط الثججاني.

سيحصل المر  cpعلى وسيط واحد بعد التوسعة بينما يتطلب وجود وسيطين.
هنالك بعض القواعد حول أسماء المتغيرات:
•

يمكن أن تحتوي أسماء المتغيرات على أحرف وأرقام وعلى الشرطة السفلية.

•

يجب أن يكون أول محرف في اسم المتغير حرنفا أبجدنيا أو شرطنة سفلينة.

•

ل ميسرمح بوجود الفراغات وعلمات الترقيم في أسماء المتغيرات.

كلمة " المتغير" تعنجي القيمجة الجتي تتغيجر ،وتسجتخدم المتغيجرات فجي أغلجب البرامجج بهجذه الطريقجة .لكجن ماسجتخدم
المتغيججر  titleفججي برنامجنججا كثججابت ) .(constantالثججابت -كمججا المتغيججر -يتججألف مججن اسججم وقيمججة .لكججن الفججرق
بينهما هو أن قيمة الثابت ل تتغير .في تطبيدق يقججوم بالعمليجات الحسجابية ،ربمجا منعجشرف  PIكثجابت ،ونسججند القيمججة

 3.1415إليه؛ عو ن
ضا عن استخدام القيمة مباشججرنة )ممجا يزيججد وضججوح برنامجنججا( .ل متفججشرق الصججدفة بيجن المتغيجرات

والثوابت؛ لكن التفرقة بينهما تلئم المبرمجين؛ إحدى القواعد هي تسمية جميع الثوابت بجأحرف كجبيرة ،وجميجع

المتغيرات بأحرف صغيرة .باستطاعتنا تعديل السكربت لملئمة هذه القواعد:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
"TITLE="System Information Report For $HOSTNAME
>echo "<HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
></BODY
"></HTML
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لقد استثمرنا الفرصجة ك ي منحشسجن العنجوان بإض افة قيمجة متغيجر الصجدفة  HOSTNAMEالجذي يمثجل اسجم الحاسجوب
على الشبكة.
ملحظة :فجي الواقججع ،تججوفر الصجدفة طريقججنة لنشجاء ثجوابت باسجتخدام المجر المضجمن  declareمججع الخيجار

 .(read-only) -rبإمكاننا إسناد قيمة إلى  TITLEكالتي:

"declare -r TITLE="Page Title
ستمنع الصدفة أخية تعججديلت علجى الثجابت  .TITLEمتسجتخدم هجذه الميجزة نجادنرا .لكنهجا موججودة لسججتخدامها
مع بعض السكربتات الرسمية جندا.

إسناد القيم إلى المتغيرات والثوابت

م
بدأت معرفتنا بالتوسعات تؤتي أكلها الن .كما شاهدنا سابنقا ،متسرند القيم إلى المتغيرات كالتي:

variable=value
حيججث  variableهججو اسجم المتغيجر و  valueهجي سلسجلة نصجخية .وعلجى النقيجض مجن لغجات البرمجججة الخجرى .ل

تلقي الصججدفة بجانل لنججوع البيانججات الممسجرندة إلجى المتغيججرات؛ سجتعاملهم جمينعجا علجى أنهجم سلسجل نصجخية .يمكججن أن
نجججبر الصججدفة علججى جعججل القيمججة المسججندة إلججى المتغيججرات محصججورنة علججى العججداد الصججحيحة باسججتخدام المججر

 declareمع الخيار  .-iلكن هذه الميزة نادرة الستخدام )كجعل المتغيرات للقراءة فقط(.

لحظ عدم وجود فراغات بين اسم المتغير ،وإشارة المساواة ،والقيمة المسندة في تعبير السناد.
ي شيء قابل للتوسع إلى سلسلة نصخية:
ما الذي يمكن أن تحويه القيمة؟ أ خ
# Assign the string "z" to variable a.

a=z

# Embedded spaces must be within quotes.

"b="a string

# Other expansions such as variables can be

"c="a string and $b

# expanded into the assignment.
# Results of a command.

)d=$(ls -l foo.txt

# Arithmetic expansion.

))e=$((5 * 7

# Escape sequences such as tabs and newlines.

"f="\t\ta string\n

يمكن إجراء أكثر من عملية إسناد في سطدر واحد.
"a=5 b="a string

أثنججاء التوسججعة ،يمكججن أن تحججاط أسججماء المتغيججرات اختيارييججا بالقورسججين المعقججورفين "}{" .يمكننججا السججتفادة منهمججا

371

الفصل الخامس والعشرون :بدء المشروع
عندما يصبح اسم المتغير ملتب نسا بسبب ما يحيط به .حاولنا في المثال التي أن منغخير اسججم الملججف مججن myfile

إلى :myfile1

"[me@linuxbox ~]$ filename="myfile
[me@linuxbox ~]$ touch $filename
[me@linuxbox ~]$ mv $filename $filename1
'mv: missing destination file operand after `myfile
Try `mv --help' for more information.

فشلت هذه المحاولة لن الصدفة متفشسر الوسيط الثاني للمر  mvعلى أنه متغير جديججد )وفجارغ( .يمكجن حج خ
ل هجذه
المشكلة بالطريقة التية:
[me@linuxbox ~]$ mv $filename ${filename}1

لم تعتبر الصدفة الرقم  1أنه جزء من اسم المتغير بعد إضافتنا للقورسين المعقورفين.

م
سنسججتثمر هججذه الفرصججة لضججافة بعججض البيانججات إلججى تقريرنججا .تحديججندا ،الججوقت والتاريججخ الججذي أنشججئ هججذا التقريججر

عنده ،واسم المستخدم:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
"TITLE="System Information Report For $HOSTNAME
)"CURRENT_TIME=$(date +"%x %r %Z
"TIMESTAMP="Generated $CURRENT_TIME, by $USER
>echo "<HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
><P>$TIMESTAMP</P
></BODY
"></HTML
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Here Documents

م
شججرحنا طريقرتيججن مختلفرتيججن لخججراج النججص ،كلهمججا باسججتخدام المججر  .echoهنالججك طريقججة أخججرى تسججمى here
 Documentأو  .here scriptالججتي هججي شججكل إضججافي لعججادة تججوجيه الججدخل أو الخججرج الججتي منضججشمن فيهججا النججص
داخل السكربت ثم نمرره لمجرى الدخل القياسي للمر .تعمل كالتي:

command << token
text
token
حيث  commandهو اسم الم ر الجذي يقبجل المجدخلت مجن مج رى الجدخل القياس ي .و  tokenهجي سلسجلة نصجخية
متستخدم للشارة إلى نهاية النص الممضجمن .سمنعشدل السكربت كي يستخدم :here document

#!/bin/bash
# Program to output a system information page
"TITLE="System Information Report For $HOSTNAME
)"CURRENT_TIME=$(date +"%x %r %Z
"TIMESTAMP="Generated $CURRENT_TIME, by $USER
_cat << _EOF
><HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
><P>$TIMESTAMP</P
></BODY
></HTML
__EOF

اسججتخدام السججكربت السجابق المججر  catو  here documentبججدنل مججن المجر  .echoقججد اخججتيرت السلسجلة النصججخية

_) _EOFالجججتي ترمجججز إلجججى " "End Of Fileأي نهايجججة الملجججف .وهجججي اختصجججار شجججائع( علجججى أنهجججا "العلمجججة الرمزيجججة"

) ،(tokenالتي متشير إلى نهاية النص الممضجمن .لحظ أن العلمة الرمزية يجب أن تظهر ممنرفمرردنة فججي السججطر دون
أن تتبعها أخية فراغات.
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إنذا ،مجججا هجججي ميجججزات اسجججتخدام here document؟ هجججي تقرينبجججا كجججالمر  echoإل أن علمجججات القتبجججاس المفجججردة
والمزدوجة تفقد معناها الخاص افتراضييا .هذا مثا ك
ل في سطر الوامر:

"[me@linuxbox ~]$ foo="some text
_[me@linuxbox ~]$ cat << _EOF
> $foo
"> "$foo
'> '$foo
> \$foo
_> _EOF
some text
""some text
''some text
$foo

كما لحظنا ،ل تلقي الصدفة با نل لعلمات القتباس .فهي تعاملها كأي محججرف عججادي وهججذا مجا يمخكننججا مجن تضجمين

علمات القتباس "بحرخية" داخل  .here documentوهذا ما يفيدنا للغاية في برنامج التقارير الخاص بنا.

ي أمججر يقبججل المججدخلت مججن مجججرى الججدخل القياسججي .سنسججتخدم here
يمكججن اسججتخدام  here documentمججع أ خ
 documentفي المثال التي لتمرير سلسلة من الوامر إلى برنامج  ftpكي منرنخز ر
ل ملنفا من خادم  ftpبعيد:

#!/bin/bash
# Script to retrieve a file via FTP
FTP_SERVER=ftp.nl.debian.org
FTP_PATH=/debian/dists/lenny/main/installer-i386/current/images/cdrom
REMOTE_FILE=debian-cd_info.tar.gz
_ftp -n << _EOF
open $FTP_SERVER
user anonymous me@linuxbox
cd $FTP_PATH
hash
get $REMOTE_FILE
bye
__EOF
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ls -l $REMOTE_FILE

إذا غ خيرنججا معامججل إعججادة التججوجيه مججن "<<" إلججى " "<<-فسججتتجاهل الصججدفة مسججافات الجدولججة البادئججة فجج ي here
 .documentوهذا ما يسمح لنا بمحاذاة النص مما يزيد من قابلية قراءته:

#!/bin/bash
# Script to retrieve a file via FTP
FTP_SERVER=ftp.nl.debian.org
FTP_PATH=/debian/dists/lenny/main/installer-i386/current/images/cdrom
REMOTE_FILE=debian-cd_info.tar.gz
_ftp -n <<- _EOF
open $FTP_SERVER
user anonymous me@linuxbox
cd $FTP_PATH
hash
get $REMOTE_FILE
bye
__EOF
ls -l $REMOTE_FILE

الخلاصة
بججدأنا فججي هججذا الفصججل مشججرو نعا سججيحفزنا أثنججاء مرحلججة بنججاء سججكربت ناجججح .لقججد تعرفنججا علججى مفهججوم المتغيججرات
والثوابت وكيف يمكن توظيفهما في السكربتات .هما تطجبيق مجن التطبيقجات العديجدة لتوسجعة المتغي رات .ألقينجا

نظرنة أي ن
ضا على آلية توليد مخرجات من السكربت ،وتضمين مقاطع نصخية.
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من المؤكد أن صعوبة تصميم البرامج وكتابتها وصيانتها ستزداد كلما كبرت وازدادت تعقيججندا .غالنبججا مججا متججججزأ
المهام الكبيرة والمعقدة في المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر وأبسط .لنفترض أننا نريججد وصججف مهمججة يوميججة

شائعة ،كالذهاب إلى السوق وشراء الطعام ،إلى "شجخص" مجن كجوكب المريجخ .يمكننجا ش رح العمليجة كاملجنة لجه
بسلسلة من الخطوات:
 .1اركب في السيارة.
 .2قم بقيادة السيارة إلى السوق.
 .3اركن السيارة.
 .4ادخل إلى السوق.
 .5اشتمر الطعام.
 .6قم بالعودة إلى السيارة.
 .7قم بالقيادة إلى المنزل.
 .8اركن السيارة.
 .9ادخل إلى المنزل.
لكن سيحتاج ذاك الشخص من المريجخ إلجى المزيجد مجن التفاصجيل .يمكننجا تجزئجة المهمجة "اركجن السجيارة" إلجى

سلسلة من الخطوات:

 .1أوجد مساحة فارغة لركن السيارة.
 .2قم بقيادة السيارة إلى تلك المساحة.
 .3أطفئ المحرك.
 .4ارفع المكابح اليدوية.
 .5اخرج من السيارة.
 .6اقفل السيارة.
المهمة الفرعية "أطفججئ المحجرك" يمكجن تجزئتهجا إلجى عجخدة خطججوات تتضجمن "أطفجئ دارة الشجعال" ،و "أخجرج
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صل كل خطوة من كامل عملية الذهاب إلى السوق.
مفتاح السيارة" وهكذا؛ حتى متف ج
عملية تعريف الخطججوط الساسجية ومجن ثجم كتابجة التفاصجيل لتلجك الخطججوات تسجمى "نمجط تصجميم ."Top-Down
يسججمح هججذا النمججط لنججا بتقسججيم المهججام الكججبيرة والضججخمة إلججى مهججام أبسججط وأصججغر .نمججط  Top-Downهججو طريقججة

شائعة في تصميم البرامج وهو متلئم كثينرا مع برمجة ال م
شل.

سنستخدم في هذا الفصل نمط التصميم  Top-Downلكي نكمل تطوير سكربت توليد التقارير.

شل
دوال ال م

يوخلد السكربت حالنيا مستند  HTMLباتباع هذه الخطوات:
 .1ابدأ مستند ) HTMLوسم البداية >.(<html
 .2افتح رأس الصفحة )وسم البداية >.(<head
 .3اضبط عنوان المستند )الوسم >.(<title
 .4أغلق رأس الصفحة )وسم الغلق >.(<head/
 .5افتح جسد الصفحة )وسم البداية >.(<body
 .6افتح ترويسة الصفحة )الوسم >.(<h1
 .7اطبع بصمة الوقت.
 .8أغلق جسد الصفحة )وسم الغلق >.(<body/
 .9أغلق مستند ) HTMLوسم الغلق >.(<html/
م
سنضيف مهانما أخرى بين الخطوتين  7و  8في مرحلة التطوير القادمة ،التي تتضمن:
•

الوقت الذي مضى علجى تشجغيل النظجام وال م
حمجل الممطجبججق عليجه )أي متوسججط عججدد المهجام الجتي تعمجل علجى

•

مساحة القرص .أي المساحة التخزينية المستخدمة من مقبل أقراص التخزين.

•

مساحة المنزل .أي المساحة التخزينية المستخدمة من مقبل المستخدمين.

المعالج ،في فواصل زمنية محددة(.

إذا كان لدينا أمر جاهز لكل مهمة من تلك المهام ،فنستطيع إضافته مباشرنة إلى السكربت:
#!/bin/bash
# Program to output a system information page
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"TITLE="System Information Report For $HOSTNAME
)"CURRENT_TIME=$(date +"%x %r %Z
"TIME_STAMP="Generated $CURRENT_TIME, by $USER
_cat << _EOF
><HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
><P>$TIME_STAMP</P
)$(report_uptime
)$(report_disk_space
)$(report_home_space
></BODY
></HTML
__EOF

باستطاعتنا إنشاء الوامر الضافية بطريقرتين .يمكننا كتابة ثلثة سكربتات منفصلة ووضعها في مجلد يحتوي

المتغير  PATHعلى مساره؛ وبإمكاننا تضمين برنامجنا علججى شججكل دوال مشججل .وكمجا ذكرنججا سججابنقا ،دوال ال م
شجل هججي
سكربتات مصغرة موجودة داخل سكربتات أخرى وتعمل كبرامج مستقلة .لدى دوال ال م
شجل الشجكرلين الساسجريين

التريين:

{ function name
commands
return
}
و:

{ )( name
commands
return
}
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حيججث  nameهججو اسججم الدالججة و  commandsهججو سلسججلة الوامججر المحتججواة داخججل الدالججة .كل الشججكرلين متسججاوي
ويمكن التبديل بينهما دون مشاكل .يوضح السكربت التي استخدام دوال ال م
شل:

#!/bin/bash

1
2

# Shell function demo

3
4

{ function funct

5

"echo "Step 2

6

return

7
}

8
9

# Main program starts here

10
11

"echo "Step 1

12

funct

13

"echo "Step 3

14

عندما تقرأ الصدفة السكربت ،فستتغاضى عن السجطر مجن  1إلجى  ،11حيججث تحتججوي هجذه السججطر علجى تعليقججات
وتعريف الدالججة .يبججدأ التنفيجذ مجن السجطر  12الججذي يحتجوي علجى المجر  .echoالسججطر  13يسججتدعي الدالججة funct

ومتنشفججذ الصججدفة الدالججة كججأي أمججدر آخججر؛ حيججث ينتقججل تنفيججذ البرنامججج إلججى السججطر  ،6وسججمينجفذ المججر  .echoوبعججدها

سينتقل إلى السطر  7حيث سمينهي المر  returnالدالجة ،وسججيعود التنفيجذ إلجى السججطر 14؛ حيجث ينفججذ آخجر أمجر

الذي هو  .echoلحظ أن تعريفات الدوال يجب أن تكون في أول السكربت قبل استدعائها.
سنضيف الن تعريفات ممصجغرة لدوال ال م
شل إلى سكربتنا:

#!/bin/bash
# Program to output a system information page
"TITLE="System Information Report For $HOSTNAME
)"CURRENT_TIME=$(date +"%x %r %Z
"TIME_STAMP="Generated $CURRENT_TIME, by $USER
{ )( report_uptime
return
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}
{ )( report_disk_space
return
}
{ )( report_home_space
return
}
_cat << _EOF
><HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
><P>$TIME_STAMP</P
)$(report_uptime
)$(report_disk_space
)$(report_home_space
></BODY
></HTML
__EOF

قواعد تسمية الدوال هي نفسها قواعجد تسجمية المتغيجرات .يججدر بالجذكر أن الدالجة يججب أن تحتجوي أمجنرا واحجندا

على القل .المر  returnيفي بهذا الغرض )مع أنه اختياري(.

المتغيرات الماحلزية
ت عامججة .تحججافظ
في جميع السكربتات التي كتبناها إلى الن ،كانت جميجع المتغيجرات )بمججا فيهجا الثجوابت( متغيجرا د

المتغيججرات العامججة علججى وجودهججا فججي كامججل البرنامججج .هججذا المججر جيججد فججي معظججم الحيججان ،لكججن ذلججك قججد ميعشقججد

استخدام دوال ال م
شل .من المفيد إنشاء متغيرات محلخية داخل الدوال .ل يمكن الوصول إلى المتغيججرات المحليججة
إل من داخل الدالة الممعجرفة داخلها ،وينعدم وجودها عند انتهاء الدالة.

يسمح وجود المتغيرات المحلية للمبرمج بأن يستخدم أسماء متغيجرات موجججودة مسججبنقا سجوانء داخجل السججكربت

الصلي أو داخل الدوال الخرى ،دون القلق من التضارب في السماء.
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هذا مثال يشرح تعريف واستخدام المتغيرات المحلية:
#!/bin/bash
# local-vars: script to demonstrate local variables
foo=0

# global variable foo

{ )( funct_1
# variable foo local to funct_1

local foo
foo=1

"echo "funct_1: foo = $foo
}
{ )( funct_2
# variable foo local to funct_2

local foo
foo=2

"echo "funct_2: foo = $foo
}
"foo = $foo

echo "global:
funct_1

"foo = $foo

echo "global:
funct_2

"foo = $foo

echo "global:

كما لحظنا ،متعجرف المتغيرات المحلية بإسباق اسمها بالكلمة " ،"localوهذا ما يجعل المتغيججر محلييججا فججي الدالججة
م
الججتي أنشججئ فيهججا .أي أن هججذا المتغيججر لججن يكججون ممعجرنفججا خججارج الدالججة .سنحصججل علججى النتائججج التيججة عنججدما مننشفججذ
السكربت السابق:
[me@linuxbox ~]$ local-vars
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foo = 0

global:

funct_1: foo = 1
foo = 0

global:

funct_2: foo = 2
foo = 0

global:

نلحظ أجن إسناد القيم إلى المتغير  fooداخل دوال ال م
شل ل يؤثر أبندا على قيمة المتغير  fooالممعجرف خارجها.
تسمح هذه الميزة بكتابة دوال مشل مستقلة عن بعضجها البعجض .توججد أي ن
ض ا خاصجية مهمجة له ا هجي منجع أي ججزء

من البرنامج من التأثير على الج زء الخجر ،وهجذا م ا يسجمح بكتابجة دوال مش ل محمولجة ،أي يمكجن نسجخها ولصجقها

في سكربت آخر دون مشاكل.

إبقاء السكربتات قابلة للتشغيل
مججن المفيججد فججي أثنججاء تطويرنججا للبرنامججج أن نبقيججه فججي حالججة قابلججة للتشججغيل .فعنججد إجججراء تجججارب متكججررة عليججه،

ت ممكن ،وهذا ما يجعل عملية تنقيح ) (debuggingالكود أسهل بكثير.
نستطيع أن نعرف أخطاءه في أقرب وق د
م
على سبيل المثال ،إذا منشفرذ البرنامج بنجاح ثم أجرينا تعدينل صغينرا عليه ،وثم نفذنا البرنامج مخرنة أخرى وظهرت
مشكلة ما ،فأغلب الظن أن التعجديل الخيجر هجو سجبب تلجك المشجكلة .بإضجافتنا للجدوال الفارغجة ،اسجتطعنا التحقجق

من البنية المنطقية للبرنامج في مرحلة مبكرة .مججن الجيججد أي ن
ضجا أن نجعججل تلجك الججدوال تطبججع عبججارات معينججة كججي
يعرف المبرمج العمال التي يقوم بها السكربت .إذا ألقينا نظرنة على المخرجات الحالية للسكربت:

[me@linuxbox ~]$ sys_info_page
><HTML
><HEAD
><TITLE>System Information Report For twin2</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>System Information Report For linuxbox</H1
><P>Generated 03/19/2009 04:02:10 PM EDT, by me</P

></BODY
></HTML

فسنلحظ وجود بعض السطر الفارغة بعد بصمة الوقت ،لكننا لسنا متأكججدين مججن السججبب .إذا عججخدلنا الججدوال لكججي
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:متظمهر بعض المخرجات
report_uptime () {
echo "Function report_uptime executed."
return
}
report_disk_space () {
echo "Function report_disk_space executed."
return
}
report_home_space () {
echo "Function report_home_space executed."
return
}

م
:وجخربنا السكربت مخرة أخرى
[me@linuxbox ~]$ sys_info_page
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>System Information Report For linuxbox</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>System Information Report For linuxbox</H1>
<P>Generated 03/20/2009 05:17:26 AM EDT, by me</P>
Function report_uptime executed.
Function report_disk_space executed.
Function report_home_space executed.
</BODY>
</HTML>

.فسنلحظ أن الدوال الثلث قد منشفذت
 سنكتب أونل الدالة.بعد التحقق من عمل الدوال؛ حان الوقت لكي نكتب الكواد التي تتحكم في عملها الحقيقي
:report_uptime
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{ )( report_uptime
_cat <<- _EOF
><H2>System Uptime</H2
><PRE>$(uptime)</PRE
__EOF
return
}

الدالة السابقة واضحة للغاية .لقد اسجتخدمنا نمجط إخجراج  here documentلطباعجة ترويسجة القسجم ومخرججات

المججر  uptimeمحاطجنة بوسجم > <preللحفججاظ علججى تنسجيق المخرجججات .متشججبه الدالجة report_disk_space
الدالة السابقة:
{ )( report_disk_space
_cat <<- _EOF
><H2>Disk Space Utilization</H2
><PRE>$(df -h)</PRE
__EOF
return
}

رتسججتخدم الدالججة المججر  df -hلتحديججد مقججدار المسججاحة التخزينيججة الفارغججة مججن القججرص .آخججر دالججة سججنكتبها هججي
:report_home_space
{ )( report_home_space
_cat <<- _EOF
><H2>Home Space Utilization</H2
><PRE>$(du -sh /home/*)</PRE
__EOF
return
}

اسججتخدمنا المججر  duمججع الخيججاررين  .-shلكججن هججذا ليججس حيل كججامنل علججى الرغججم مججن أن الدالججة سججتعمل علججى بعججض

النظمة ) أوبنتو على سبيل المثال(  ،إل أنها لن تعمل على البقية .السبب هو أن العديد من النظمة تضبط أذونات

مجلجججد المنجججزل لمنجججع قراءتجججه مجججن مقبجججل بجججاقي المسجججتخدمين ،وهجججو سجججبب مقنجججع هجججدفه الحفجججاظ علجججى أمجججن بيانجججات

المسججتخدمين .سججتعمل دالججة  report_home_spaceعلججى تلججك النظمججة إذا منشفججرذ السججكربت بامتيججاز الجججذر .لكججن
الحل الفضل هو جعل السكربت ميعج شدل س لوكه بالعتمجاد علجى الذونجات المعطجاة للمس تخدم .وهجذا هجو موضججوع
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الفصل القادم.
دوال ال ش
شل في ملف .bashrc
دوال ال مشل هي بديل ممتاز عن الوامر البديلة ،وهي الطريقة المفضلة لنشاء أوامججر جديججدة للسججتخدام
الشخصي .الوامر البديلة محدودة جندا حيث ل تدعم جميع أوامر أو ميزات الصجدفة؛ علجى النقيججض مجن

ذلك ،تسمح دوال ال مشل بالقيام بجميع العمليات التي يمكن كتابتها كسكربت منفصل .على سبيل المثججال،

إذا أعجبتنا الدالة  report_disk_spaceمن سجكربتنا السجابق وأردنجا إنشجاء دالجة له ا السجم "  "dsفجي
ملف ":".bashrc
{ )( ds
"echo "Disk Space Utilization For $HOSTNAME
df -h
}

الخلاصة
لقد تعرفنا في هذا الفصل على طريقة لتصميم البرامج تسمى  ،Top-Downوشاهدنا كيف نستخدم دوال ال م
شججل

لبناء المكونات الساسية التي تعتمد عليهجا السجكربتات .وتعلمنجا أي ن
ضجا كيجف يمكجن اسجتخدام المتغيجرات المحليجة

لجعججل الججدوال مسججتقخل نة عججن بعضججها البعججض .وهججذا مججا يسججمح بكتابججة دوال محمولججة يمكججن اسججتخدامها فججي عججخدة

برامج ،مما يوفر علينا وقنتا طوينل.
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قبىنى التحكم :الدالة الشرطية if

لقد واجهنا مشجكلنة فجي الفصجل السجابق :كيجف نجعجل برنامججج توليجد التقجارير ريرتكخيججف مجع امتيجازات المسجتخدم

الذي ميشغله؟ يتطلب منا ح خ
ل هجذه المشجكلة إيججاد طريقججة "لتغييجر التجاهججات" فججي السججكربت بالعتمجاد علجى
نتيجة اختبار محدد .أي أننا نريد -في المصطلحات التقنية -أن يتفخرع ) (branchالبرنامج.

لنفترض هذا المثال البسيط المكتوب في "أشباه الكواد" ) ،(pseudo codeأي محاكاة للغة البرمجة ليصال
فكرة البرنامج إلى البشر:

X=5
If X = 5, then:
"Say "X equals 5.
Otherwise:
"Say "X is not equal to 5.
هججذا مثججال عججن التفججخرع بالعتمججاد علججى الشججرط "هججل  x = 5؟" ،إذا كججان ذاك الشججرط محقنقججا فسججمتطربع الجملججة

" ،".X equals 5عدا ذلك سمتطربع العبارة "."X is not equal to 5.

if
إذا أردنا "تكويد" الفقرة السابقة )أي كتابة الكود المسؤول عنها( باستخدام ال م
شل:
x=5
if [ $x = 5 ]; then
"echo "x equals 5.
else
"echo "x does not equal 5.
fi

أو بكتابتها مباشرنة في سطر الوامر )أقصر بكثير(:
[me@linuxbox ~]$ x=5
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[me@linuxbox ~]$ if [ $x = 5 ]; then echo "equals 5"; else echo "does
not equal 5"; fi
equals 5
[me@linuxbox ~]$ x=0
[me@linuxbox ~]$ if [ $x = 5 ]; then echo "equals 5"; else echo "does
not equal 5"; fi
does not equal 5

نخفذنا في المثال السابق المر مخررتين :المججرة الولججى عنججدما كجانت قيمججة المتغيجر  xتسججاوي  ،5حيججث مطمبرعججت العبجارة

""equals 5؛ والمججخرة الثانيججة عنججدما كججانت قيمججة المتغيججر  xتسججاوي  ،0وهججذا مججا أدى إلججى طباعججة العبججارة "does
."not equal 5
الشكل العام للدالة الشرطية :if

if commands; then
commands
[elif commands; then
]commands...
[else
]commands
fi
حيججث  commandsهججي قائمججة الوامججر .ربمججا يكججون المججر مربنكججا للوهلججة الولججى ،لكججن قبججل أن نشججرحه بالتفصججيل،
لنكتشف كيف تعرف الصدفة نجاح تنفيذ أمدر ما من عدمه.

حالة الخروج

مترمسل الوامر )بما فيها السكربتات ودوال ال م
شل التي نكتبها( قيمة إلى النظجام عنججد انتهجاء تنفيججذها تسجمى "حالججة

الخروج" ) .(exit statusحالة الخروج ،التي هي قيمة عددية تتراوح من  0إلى  ،255مترحشدد نجاح أو فشل تنفيججذ
م
أمجدر مجا .حسججب مجا يتججداول ،القيمججة  0تعنجي نججاح تنفيججذ المجر ،بينمجا أخيججة قيمججة أخججرى تعنجي فشجله .متجوفر الصجدفة
متغينرا يمكننا استخدامه لمعرفة حالة الخروج للمر الذي منشفذ سابنقا ،كالتي:

[me@linuxbox ~]$ ls -d /usr/bin
/usr/bin
?[me@linuxbox ~]$ echo $
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حالة الخروج
0
[me@linuxbox ~]$ ls -d /bin/usr
ls: cannot access /bin/usr: No such file or directory
?[me@linuxbox ~]$ echo $
2

نفجججذنا ،فجججي المثجججال السجججابق ،المجججر  lsمخرتيجججن .أول مجججخرة منشفجججذ المجججر فيهجججا بنججججاح؛ وإذا عرضجججنا قيمجججة المتغيجججر ?$

فسججنلحظ أن الناتججج هججو  .0أمججا عنججد تنفيججذنا للمججر  lsعلججى مجلججد غيججر موجججود ،فججإنه سججيطبع رسججالة خطججأ وعنججد

محاول عجرض قيمججة المتغيججر ? $فسنحصجل علجى القيمججة  ،2الجتي تشجير إلجى حجدوث خطججأ فججي تنفيججذ المجر .بعجض
ت عججن الخطججأ الججذي واجهتججه ،لكججن مججع ذلججك ،تسججتخدم العديججد مججن
الوامججر تسججتخدم حالججة الخججروج لتججوفير معلومججا د

الوامر حالة الخروج ذات الرقم  .1تحتوي صفحات الدليل  manعادنة على قسم ذي العنوان ""Exit Status

يشرح حالت الخروج التي يستخدمها المر .تذخكر أن القيمة  0تشير دائنما إلى نجاح التنفيذ.

توفر الصدفة أمررين ممضمرنين بسيرطين للغاية ل يقومان بأي شيدء سوى إعادة القيمة  0أو  1بعد انتهائهما .المججر
 trueيعيد  0دائنما ،والمر  falseيعيد  1دائنما.

[me@linuxbox ~]$ true
?[me@linuxbox ~]$ echo $
0
[me@linuxbox ~]$ false
?[me@linuxbox ~]$ echo $
1

بإمكاننجا اسجتخدام هجذين المرريجن للتعجخرف علجى طريقجة عمجل عبجارة  .ifمجاذا تفعجل العبجارة  ifلكجي تحجدد نججاح
الوامر من عدمه؟

[me@linuxbox ~]$ if true; then echo "It's true."; fi
It's true.
[me@linuxbox ~]$ if false; then echo "It's true."; fi
[me@linuxbox ~]$

سججمينفذ المججر " echo "It's true.إذا منشفججرذ المججر الججذي يتبججع الكلمججة  ifبنجججاح ،ولججن ينفججذ إذا لججم ينفججذ المججر
م
الججذي يتبججع الكلمججة  ifبنجججاح .إذا أتبرعججت الكلمججة  ifبسلسججلة مججن الوامججر ،فسججتؤخذ بعيججن العتبججار قيمججة حالججة
الخروج لخر أمر فقط:

[me@linuxbox ~]$ if false; true; then echo "It's true."; fi
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It's true.
[me@linuxbox ~]$ if true; false; then echo "It's true."; fi
[me@linuxbox ~]$

test
أكججثر أمججر مسججتخدم مججع بنيججة التحكججم  ifهججو " ."testيقججوم المججر  testبالعديججد مججن الفحوصججات والتحققججات.

يوجد له شكلين متكافئين:

test expression
والشكل الشهر:

] [ expression
حيجججث  expressionهجججو التعجججبير الجججذي سجججيحدد النتيججججة هجججل هجججي  trueأم  .falseيعيجججد المجججر  testحالجججة
الخروج  0إذا كان التعبير محقنقا ،وحالة خروج  1عدا ذلك.

التعابير الخاصة بالملفات
متستخدم التعابير التية لتحديد حالة الملفات:
الجدول  :1-27تعابير الملفات الخاصة بالمر test

التعبير

file1 -ef file2

يكون محقضقا إذا كان
الملفججان  file1و  file2يشججيران إلججى نفججس رقججم العقججدة )أي أن الملفيججن يشججيران
إلى نفس الملف عن طريق الوصلت الصلبة(.

file1 -nt file2

الملف  file1أجدد من الملف .file2

file1 -ot file2

الملف  file1أقدم من الملف .file2
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-b file

الملف  fileموجود وهو ملف جهاز مكتلي.

-c file

الملف  fileموجود وهو ملف جهاز محرفي.

-d file

 fileموجود وهو مجلد.

-e file

الملف  fileموجود.

test
-f file

الملف  fileموجود وهو ملف عادي.

-g file

الملف  fileموجود وقد محشدردت خاصية .set-group-ID

-G file

الملف  fileموجود وهو مملوك لمجموعة المستخدم الحالي.

-k file

الملف  fileموجود وقد حددت الخاصية "."sticky bit

-L file

الملف  fileموجود وهو وصلة رمزية.

-O file

الملف  fileموجود وهو مملوك للمستخدم الحالي.

-p file

الملف  fileموجود وهو "أنبوبة مسماة" ).(named pipe

-r file

الملف  fileموجود وهو قابل للقراءة )أي يوجد إذن القراءة للمستخدم الحالي(.

-s file

الملف  fileموجود وحجمه التخزيني أكبر من الصفر.

-S file

الملف  fileموجود وهو مقبس شبكي ).(network socket

-t fd

 fdهو مقبض لملف موجه إلى/من الطرفية .يمكن استخدام هذا الختبار لتحديججد
م
إذا ما أعيد توجيه مجاري الدخل ،أو الخرج ،أو الخطأ القياسية.

-u file

الملف  fileموجود وحددت خاصية .setuid

-w file

الملف  fileموجود وهو قابل للكتابة من مقبل المستخدم الحالي.

-x file

الملف  fileموجود وهو قابل للتنفيذ من مقبل المستخدم الحالي.

يشرح السكربت التي مختلف تعابير الملفات:
#!/bin/bash
# test-file: Evaluate the status of a file
FILE=~/.bashrc
if [ -e "$FILE" ]; then
if [ -f "$FILE" ]; then
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"echo "$FILE is a regular file.
fi
if [ -d "$FILE" ]; then
"echo "$FILE is a directory.
fi
if [ -r "$FILE" ]; then
"echo "$FILE is readable.
fi
if [ -w "$FILE" ]; then
"echo "$FILE is writable.
fi
if [ -x "$FILE" ]; then
"echo "$FILE is executable/searchable.
fi
else
"echo "$FILE does not exist
exit 1
fi
exit

م
يفحص السكربت السابق الملف الذي أسند مساره إلى الثابت  FILEوميظمهر النتائجج أثنجاء عمليجة الفحجص .يوججد
أمجران مججثيران للهتمجام يجججب ملحظتهمجا فججي هججذا السجكربت .أونل ،لحججظ أن المتغيجر  $FILEقججد تجم "اقتباسجه"

فججي التعجابير .ل يشجترط فعجل ذلججك ،لكننججا اسججتخدمناه كوقايججة مججن كججون الوسججيط فار ن
غججا .إذا تمججت توسججعة $FILE
وحصلنا على قيمة فارغة ،فسيؤدي ذلك إلى حجدوث خطجأ .نس تطيع التأكجد مجن وجججود سلسجلة نصجية )وإن ك انت

فارغجة( بعجد المعام ل باسجتخدام علمجتي القتبجاس .لحجظ أي ن
ضجا وججود الم ر  exitقجرب نهايجة السجكربت .يقبجل

المر  exitوسينطا واحندا اختيارنيا يمثل حالة الخروج للسكربت .إذا لم يحججدد ذاك الوسججيط ،فسمتسججتخدم حالججة
الخروج لخر أمدر ممنجفذ .يسمح استخدام  exitبهذه الطريقة للسكربت بأن يعلججن فشججل تنفيججذه إذا تمججت توسججعة

 $FILEوحصل على مسار ملف غير موجود .وجود المر  exitفي نهايججة السججكربت هججو عجادة مجن عجادات كتابججة
السكربتات .عندما يصل تنفيذ السكربت إلى آخره ،فسيتم النتهاء بحالة خروج آخر أمر ممنجفذ.

وبشججكدل مشججابه ،تعيججد دوال المشججل حالججة الخججروج بتحديججد وسججيط رقمججي إلججى المججر  .returnإذا أردنججا تحويججل
السكربت السابق إلى دالة مشل لتضمينه في برنامج أكبر ،فنستطيع استبدال المر  exitبالمر :return

{ )( test_file
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# test-file: Evaluate the status of a file
FILE=~/.bashrc
if [ -e "$FILE" ]; then
if [ -f "$FILE" ]; then
echo "$FILE is a regular file."
fi
if [ -d "$FILE" ]; then
echo "$FILE is a directory."
fi
if [ -r "$FILE" ]; then
echo "$FILE is readable."
fi
if [ -w "$FILE" ]; then
echo "$FILE is writable."
fi
if [ -x "$FILE" ]; then
echo "$FILE is executable/searchable."
fi
else
echo "$FILE does not exist"
return 1
fi
}

التعابير الخاصة بالسلاس	ل النصية
:متستخدم التعابير التية لتحديد حالة السلسل النصية
يكون محقضقا إذا
.(null)  غير معدومةstring كانت السلسلة النصية
. أكبر من الصفرstring كان طول السلسلة النصية
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test  التعابير النصية في:2-27 الجدول

التعبير

string
-n string

الفصل السابع والعشرون :مبنى التحكم :الدالة الشرطية if
-z string
string1 = string2

كان طول السلسة النصية  stringمساونيا للصفر.
كانت السلسلتان النصيتان  string1و  string2متساويتين .وعلى الرغججم

string1 == string2

صججح )وب م
شججخدة(
مججن إمكانيججة اسججتخدام علمججة المسججاواة المفججردة "=" ،إل انججه مين ر

string1 != string2

كانت السلسلتان النصيتان غير متساويتين.

باستخدام علمتي مساواة "==".

string1 > string2

كانت السلسلة  string1تأتي قبل  string2عند ترتيبهما ).(sort

string1 < string2

كانت السلسلة  string1تأتي بعد  string2عند ترتيبهما ).(sort

تحمممذير :يججججب وضجججع المعجججاملين "<" و ">" بيجججن علمجججتي اقتبجججاس )أو تهريبهمجججا باسجججتخدام الشجججرطة المائلجججة
الخلفية( عند استخدامهما مع  .testإذا لم يتم ذلك ،فسميفسران على أنهما معاملي إعادة التوجيه ،ممججا قججد

يسبب نتائج كارثية .لحظ أي ن
ضا أنه وعلى الرغم من أن توثيق  bashيذكر أن نمط الترتيب المستخدم هججو
نفسججه نمججط الججترتيب المحججدد فججي المحلخيججة ) ،(localeإل أنججه ليججس كججذلك! سميسججتخدم نمججط ترتيججب ASCII
) (POSIXفي جميع إصدارات  bashبما فيها الصدار .4.0

يوضح السكربت التي استخدام التعابير الخاصة بالسلسل النصية:
#!/bin/bash
# test-string: evaluate the value of a string
ANSWER=maybe
if [ -z "$ANSWER" ]; then
echo "There is no answer." >&2
exit 1
fi
if [ "$ANSWER" = "yes" ]; then
"echo "The answer is YES.
elif [ "$ANSWER" = "no" ]; then
"echo "The answer is NO.
elif [ "$ANSWER" = "maybe" ]; then
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"echo "The answer is MAYBE.
else
"echo "The answer is UNKNOWN.
fi

حددنا ،في المثال السابق ،حالة الثابت  .ANSWERحججددنا أونل إذا كججانت السلسججلة النصججية فارغججة .إذا كججانت كججذلك،

فسججينتهي السججكربت بحالججة خججروج تسججاوي  .1لحججظ إعججادة التججوجيه الممطجبقججة علججى المججر  ،echoحيججث سمتررسججل

رسالة الخطأ " "There is no answer.إلى مجرى الخطأ القياسي؛ وهذا ما يجب فعلجه مجع رسجائل الخطجأ.
إذا لججم تكججن السلسججلة النصججية فارغججة ،فسججنختبر قيمتهججا إذا كججانت "  ،"yesأو " ،"noأو " "maybeوذلججك باسججتخدام

 elifالتي هي اختصار للعبججارة ") "else ifأي "إذا لجم يتحقجق الشجرط الول فججخرب الشجرط التجي ".وهكججذا(.
يمكننا إنشاء اختبارات معقدة أكثر باستخدام .elif

التعابير الخاصة بالأرقام
يمكن استخدام التعابير التية مع الرقام:
الجدول  :3-27التعابير العددية في test

التعبير

يكون محقضقا إذا كان

integer1 -eq integer2

 integer1و  integer2متساويين.

integer1 -ne integer2

 integer1و  integer2غير متساويين.

integer1 -le integer2

 integer1أقل أو يساوي .integer2

integer1 -lt integer2

 integer1أقل من .integer2

integer1 -ge integer2

 integer1أكبر أو يساوي .integer2

integer1 -gt integer2

 integer1أكبر من .integer2

يشرح السكربت التي استخدامها:
#!/bin/bash
# test-integer: evaluate the value of an integer.
INT=-5
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if [ -z "$INT" ]; then
echo "INT is empty." >&2
exit 1
fi
if [ $INT -eq 0 ]; then
"echo "INT is zero.
else
if [ $INT -lt 0 ]; then
"echo "INT is negative.
else
"echo "INT is positive.
fi
if [ $((INT % 2)) -eq 0 ]; then
"echo "INT is even.
else
"echo "INT is odd.
fi
fi

الجزء المثير للهتمام من السكربت هو طريقة تحديد فيمجا إذا كجان العجدد زوجنيجا أم فردنيججا .وذلجك بمعاينجة بججاقي

القسمة على العدد 2؛ حيث يكون زوجنيا إذا كان باقي القسمة  ،0وفردنيا فيما عدا ذلك.

نسخة ة أكثر حداثة ن من test

تحتوي الصدارات الحديثة من  bashأمنرا مركنبا جديندا ميمشثل بدينل محخسننا من  testله الشكل العام التي:

]] [[ expression
وكمجججا فجججي  ،testفجججإن  expressionهجججو التعجججبير الجججذي سجججيتم التحقجججق فيمجججا إذا كجججان صجججحينحا ) (trueأم ل

صا
) .(falseالمر ]] [[ شبيه جندا بالمر  testحيث يدعم جميع تعابيره ،لكنه يضيف تعبينرا مفيندا جندا خا ن
بالسلسل النصية:

string1 =~ regex
الذي يكون محقنقا إذا تمت مطابقة السلسلة النصية  stringبنمط التعابير النظامية الموسعة  .regexوهذا ما
يفتججح المجججال أمججام العديججد مججن المكانيججات للقيججام بمهججام كججالتحقق مججن صججحة البيانججات ...فججي مثالنججا السججابق عججن
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نسخكة أكثر حداثنة من test
التعابير العددية ،سيفشل تنفيذ السكربت إذا حججوى الثججابت  INTعلجى أي شججيء عججدا الرقججام .سججيحتاج السججكربت

إلى طريقة للتحقق من وجود رقم ممخ جزن في ذاك الثابت .بإمكاننا تحسين ذاك السججكربت باسججتخدام ]] [[ مججع

المعامل "=~":

#!/bin/bash
# test-integer2: evaluate the value of an integer.
INT=-5
if [[ "$INT" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if [ $INT -eq 0 ]; then
"echo "INT is zero.
else
if [ $INT -lt 0 ]; then
"echo "INT is negative.
else
"echo "INT is positive.
fi
if [ $((INT % 2)) -eq 0 ]; then
"echo "INT is even.
else
"echo "INT is odd.
fi
fi
else
echo "INT is not an integer." >&2
exit 1
fi

تأكدنا من أن قيمة الثابت  intتحتوي على سلسة نصية التي تبدأ اختيارنيا بإشارة السالب يتبعها رقم واحد أو

أكثر .لحظ أي ن
ضا أن التعبير ل يسمح بالقيم الفارغة.

م
ميزة أخرى للمر ]] [[ هي دعم المعامل == لمطابقة التعابير النظامية بشكدل مشججابه لتوسججعة أسججماء الملفججات.
على سبيل المثال:

[me@linuxbox ~]$ FILE=foo.bar
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if  الدالة الشرطية: مبنى التحكم:الفصل السابع والعشرون

[me@linuxbox ~]$ if [[ $FILE == foo.* ]]; then
> echo "$FILE matches pattern 'foo.*'"
> fi
foo.bar matches pattern 'foo.*'

.وهذا ما يجعل ]] [[ مفيندا للتحقق من المسارات

صا للأرقام
)) (( مصزمم خصي ن
 المر المركب )) (( المفيد في إججراء العمليججات علجى الرقججام؛ حيجث يجدعم-[[ ]] بالضافة إلى- bash توفر
.34  الموضوع الذي سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل،جميع العمليات الحسابية

.يكون المر )) (( محقنقا إذا كان ناتج العملية الحسابية أي عدد ل يساوي الصفر
[me@linuxbox ~]$ if ((1)); then echo "It is true."; fi
It is true.
[me@linuxbox ~]$ if ((0)); then echo "It is true."; fi
[me@linuxbox ~]$

: كثينرا باستخدام )) (( كالتيtest-integer2 يمكننا تبسيط سكربت
#!/bin/bash
# test-integer2a: evaluate the value of an integer.
INT=-5
if [[ "$INT" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if ((INT == 0)); then
echo "INT is zero."
else
if ((INT < 0)); then
echo "INT is negative."
else
echo "INT is positive."
fi
if (( ((INT % 2)) == 0)); then
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صا للرقام
)) (( مصخمم خصي ن
"echo "INT is even.
else
"echo "INT is odd.
fi
fi
else
echo "INT is not an integer." >&2
exit 1
fi

لحظ استخدامنا المع املت" :أكجبر-مجن" و "أصجغر-م ن" و "يس اوي" للتحقجق مجن المسجاواة .لحجظ أي ن
ضجا أن الم ر

المركب )) (( هو أمر ممضجمن في الصدفة وليس أمنرا خارجنيا ،فيستطيع الوصول إلى قيم المتغيرات بأسججمائها
دون الحاجة إلى القيام بعملية توسعة؛ سنناقش )) (( وباقي العمليات الحسابية بالتفصيل في الفصل .34

التعابير المركبة

من الممكن أي ن
ضا دمج أك ثر م ن تعجبير لنشجاء اختبجارات معقجدة .متدرمجج التعجابير عجن طريجق المعجاملت المنطقيجة.
شاهدنا هذه المعاملت سابنقا فجي الفصجل  17عنجدما ناقشجنا المجر  .findتوججد ثلث عمليجات منطقيجة متسجتخدم

مجججججع  testو ]] [[ هجججججي ،AND :و  ،ORو  .NOTيسجججججتخدم  testو ]] [[ معجججججاملت مختلفجججججة لتمثيجججججل تلجججججك
العمليات:

الجدول  :4-27المعاملت المنطقية

العملية

]] [[ و )) ((

المر test

AND

-a

&&

OR

-o

||

NOT

!

!

هنا مثال عن استخدام العملية  .ANDميحشدد السكربت التجي فيم ا إذا ك ان رقجكم م ا موججوندا فجي مج ال محجدد مجن

القيم:

#!/bin/bash
# test-integer3: determine if an integer is within a
# specified range of values.
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if  الدالة الشرطية: مبنى التحكم:الفصل السابع والعشرون

MIN_VAL=1
MAX_VAL=100
INT=50
if [[ "$INT" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if [[ INT -ge MIN_VAL && INT -le MAX_VAL ]]; then
echo "$INT is within $MIN_VAL to $MAX_VAL."
else
echo "$INT is out of range."
fi
else
echo "INT is not an integer." >&2
exit 1
fi

 وذلججك باسججتخدام.MAX_VAL  وMIN_VAL  تكججون بيججن القيمرتيججنINT تأكججخدنا فججي هججذا السججكربت أن قيمججة العججدد
 بإمكاننجا أي ن.&& المججر ]] [[ الججذي يحتجوي علجى تعججبيررين مفصجورلين بمعامجل
ضجا كتابججة الكجود السجابق باسجتخدام
: كما يليtest

if [ $INT -ge $MIN_VAL -a $INT -le $MAX_VAL ]; then
echo "$INT is within $MIN_VAL to $MAX_VAL."
else
echo "$INT is out of range."
fi

 إذا كجان التعجبيرfalse  وميعيجد،false  إذا كجان التعجبيرtrue  حيث يعيجد.يعكس معامل النفي "!" ناتج التعبير

: التي هي خارج المجال المحددINT  سمنعشدل السكربت السابق ليجاد قيم.true

#!/bin/bash
# test-integer4: determine if an integer is outside a
# specified range of values.
MIN_VAL=1
MAX_VAL=100
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التعابير المركبة

INT=50
if [[ "$INT" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if [[ ! (INT -ge MIN_VAL && INT -le MAX_VAL) ]]; then
"echo "$INT is outside $MIN_VAL to $MAX_VAL.
else
"echo "$INT is in range.
fi
else
echo "INT is not an integer." >&2
exit 1
fi

وضعنا أقوا نسا حول التعبير لجعله مجموعة واحدة .لننا لو وضعنا معامججل النفججي دون أقججواس ،فسججيتم نفججي أول
تعبير فقط .يمكننا إعادة كتابة التعبير السابق باستخدام  testبالشكل التي:

if [ ! \( $INT -ge $MIN_VAL -a $INT -le $MAX_VAL \) ]; then
"echo "$INT is outside $MIN_VAL to $MAX_VAL.
else
"echo "$INT is in range.
fi

لما كانت جميع التعابير والمعاملت التي يستخدمها  testمتفجسر على أنها وسائط للمر  testبواسطة الصدفة

)على النقيض من ]] [[ و )) (( ( ،فيججب أن متقتبجس المحجارف ال تي لهجا معنجى خجاص للصجدفة مثجل < و > و
) و (؛ أو متهخرب.

ولن  testو ]] [[ يقومان تقرينبا بنفس العمجل ،فأيهمججا افضججل؟ المجر  testهججو تقليججدي )وجججزء مججن ،(POSIX
بينما المر المركب ]] [[ هو خاص بالصدفة  .bashمن المهم معرفة طريقة عمجل  testلنجه واسجع النتشجار،
لكن المر المركب ]] [[ أسهل بكثير في الكتابة.
المحمولمية هي فزاعة ذوي العقول الصغيرة
إذا تحججدثت إلججى مسججتخدمي يججونكس "الحقيقييججن" ،ستكتشججف بسججرعة أن العديججد منهججم ل يحججب ليمنكججس
كجثينرا .يقولجون أن السجبب هجو "عجدم وضجوحه" .مبجدأ أساسجي م ن مبجادئ أتبجاع يجونكس هجو أن كجل شجيء
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الفصل السابع والعشرون :مبنى التحكم :الدالة الشرطية if

ن
ي تعديل ،علججى أي
ي سكربت تكتبه يجب أن يكون يعمل ،دون أ خ
يجب أن يكون "محمول" .هذا يعني أن أ خ

نظام شبيه مبيونكس.

لدى أتباع يونكس سبب وجيجه للعتقجاد بجذلك .لنهجم شجاهدوا م ا فعلتجه الضجافات التجاريجة إل ى الوامجر

والصدفات على عالم يونكس قبل وجود معيار  ،POSIXلذا ،فججإنهم قلقججون قلنقججا طبيعييججا مججن تججأثير ليمنكججس

على نظامهم المحبب.

لكججن للمحموليججة جججانب سججلبي كججبير :إنهججا توقججف التطججور! إنهججا تتطلججب أن يتججم القيججام بالشججياء باسججتخدام

" القاسججم المشجترك الصججغر" للتقنيججات .فججي حالججة برمجججة المشججل ،هججذا يعنججي كتابججة جميججع السججكربتات بشججكل
متوافق مع صدفة  Bourneالصلية.sh :
ذاك الجججانب السججلبي هججو عججذر الشججركات التجاريججة الججتي تسججتخدمه لسججتحقاق ثمججن إضججافاتهم التجاريججة،
لكنهم يسمونها "ابتكارات" .لكنهم في الواقع يحاولون جعل زبائنهم دائمين.
ل تحتوي أدوات غنو ،كالصدفة  ،bashعلى أخية قيود .إنهم يدعمون المحمولية بإتباع المعايير القياسية
وتوفير البرمجيات للجميع .بإمكانك تثبيت  bashوغيرها من أدوات غنججو علججى أي نظججام تشججغيل تقرينبججا،

وحتى ويندوز ،مجاننا .لذا استخدم بكل حرية جميع ميزات  .bashهذه هي المحمولية الحقيقية!

معاملات التحكم :طر يقة أأخرى للتفزرع

ر
م
ي تحكجججم ميسجججتخدمان للتفجججرع .المعجججاملين && ) (ANDو || ) (ORميعملن بنفجججس آليجججة
تجججوفر الصجججدفة  bashمعجججامل خ
المعاملت المنطقية في المر المركب ]] [[ .الشكل العام هو:

command1 && command2
و:

command1 || command2
مجججن المهجججم فهجججم سجججلوك هجججذين المعجججاملين .عنجججد اسجججتخدام المعامجججل && ،فجججإن  command1سجججينجفذ و command2

سجججججينجفذ فقجججججط إذا منشفجججججذ المجججججر  command1بنججججججاح .وعنجججججد اسجججججتخدام المعامجججججل || ،فجججججإن  command1سجججججينجفذ

و  command2سينجفذ فقط إذا لم مينجفذ المر  command1بنجاح.

في الحياة العملية ،هذا يعني أننا نستطيع القيام بشيء شبيه بالتي:
[me@linuxbox ~]$ mkdir temp && cd temp

م
سمينشئ المر السابق المجلد المسمى  ،tempوفجي حجال أنشجئ بنججاح ،فسجميغخير مجلججد العمجل الحجالي إلجى .temp
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م
معاملت التحكم :طريقة أخرى للتفخرع
المر الثاني سمينجفذ في حال نجح تنفيذ المر الول ) .(mkdirوبآلية مشابهة ،فإن أمنرا كهذا المر:
[me@linuxbox ~]$ [ -d temp ] || mkdir temp

سيختبر وجود المجلد  ،tempفإذا فشل الختبار ،فسمينشئ ذاك المجلد .هججذه الليججة مفيجدة ججندا فجي السجكربتات

لمعالجة الخطاء ،وهو موضوع سنناقشه فجي فصججودل لحقججة .عل ى سجبيل المثجال ،يمكننجا إضجافة هجذا السجطر فجي

سكربت:

[ -d temp ] || exit 1

إذا تطلججب السججكربت وجججود المجلججد  ،tempوفججي حججال عججدم وجججوده ،فسججينتهي تنفيججذ السججكربت بحالججة خججروج
تساوي .1

الخلاصة
بدأنا هذا الفصل بسؤال :كيف نستطيع جعل سكربت  sys_info_pageيتجأقلم مججع امتيجازات المسججتخدم؟ بعججد

تعخرفنا على  ،ifنستطيع ح خ
ل هذه المشكلة بتعديل كود الدالة :report_home_space

{ )( report_home_space
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
_cat <<- _EOF
><H2>Home Space Utilization (All Users)</H2
><PRE>$(du -sh /home/*)</PRE
__EOF
else
_cat <<- _EOF
><H2>Home Space Utilization ($USER)</H2
><PRE>$(du -sh $HOME)</PRE
__EOF
fi
return
}

تحققنا من ناتجج الم ر  .idسجيطبع المجر - idعنجد اسجتخدام الخيجار " -"-uرقجم هويجة المسجتخدم الحجالي .يكجون

رقم هوية المستخدم الجذر دائنما يساوي الصفر .ورقم هوية أي مستخدم آخر هو أكبر من الصججفر .بمعرفججة ذلججك،

أنشججأنا نسججخ رتين مججن المسججتند ،واحججدة تظهججر عنججد تنفيججذ السججكربت بامتيججازات الجججذر ،وواحججدة تظهججر عنججد تنفيججذ
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الفصل السابع والعشرون :مبنى التحكم :الدالة الشرطية if
السكربت بامتيازات المستخدم العادي.
سنأخذ الن استراحة من برنامج  .sys_info_pageلكن ل تقلق ،سنعود إليججه لحنقججا .إلجى ذاك الحيججن ،سنشججرح
بعض المور التي سنحتاجها لمتابعة عملنا.
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الفص	ل الثامن والعشرون:

قراءة مدخلات لوحة المفاتيح

ل تججوفر جميججع السججكربتات الججتي كتبناهججا إلججى الن ميججزة شججائعة ،إل وهججي التفاعليججة .أي قججدرة البرنامججج علججى
التواصل مع المستخدم .وعلى الرغم من أن العديد من البرامج ل تحتاج إلى أن تكون تفاعلية ،إل أن بعضها

الخر يحقق فائدنة كبيرنة من ذلك .لنضرب مثنل هذا السكربت من الفصل الماضي:

#!/bin/bash
# test-integer2: evaluate the value of an integer.
INT=-5
if [[ "$INT" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if [ $INT -eq 0 ]; then
"echo "INT is zero.
else
if [ $INT -lt 0 ]; then
"echo "INT is negative.
else
"echo "INT is positive.
fi
if [ $((INT % 2)) -eq 0 ]; then
"echo "INT is even.
else
"echo "INT is odd.
fi
fi
else
echo "INT is not an integer." >&2
exit 1
fi

فججي كججل مججخرة نريججد تغييججر قيمججة  INTفيهججا ،سججنحتاج إلججى تعججديل السججكربت .سججيكون مججن المفيججد هنججا جعججل
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الفصل الثامن والعشرون :قراءة مدخلت لوحة المفاتيح
السكربت يسأل المستخدم عن القيمة .سنتعرف في هذا الفصل على طريقة إضافة التفاعلية إلى برامجنا.

قراءة القيم من مجرى الدخل القياسي باستخدام read
ميسججتخدم المججر  readالمضججمن فججي الصججدفة لقججراءة سججطر واحججد مججن المججدخلت مججن مجججرى الججدخل القياسججي.
ميسجججتخدم هجججذا المجججر لقجججراءة مجججدخلت لوحجججة المفاتيجججح ،أو قجججراءة سجججطر مجججن البيانجججات الموججججودة فجججي ملجججف إذا

ماستخدمت إعادة التوجيه .الشكل العام للمر هو:

]read [-options] [variable...
حيث  optionsهو خيار واحد أو أكثر من الخيارات التي سيأتي ذكرهججا فججي الجججدول أدنجاه ،و  variableهججو

اسم متغير واحد أو أكثر الذي سمتخجزن فيه المدخلت .إذا لم ميحجدد اسم المتغير ،فسميخجزن سجطر الم دخلت فجي

متغير الصدفة .REPLY

افتراضييا ،ميسمند  readقيمة الحقول التي قرأهجا مجن مج رى الجدخل القياس ي إلجى المتغيجرات المحجددة .إذا عجخدلنا
في السكربت السابق كي يستخدم  ،readفسوف يصبح شبينها بالتي:

#!/bin/bash
# read-integer: evaluate the value of an integer.
" >echo -n "Please Enter an integer -
read int
if [[ "$int" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
if [ $int -eq 0 ]; then
"echo "$int is zero.
else
if [ $int -lt 0 ]; then
"echo "$int is negative.
else
"echo "$int is positive.
fi
if [ $((int % 2)) -eq 0 ]; then
"echo "$int is even.
else
"echo "$int is odd.
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read قراءة القيم من مجرى الدخل القياسي باستخدام
fi
fi
else
echo "Input value is not an integer." >&2
exit 1
fi

Please Enter"  كي ل ريطبع محرف السجطر الجديجد بعجد طباعجة العبجارة-n  مع الخيارecho استخدمنا المر
 يججؤدي تشججغيل.int  لقججراءة القيمججة العدديججة وتخزينهججا فججي المتغيججرread  ثججم اسججتخدمنا،" an integer ->
:السكربت إلى إظهار النتائج التية
[me@linuxbox ~]$ read-integer
Please Enter an integer -> 5
5 is positive.
5 is odd.

: كما في السكربت التي، المدخلت إلى أكثر من متغيرread يمكن أن ميسمند
#!/bin/bash
# read-multiple: read multiple values from keyboard
echo -n "Enter one or more values > "
read var1 var2 var3 var4 var5
echo

"var1

= '$var1'"

echo

"var2

= '$var2'"

echo

"var3

= '$var3'"

echo

"var4

= '$var4'"

echo

"var5

= '$var5'"

: عند إعطاء عدد مختلف من القيمread  لحظ سلوك.أسندنا )وأظهرنا( في المثال السابق خمس قيم
[me@linuxbox ~]$ read-multiple
Enter one or more values > a b c d e
var1 = 'a'
var2 = 'b'
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var3 = 'c'
var4 = 'd'
var5 = 'e'
[me@linuxbox ~]$ read-multiple
Enter one or more values > a
var1 = 'a'
var2 = ''
var3 = ''
var4 = ''
var5 = ''
[me@linuxbox ~]$ read-multiple
Enter one or more values > a b c d e f g
var1 = 'a'
var2 = 'b'
var3 = 'c'
var4 = 'd'
var5 = 'e f g'

 أمجججا إذا اسجججتقبل. فسجججتكون المتغيجججرات الضجججافية فارغجججنة، مجججدخلت أقجججل مجججن العجججدد المتوقجججعread إذا اسجججتقبل
. فسيحتوي آخر متغير على أخية مدخلت إضافية،مدخلت أكثر من العدد المتوقع

:REPLY  فسمتسند جميع المدخلت إلى متغير الصدفة،read إذا لم تحدد وسائط للمر
#!/bin/bash
# read-single: read multiple values into default variable
echo -n "Enter one or more values > "
read
echo "REPLY = '$REPLY'"

:يؤدي تشغيل السكربت السابق إلى إظهار النتائج التية
[me@linuxbox ~]$ read-single
Enter one or more values > a b c d
REPLY = 'a b c d'
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قراءة القيم من مجرى الدخل القياسي باستخدام read

الخيارات
يدعم  readالخيارات التية:
الجدول  :1-28خيارات read

الخيار

-a array

الشرح
إسجججججناد المجججججدخلت إلجججججى المصجججججفوفة  ،arrayابتجججججدانء مجججججن المفتجججججاح  .0سجججججنناقش
المصفوفات في الفصل .35

-d delimiter

اسججججتخدام أول محججججرف فججججي السلسججججلة النصججججية  delimiterللشججججارة إلججججى نهايججججة

-e

اسججتخدام مكتبججة  .Readlineهججذا يسججمح بتعججديل المججدخلت بنفججس آليججة التعججديل

المدخلت ،بدنل من محرف السطر الجديد.

في سطر الوامر.
-i string

اسججتخدم السلسججلة النصججية  stringكجججواب افتراضججي إذا ضججغط المسججتخدم علججى
ي شيء .يتطلب هذا الخيار استخدام الخيار .-e
 Enterدون إدخال أ خ

-n num
-p prompt

قراءة  numمحرنفا من المدخلت ،عو ن
ضا عن قراءة السطر بأكمله.
إظهار ممحث للدخال يحتوي على السلسلة النصية .prompt

-r

وضع الدخال "الخام" ) .(rawلن متعارمل الشرطة المائلة الخلفية كمحرف هروب.

-s

وضع الدخال الصامت .لن تظهر المحارف الممدرخلة على الشاشة أثناء كتابتها .هججذا
الخيجار مفيججد عنججد الطلججب مجن المسججتخدم إدخججال كلمججة مججرور أو غيرهججا مججن البيانججات

السرية.
-t seconds

تحديد المهلة الزمنية .إنهاء عملية الدخال بعججد  secondsثانيجة ،يعيججد  readفجي
هذه الحالة حالة خروج ل تساوي الصفر.

-u fd

قراءة المدخلت من الملف  fdبدنل من مجرى الدخل القياسي.

يمكننججا القيججام بالعديججد مججن المججور الممتعججة مججع  readباسججتخدام الخيججارات المختلفججة .علججى سججبيل المثججال ،يمكننججا

تحديد عبارة الممحث باستخدام الخيار ":"-p

#!/bin/bash
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# read-single: read multiple values into default variable
" > read -p "Enter one or more values
"'echo "REPLY = '$REPLY

وباستخدام الخياررين  -tو  ، -sنستطيع إنشاء سكربت يقرأ المججدخلت "السججرية" وتنتهججي المهلججة الزمنيججة إذا لججم
يدخل المستخدم البيانات في الوقت المحدد:

#!/bin/bash
# read-secret: input a secret pass phrase
if read -t 10 -sp "Enter secret pass phrase > " secret_pass; then
"'echo -e "\nSecret pass phrase = '$secret_pass
else
echo -e "\nInput timed out" >&2
exit 1
fi

يطلججب هججذا السججكربت مججن المسججتخدم إدخججال عبججارة "سججرية" وينتظججر  10ثججوادن لججذلك .إذا لججم متججدرخل العبججارة فججي
الوقت المحدد ،فسينتهي تنفيججذ السجكربت مجع إظهجار رسجالة خطجأ .ولججن تظهجر حجروف الجملججة علجى الشاشجة أثنججاء

كتابتها بسبب استخدام الخيار .-s
من الممكن أي ن
ضا توفير عبارة افتراضية كجواب باستخدام الخياررين  -eو :-i
#!/bin/bash
# read-default: supply a default value if user presses Enter key.
read -e -p "What is your user name? " -i $USER
"'echo "You answered: '$REPLY

لقد طلبنا في هذا المثجال م ن المسجتخدم إدخجال اس مه واسجتخدمنا متغي ر البيئجة  USERلتجوفير قيمجة افتراض ية.
سيسند  readالمدخلت )أو القيمة الفتراضية إذا لم يعدلها المستخدم( إلى المتغير :REPLY
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[me@linuxbox ~]$ read-default
What is your user name? me
'You answered: 'me

IFS

م ش
م
م
غ
تقطع الصدفة الكلمات في المججدخلت الجتي تقججرأ بواسججطة  .readوكمجا لحظنجا ،تعارمجل الكلمجات المفصججولة بفججرا د

واحدد أو أكثر على أنها عناصر منفصلة في سطر المجدخلت ،وسمتسجند إلجى عجخدة متغي رات بواسجطة  .readيمكجن
تغييججر هججذا السججلوك عججن طريججق متغيججر الصججدفة  Internal Field Separator) IFSأي الفاصججل الججداخلي للحقججول(.

تحتججوي القيمججة الفتراضججية للمتغيججر  - IFSالججتي تفصججل مججا بيججن العناصججر -علججى فججراغ ،ومسججافة جدولججة ،ومحججرف

السطر الجديد.

بإمكاننا تعديل قيمة  IFSلتغيير الفاصل ما بين حقول المدخلت التي سيقرأها المر  .readعلى سبيل المثال،

يحتججوي ملججف  /etc/passwdعلججى أسججطر مججن البيانججات تسججتخدم النقطججتين الرأسججيتين فاصججنل مججا بيججن الحقججول.

بإمكاننا جعل  readيقرأ محتويات ملف  /etc/passwdقججراءنة صججحيحنة وميخججشزن كجل حقججل فججي متغيججر بإسججناد
" ":إلى المتغير .IFS
السكربت التي يقوم بذلك:
#!/bin/bash
# read-ifs: read fields from a file
FILE=/etc/passwd
read -p "Enter a user name > " user_name
)file_info=$(grep "^$user_name:" $FILE
if [ -n "$file_info" ]; then
"IFS=":" read user pw uid gid name home shell <<< "$file_info
"''$user

= echo "User

"''$uid

= echo "UID

"''$gid

= echo "GID

"'echo "Full Name = '$name
"'echo "Home Dir. = '$home
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"''$shell

= echo "Shell
else

echo "No such user '$user_name'" >&2
exit 1
fi

يطلب السكربت مجن المسجتخدم إدخجال اسججم أحججد ممسجتخدمي النظجام ،ثجم ميظمهجر مختلجف الحقجول الموججودة فجي

أحد السطر الذي يسجل بيانات المستخدم ويخزنها في ملججف  ./etc/passwdيحتججوي السججكربت السججابق علججى

سطرين مثيرين للهتمام .الول هو:

)file_info=$(grep "^$user_name:" $FILE
يسند هذا السطر مخرجات المججر  grepإلجى المتغيججر  .file_infoالتعججبير النظججامي الممسجتخدم مججن مقبججل grep

يضمن أن اسم المستخدم سميطامبق سطنرا واحندا فقط من ملف ./etc/passwd
السطر الثاني هو:

"IFS=":" read user pw uid gid name home shell <<< "$file_info
هذا السطر يحتوي على ثلثة أقسام :عملية إسجناد قيمجة إلجى متغي ر ،والمجر  readمجع قائمجة بأس ماء المتغي رات

ممررة كوسيط ،ومعامل إعادة توجيه ذي شكدل غريب .سنناقش عملية إسناد القيمة إلى المتغير أونل.

تسججمح الصججدفة بعمليججة إسججناد القيججم إلججى المتغيججرات قبججل المججر مباشججرنة .عمليججة السججناد تلججك تججؤدي إلججى تغييججر

" البيئججة" للمججر الججذي يتبعهججا .أي أن تججأثير عمليججة السججناد مججؤقت؛ فسججمتغجير البيئججة خلل تنفيججذ المججر فقججط .أسججندنا
م
القيمة " ":إلى المتغير  IFSفي المثال السابق .يمكننا أي ن
ضا كتابتها بطريقة أخرى كالتي:

"OLD_IFS="$IFS
"IFS=":
"read user pw uid gid name home shell <<< "$file_info
"IFS="$OLD_IFS
خخزننا قيمة  ،IFSثم أسندنا له قيمة جديدة ،نفذنا المر  ،readوفي النهاية أعججدنا القيمججة القديمججة للمتغيججر .IFS
كما هو واضح ،إن وضع المتغير قبل المر مباشرنة هو أسهل بكثير.

يشججير المعامجل "<<<" إلجى مجا يسججمى " here string ." here stringتشججبه إلججى حججدد كججبير  ،here documentلكنهجا

أقصر وتحتوي ع لى سلسلة نصية واحدة .في مثالنا السابق ،قمنا بتمرير سجطر مجن البيانجات الموجججودة فججي ملجف

 /etc/passwdإلى المجر  .readربمججا تتسجاءل عجن سجبب اسجتخدمنا لهجذه الطريقجة الغريبجة بججدنل مججن اسجتخدام
النابيب:
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echo "$file_info" | IFS=":" read user pw uid gid name home shell
حسننا ،يوجد هنالك سبب...
لماذا ل تستطيع استخدام النابيب مع read
على الرغم مجن أن المججر  readيقججرأ الممجدخلت افتراضججنيا مجن مججرى الجدخل القياسجي ،إل أننجا ل نسجتطيع

القيام بالتي:

echo "foo" | read
توقعنججا أن يعمججل المججر السججابق بنجججاح ،لكنججه لججم ريمكججن كججذلك! سججيبدو أن المججر قججد منشفججذ بنجججاح لكججن المتغيججر

 REPLYسيكون فار ن
غا .لماذا؟

السججبب ريكمججن فججي طريقججة تعامججل الصججدفة مججع النججابيب .فججي ) bashوغيرهججا مججن الصججدفات كصججدفة ،(sh
متنشئ النابيب "صدفات فرعية" ) .(subshellsالتي هي نسججخة مججن الصججدفة والبيئججة المسجتخدمة ،للقيجام

بتنفيذ الوامر في النبوب .منشفذ المر  ،readفي المثال السابق ،في صدفة فرعية.

الصدفات الفرعية في النظمة الشبيهة مبيونكس متنشئ نسنخا من البيئة للعمليات عند تنفيذها" .سججمتدجمر"
نسججخة البيئججة فججي تلججك العمليججة عنججد انتهججاء تنفيججذها .هججذا يعنججي أن الصججدفة الفرعيججة لججن متغشيججر فججي بيئججة

"العمليججة الب" .يسججند  readالمتغيججرات الججتي تكججون جججزنءا مججن البيئججة .فججي المثجال السجابق ،أسججندنا القيمججة

" "fooإلجى المتغي ر  REPLYفجي بيئجة الصجدفة الفرعيجة؛ لكجن عنجدما ينته ي تنفيجذ المجر فسجمتدجمر الصجدفة
الفرعية وبيئتها ،ولن نستطيع الستفادة من عملية السناد.

استخدام  here stringهو إحدى الطرق التي تستطيع اللتفجاف علجى هجذه الشججكالية .سججنناقش الطريقججة
الثانية في الفصل .36

التحقق من صحة المدخلات
سجنواجه تحجدنيا برمجني ا جديجندا بعجد أن تعلمن ا كيفيجة اسجتقبال المجدخلت مجن المسجتخدم ال ذي هجو "التحقجق مجن

صججحة المججدخلت" .أحججد أهججم الفروقججات مججا بيججن البرامججج المكتوبججة كتابججنة جيججدنة وتلججك المكتوبججة كتابججنة سججيئنة هججو

قابل خية تعام ل البرنامجج مجع الشجياء غي ر المتوقعجة .لحسجن الحجظ ،الشجياء غيجر المتوقعجة تكجون عجادنة علجى شجكل
مججدخلت غيججر صججحيحة .لقججد تحققنججا مججن المججدخلت فججي أمثلججة الفصججل السججابق ،حيججث تحققنججا أن المججدخلت هججي

عددية واستبعدنا ما عدا ذلك من مدخلت فارغة وغير عددية .من المهم أن متجرى تلك الفحوصات في كل مرة

يسججتقبل فيهججا البرنامججج مججدخلت مججن المسججتخدم لحمججايته مججن المججدخلت غيججر الصججحيحة .هججذا المججر مهججم جججندا
صججا للبرامججج المشججتركة مجا بيججن العديججد مجن المسججتخدمين .ل بججأس فججي عججدم التحقججق مججن المججدخلت إذا كجان
خصو ن

البرنامج سميشجغل لمرة واحدة ومن مقبل مبرمجه .لكن مع ذلك ،من الجيد أن يتم التحقججق مججن المججدخلت إذا كججان
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.البرنامج يقوم بأعمال "خطرة" كحذف الملفات
:هذا مثال عن برنامج يتحقق من مختلف أنواع المدخلت
#!/bin/bash
# read-validate: validate input
invalid_input () {
echo "Invalid input '$REPLY'" >&2
exit 1
}
read -p "Enter a single item > "
# input is empty (invalid)
[[ -z $REPLY ]] && invalid_input
# input is multiple items (invalid)
(( $(echo $REPLY | wc -w) > 1 )) && invalid_input
# is input a valid filename?
if [[ $REPLY =~ ^[-[:alnum:]\._]+$ ]]; then
echo "'$REPLY' is a valid filename."
if [[ -e $REPLY ]]; then
echo "And file '$REPLY' exists."
else
echo "However, file '$REPLY' does not exist."
fi
# is input a floating point number?
if [[ $REPLY =~ ^-?[[:digit:]]*\.[[:digit:]]+$ ]]; then
echo "'$REPLY' is a floating point number."
else
echo "'$REPLY' is not a floating point number."
fi
# is input an integer?
if [[ $REPLY =~ ^-?[[:digit:]]+$ ]]; then
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"echo "'$REPLY' is an integer.
else
"echo "'$REPLY' is not an integer.
fi
else
"echo "The string '$REPLY' is not a valid filename.
fi

يطلب السكربت الس ابق مجن المسجتخدم إدخجال أخيجة قيمجة .ثجم سجمتحخلل تل ك القيمجة لتحديجد نوعهجا .وكم ا لحظنجا،

يستخدم السكربت العديد من المبنى والوامر التي تعلمناها إلى الن .بما فيهججا دوال ال م
شججل ،و ]] [[ ،و )) ((،

ومعامل التحكم && ،و  ،ifبالضافة إلى استخدام ممكجثف للتعابير النظامية.

القوائم

طريقججة مشججهورة لتحقيججق التفاعليججة فججي البرامججج هججي اسججتخدام القججوائم ،متظمهججر البرامججج الججتي تسججتخدم القججوائم

للمستخدم ع خدة خيارات وتسأله أن يختار أحدها .على سبيل المثججال ،يمكننججا تخيججل أن تلجك البرامججج متظمهججر قائمججنة

شبيهنة بالقائمة التية:

Please Select:
1. Display System Information
2. Display Disk Space
3. Display Home Space Utilization
0. Quit
> ]Enter selection [0-3

يمكننججا تطججوير برنامججج  sys_info_pageلكججي منضجج شمن فيججه قائمججة تسججأل المسججتخدم عججن المعلومججات الججتي يريججد
إظهارها:
#!/bin/bash
# read-menu: a menu driven system information program
clear
" echo
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Please Select:
1. Display System Information
2. Display Disk Space
3. Display Home Space Utilization
0. Quit
"
read -p "Enter selection [0-3] > "
if [[ $REPLY =~ ^[0-3]$ ]]; then
if [[ $REPLY == 0 ]]; then
echo "Program terminated."
exit
fi
if [[ $REPLY == 1 ]]; then
echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
exit
fi
if [[ $REPLY == 2 ]]; then
df -h
exit
fi
if [[ $REPLY == 3 ]]; then
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
fi
exit
fi
else
echo "Invalid entry." >&2
exit 1
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fi

ميقجسم السكربت السابق منطقييا إلى قسرمين :القسم الول ميظمهر القائمة ويقبل المدخلت من المستخدم .والقسم

الثاني يتحقق من المدخلت وينفذ المر الممحجدد .لحظ استخدام المر  exitفجي السجكربت ،حيجث اسجتخدمناه
لمنجع السججكربت مجن تنفيجذ الكججواد غيجر الضجرورية بعججد تنفيججذ مجا قججام المسجتخدم باختيجاره .وجججود أكججثر مجن عبجارة

 exitفجي مختلجف المواضجع فجي السجكربت هججو أمج كر غيجر مسجتحب )لنجه يجعجل فهجم التسلس ل المنطقجي للبرنامجج

صعنبا( ،لكنه يعمل عمنل جيندا في هذا السكربت.

الخلاصة
لقججد خطونججا أولججى خطواتنججا نحججو التفاعل خيججة فججي هججذا الفصججل؛ حيججث سججمحنا للمسججتخدمين بإدخججال البيانججات إلججى
برنامجنججا باسججتخدام لوحججة المفاتيججح .أصججبح بإمكاننججا إنشججاء برامججج مفيججدة وتفاعلخيججة باسججتخدام هججذه الليججة .مججن
الممكججن كتابججة العديججد مججن البرامججج المفيججدة ،كالبرامججج الحسججابية المتخصصججة وواجهججات ممربجسججطة لوامججر معقججدة.

سنبني -في الفصل القادم -على البرنامج الذي يحتوي القائمة لتحسينه وتطويره.

أضف إلى معلوماتك

من المهجم دراسججة البرامججج الموججودة فجي هجذا الفصججل جيججندا ،وفهجم طريقجة بنائهجا فهنمجا كجامنل؛ لن البرامجج التاليججة

ستزداد تعقيندا .كتمري دن على هذا الفصل ،أعد كتابة المثلة الموجودة فيه مسججتخدنما المججر  testبججدنل مججن المجر
المركب ]] [[ .تلميحة :استخدم المر  grepللتحقق من التعابير النظامية ثم تحقق من حالة خروجه.
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قبىنى التحكم :التكرار باستخدام while/until

لقد طوخرنا في الفصل السابق البرنامج الذي يعرض مختلف المعلومات عن النظام ،حيث أصبح يحتججوي علججى

قائمجة اختي ارات .يعم ل ذاك البرنامجج لكنججه يعجاني مجن مشجكلة فجي قابليجة السجتخدام .إنجه ينفجذ خيجانرا واحجندا

فقججط ومججن ثججم ينتهججي! وحججتى أسججوأ مججن ذلججك ،فعنججد تحديججد خيججار غيججر موجججود فججي القائمججة فسججينتهي تنفيججذ

البرنامج مع إظهار رسالة خطأ؛ دون إعطاء المستخدم فرصنة للتجربة مخرنة ثانينة .سيكون من الفضل تطوير

البرنامج لكي ميعيد إظهار القائمة بعد تنفيذ أحد خياراتها إلى أن يختار المستخدم الخروج من البرنامج.

سججنلقي فججي هججذا الفصججل نظججرة علججى أحججد جججوانب البرمجججة الججذي يسججمى "التكججرار" ) ،(loopingحيججث يسججمح

بتكرار أحججد أججزاء البرنامجج .تججوفر الصجدفة ثلث مبنججى متسجتخدم للتكجرار؛ سججنلقي نظججرة علجى اثنجتين منهجا فججي

هذا الفصل ،وسنؤجل الثالثة إلى فصدل قادم.

التكرار

الحياة العملية مليئة بالعمال المتكررة .الذهاب إلى العمل كججل يججوم ،وتنججاول وجبججات الطعججام ،وتقسججيم الجججزر
هي أمثلة عن المهجام الجتي تحتججوي علجى سلسجلة خطججوات مكجررة .لنفججترض أننجا نريجد كتابججة خوارزميججة تقطيججع

الجزر .يمكن التعبير عن تلك الخوارزمية كالتي:
 .1رجشهز لوح التقطيع.
 .2امسك السكين.
 .3ضع الجزرة على لوح التقطيع.
 .4ارفع السكين.
 .5حخرك الجزرة إلى المام.
 .6اقطع الجزرة.

 .7قم بإنهاء المهمة عند إكمال تقطيع الجزرة؛ عدا ذلك ،نفذ الخطوة .4
متششكل الخطوات من  4إلى " 7حلقة تكرار" .سمتن جفذ الخطججوات الموجججودة داخججل الحلقجة حججتى يتحقججق الشجرط
"إكمال تقطيع الجزرة".
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while
يمكن للصدفة  bashالتعبير عجن تلجك الفك رة باسجتخدام حلقجة التكجرار  .whileلنفجترض أننجا نريجد إظهجار خمسجة
أرقام بالتسلسل من الواحد إلى الخمسة ،فسيكون سكربت  bashكالتي:
#!/bin/bash
# while-count: display a series of numbers
count=1
while [ $count -le 5 ]; do
echo $count
))count=$((count + 1
done
"echo "Finished.

سميظمهر السكربت الناتج التي:
[me@linuxbox ~]$ while-count
1
2
3
4
5
Finished.

الشكل العام لحلقة التكرار  whileهو:

while commands; do commands; done
ستتحقق حلقة  whileمن حالججة الخججروج لقائمججة الوامججر كمجا فجي  .ifسجتنجفذ الوامجر داخجل الحلقججة طالمجا كجانت
حالة الخروج تساوي .0
أنشأنا ،في السكربت السابق ،المتغير  countوأسندنا القيمة  1له .ستتحقق  whileمن قيمة حالة خروج المججر

 .testوسمتنجفذ الوامر داخل الحلقة لطالما كانت حالججة الخججروج للمججر  testتسججاوي الصججفر .سججيعاد تنفيججذ المججر
 testبعججد النتهججاء مججن تنفيججذ الوامججر داخججل الحلقججة .سججتزداد قيمججة المتغيججر  countإلججى  6بعججد سججتة تكججرارات

للحلقججة .عنججدها لججن ميعيججد المججر  testحالججة خججروج تسججاوي  ،0وسججتنتهي الحلقججة .سججيكمل البرنامججج بعججدها تنفيججذ
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التكرار
.الوامر التي تلي الحلقة
: الذي أنشأناه في الفصل السابقread-menu  لتحسين برنامجwhile يمكننا استخدام
#!/bin/bash
# while-menu: a menu driven system information program
DELAY=3 # Number of seconds to display results
while [[ $REPLY != 0 ]]; do
clear
cat <<- _EOF_
Please Select:
1.

Display System Information

2.

Display Disk Space

3.

Display Home Space Utilization

0.

Quit

_EOF_
read -p "Enter selection [0-3] > "
if [[ $REPLY =~ ^[0-3]$ ]]; then
if [[ $REPLY == 1 ]]; then
echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
sleep $DELAY
fi
if [[ $REPLY == 2 ]]; then
df -h
sleep $DELAY
fi
if [[ $REPLY == 3 ]]; then
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
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fi
sleep $DELAY
fi
else
"echo "Invalid entry.
sleep $DELAY
fi
done
"echo "Program terminated.

استطعنا جعل البرنامج يعيد إظهجار القائمجة بعججد كجل اختيججار بتضججمين القائمجة فججي حلقججة  ،whileسيسجتمر تنفيجذ
م
الحلقججة طالمججا كججانت قيمججة المتغيججر  REPLYل تسججاوي ""0؛ حيججث تظهججر قائمججة الختيججارات مججخرنة أخججرى وميعطججى
المستخدم إمكانية تحديد خيادر آخر .سننفذ المر  sleepبعد نهاية كل أمر في الحلقة كجي يوقجف البرنامجج عجن

العمل لفترة وجيزة من الزمن كي يستطيع المستخدم قراءة الناتج قبل مسح محتويات الشاشة )المر (clear
م
وإظهار القائمة مخرة أخرى.

سججينتهي تنفيججذ الحلقججة عنججدما تكججون قيمججة المتغيججر  REPLYتسججاوي ") "0أي قججد محججشدرد الخيججار " ("quitوسججمتنجفذ

الوامر التي تلي الكلمة .done

الخروج من الحلقة
تججوفر  bashأمرريججن مضججمنين فيهججا يمكججن اسججتخدامهما للتحكججم فججي رسججير البرنامججج داخججل الحلقججة :المججر ،break
الذي مينهجي الحلقججة مباشجر نة ،وسجيكمل البرنامجج تنفيجذ الوامججر الجتي تلجي الحلقججة؛ والمجر  continueالججذي يججؤدي

إلججى تخطججي مججا تبقججى مججن الحلقججة ،وبعججد ذلججك سججتكمل الحلقججة تنفيججذها .هججذه نسججخة مججن برنامججج while-menu

تستخدم  breakو  continueللتحكم في الحلقة:
#!/bin/bash
# while-menu2: a menu driven system information program
DELAY=3 # Number of seconds to display results
while true; do
clear
_cat <<- _EOF
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الخروج من الحلقة
Please Select:
1. Display System Information
2. Display Disk Space
3. Display Home Space Utilization
0. Quit
_EOF_
read -p "Enter selection [0-3] > "
if [[ $REPLY =~ ^[0-3]$ ]]; then
if [[ $REPLY == 1 ]]; then
echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
sleep $DELAY
continue
fi
if [[ $REPLY == 2 ]]; then
df -h
sleep $DELAY
continue
fi
if [[ $REPLY == 3 ]]; then
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
fi
sleep $DELAY
continue
fi
if [[ $REPLY == 0 ]]; then
break
fi
else
echo "Invalid entry."
sleep $DELAY
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fi
done
"echo "Program terminated.

في هجذه النسجخة مجن السجكربت ،أنش أنا حلقجة تكجرار ل نهائيجة )الحلقجة ال تي ل تحتجوي علجى شجرط لنهائهجا( وذل ك

باستخدام المر  trueلكي يوفر حالة الخجروج لحلقججة  .whileولمجا كجانت حالجة الخجروج للمجر  trueهججي دائنمجا

 ،0فلن يتم إنهاء الحلقة  .whileهذه التقنية ممستخدمة بكثرة في السكربتات .ولن الحلقة ل نهائية ،فججإن علججى
البرنامججج أن يججوفر آليججة للخججروج مججن الحلقججة عنججد حججدوث شججروط معينججة .فججي السججكربت السججابق ،ماسججتخدم المججر

 breakللخججروج مجججن الحلقججة عنجججد تحديجججد الخيججار " ."0ميسججتخدم المججر  continueفججي نهايجججة بجججاقي الخيججارات

ب
لتخطي باقي السججطر البرمجيججة الجتي ل حاجججة لهجا .علجى سججبيل المثجال ،إذا محجشدرد الخيجار " ،"1فليجس هنالججك سججب ك

لتنفيذ باقي الختبارات.

until
المر  untilشبيه للغاية بالمر  ،whileباستثناء أنه عو ن
ضا عن الخروج من الحلقة عندما تكون حالججة الخججروج

للوامر الممنجفذة ل تساوي الصفر ،فإنه يفعل العكس تمانما .تسجتكمل حلقجة التكجرار  untilتنفيجذها إلجى أن تكجون
حالججة الخججروج للوامججر الممنجفججذة تسججاوي  .0فججي سججكربت  while-countالسججابق ،كررنججا الحلقججة إلججى أن أصججبحت

قيمة المتغير  countأصغر أو تساوي  .5يمكننا الحصول على نفس النتيجة باستخدام حلقة :until
#!/bin/bash
# until-count: display a series of numbers
count=1
until [ $count -gt 5 ]; do
echo $count
))count=$((count + 1
done
"echo "Finished.

ستنتهي حلقة  untilفي الوقت المناسب بتغيير تعبير الختبار إلى  .$count -gt 5يتعلق الختيار ما بين
استخدام  whileأو  untilبشكدل أساسي بأخية حلقة تسمح بكتابة تعبير الختبار بأبسط صيغة ممكنة.
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قراءة الملفات باستخدام حلقات التكرار

يمكن لحلقتي التكرار  whileو  untilقبول المدخلت من مجرى الدخل القياسي .وهذا مججا يسججمح بججأن متعارلججج

الملفات باستخدام تلك الحلقرتين .في المث ال التجي ،سجمنظهر محتويجات ملجف  distors.txtالجذي اسجتخدمناه

في فصودل سابقة:
#!/bin/bash
# while-read: read lines from a file
while read distro version release; do
\ "printf "Distro: %s\tVersion: %s\tReleased: %s\n
\ $distro
\ $version
$release
done < distros.txt

لعادة توجيه الملف إلى الحلقة ،وضججعنا معامجل إعجادة التججوجيه بعججد عبججارة  .doneتسججتخدم الحلقججة المججر read
لقراءة الحقول مجن الملجف .سججينتهي المجر  readبعججد قججراءة كجل سجطر بحالججة خجروج تسجاوي  0إلجى أن يصجل إلجى

نهايججة الملججف ) .(EOFحيججث سججيتم إعججادة حالججة خججروج ل تسججاوي الصججفر ممججا يججؤدي إلججى إنهججاء الحلقججة .مججن الممكججن
أي ن
ضا أن متستخدم النابيب مع حلقة التكرار:

#!/bin/bash
# while-read2: read lines from a file
sort -k 1,1 -k 2n distros.txt | while read distro version release; do
\ "printf "Distro: %s\tVersion: %s\tReleased: %s\n
\ $distro
\ $version
$release
done

أخججذنا مخرججات المجر  sortومررناهجا إلججى الحلقجة .لكججن مججن المهجم جججندا تججذكر أنجه ولمجا كجانت النجابيب مترنجفجذ فججي
صدفة فرعية ،فإن أي متغير تم إنشاؤه أو إسناد قيمة إليه "سميدجمر" عند انتهاء تنفيذ الحلقة.
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الخلاصة
بعججد تعخرفنججا علججى الحلقججات ،ومججن خبرتنججا السججابقة فججي التفرعججات ،وتعلمنججا للختبججارات ،فإننججا غطينججا أشججهر الليججات

ي
المسجتخدمة للتحكجم فجي رسجير البرامجج .لكجن الصجدفة  bashتحتجوي المزيجد فجي مجعربمتهجا ،لكجن مجا تبقجى هجو مبنج ك

على هذه المور الساسية.
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الفص	ل الثلاثون:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حان الوقت الن للقاء نظرة على الذي سيحصل عندما تحدث الخطاء ويقوم البرنامج بأفعال ل نريججدها أو
ل نتوقعهججا .سججنناقش فججي هججذا الفصججل بعججض أنججواع الخطججاء الججتي تحججدث فججي السججكربتات وسنشججرح بعججض

الليات الممستخدمة ملرترتيبع وإزالة الخطاء.

الأخطاء البنيو ية
فئججة مججن الفئججات العامججة للخطججاء هججي الخطججاء البنيويججة؛ الخطججأ البنيججوي يكججون عبججارة عججن خطججأ مطبعججي فججي
أسماء أو أشكال بعض عناصر ومكونات السكربت .تؤدي هذه الخطاء في أغلب الحالت إلى رفججض تشججغيل

السكربت من مقبل الصدفة.

سنستخدم في الفقرات التالية السكربت التي لشرح مختلف أنواع الخطاء:
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
if [ $number = 1 ]; then
"echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
fi

سمينجفذ السكربت السابق بنجاح ويعطي الخرج التي:
[me@linuxbox ~]$ trouble
Number is equal to 1.
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علامة اقتباس ناقصة
إذا ع خدلنا في السكربت الصلي وأزلنا علمة القتباس من الوسيط الممرر إلى أول أمر  echoفي السكربت:
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
if [ $number = 1 ]; then
echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
fi

فلحظ ماذا سيحدث:
[me@linuxbox ~]$ trouble
match-

/home/me/bin/trouble: line 10: unexpected EOF while looking for
'"` ing

/home/me/bin/trouble: line 13: syntax error: unexpected end of file

لقد روجلد السكربت خطأين اثنين .لحظ أن أرقام السطر التي مبشلرغ بوجود خطدأ فيها )وبشججكل مججثير للسججتغراب( ل
تتضمن رقم السطر الذي يحتوي على علمة اقتباس ناقصة ،بل بعد ذاك السطر بكثير .يمكننا معرفة سججبب ذلججك

إذا تتبعنججا مججاذا حصججل للبرنامججج بعججد علمججة القتبججاس الناقصججة .ستسججتمر الصججدفة فججي البحججث عججن علمججة إغلق

القتبججاس حججتى تجججدها ،تحديججندا بعججد أمججر  echoالثججاني مباشججرنة .ستصججبح المججور بعججد ذلججك مربكججة جججندا بالنسججبة

للصدفة؛ حيث حدث خطأ في تركيب وبنية الدالة الشرطية  ،ifلن جججزنءا منهججا أصججبح داخججل العبججارة الممقتربسججة!
قجد يصجبح العثجور عل ى هجذا النجوع مجن الخطجاء فجي السجكربتات الطويلجة أمجنرا ص عنبا وشجانقا للغايجة؛ ل ذا ،سيس اعد

استخدام محرر يوفر ميزة تلوين الكواد مساعدنة كبيرنة على كشف هذه الخطاء .إذا كانت النسخة الكاملة مججن

 vimممثجبتة على جهازك ،فتستطيع تفعيل تلوين الكواد بإدخال المر التي:

:syntax on
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أجزاء ناقصة من القبىنى
خطجججأ شجججائع آخجججر هجججو نسجججيان إكمجججال أمجججر بنيجججوي ،كالدالجججة الشجججرطية  ifأو حلقجججة التكجججرار  .whileلنلحجججظ مجججاذا
سيحصل عند إزالة الفاصلة المنقوطة بعد المر  testفي :if
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
if [ $number = 1 ] then
"echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
fi

فتكون النتيجة كالتي:
[me@linuxbox ~]$ trouble
'/home/me/bin/trouble: line 9: syntax error near unexpected token `else
'/home/me/bin/trouble: line 9: `else

م
مرة أخجرى ،تشجير رسججالة الخطججأ إلجى سججطر موجججود بعججد السججطر الجذي حجدثت فيججه المشججكلة .المشججكلة الججتي حجدثت
مثيرة للهتمام .كما نتذكر سابنقا ،يقبل  ifقائمة من الوامر ويتحقق من حالة الخروج لخر أمدر منها .أردنا )في

السججكربت السججابق( أن تحتججوي تلججك القائمججة علججى أمججدر واحججدد فقججط "[" :الججذي يشججير إلججى المججر  .testالمججر [ يقبججل

الوامججر الججتي تليججه كوسججائط؛ فججي هججذه الحالججة هججي أربعججة وسججائط ،$number :و = ،و  ،1و ] .وعنججد إزالججة الفاصججلة
المنقوطججة ،مأضجيفت الكلمججة  thenإلجى قائمجة الوسججائط )ميسجرمح قواعججدنيا بججذلك( .ميسجرمح أي ن
ضجا بججالمر  ،echoحيجث

سميفجسر على أنه أمر من قائمة الوامر التي سيتحقق  ifمججن قيمججة حالججة خروجهجا .ومججن ثججم تظهججر الكلمججة ،else
وهنججا تظهججر المشججكلة ،حيججث أن  elseليسججت فججي مكانهججا الصججحيح ،ولن الصججدفة متعججشرف  elseعلججى أنهججا "كلمججة

محجوزة" ) – reserved wordكلمججة ذات معنجى خجاص بالنسججبة إلجى الصججدفة( وليسججت اسجم أمجر ،فسججتطبع رسجالة
الخطأ.

الأخطاء غير المتوقعة

من الممكن حدوث أخطاء محددة بشجكل غيجر متوقججع .أي أن السجكربت سججمينجفذ تنفيججنذا سجلينما فجي بعجض الحيججان،
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م
ويفشل في أحيادن أخرى .إذا عخدلنا السكربت السابق وأسندنا قيمنة فارغنة إلى المتغير :number
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
=number
if [ $number = 1 ]; then
"echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
fi

يؤدي تشغيل هذا السكربت إلى إظهار النتائج التية:
[me@linuxbox ~]$ trouble
/home/me/bin/trouble: line 7: [: =: unary operator expected
Number is not equal to 1.

حصجججلنا علجججى رسجججالة خطجججأ مبهمجججة ،يتبعهجججا مخرججججات أمجججر  echoالثجججاني .المشجججكلة تحجججدث عنجججد توسجججعة المتغيجججر
 numberفي المر :test
] [ $number = 1

ولما كان المتغير  numberفار ن
غا ،فإن نتيجة التوسعة هي:
] = 1

[

وهي عملية غير صحيحة ،مما يؤدي إلى توليد رسالة الخطأ .المعامل = هججو معامججل ثنججائي )يتطلججب قيمججة واحججدة

على كل جهة(  ،لكن القيمة الولى غيجر موجججودة ،ل ذا ،فجإن الم ر  testيتوقجع اسجتخدام معامجل أحجادي ) -zعلجى
سبيل المثجال( .وبسججبب فشججل تنفيججذ المجر ) testبسججبب حجدوث الخطجأ( ،فججإن الدالجة الشجرطية  ifتسجتقبل حالجة

خروج ل تساوي الصفر ،مما يؤدي إلى تنفيذ أمر  echoالثاني.

ي اقتباس ،كما يلي:
يمكن أن مت ر
صجحح تلك المشكلة بإحاطة المتغير بعلمرت خ
] [ "$number" = 1
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فعندما تتم التوسعة؛ سيكون الناتج هو:
] [ "" = 1

مما يحقق العدد الصحيح من الوسائط .بالضافة إلججى السلسججل النصججية الفارغججة ،يجججب اسججتخدام القتبججاس فججي
القيم التي ستتوسع إلى سلسلة نصية تحتوي على أكثر من كلمة ،كأسماء الملفات التي تحتوي على فراغات.

الأخطاء المنطقية
على النقيض من الخطاء البنيوية ،ل تمنع الخطاء المنطقية تنفيذ السكربت .سيعمل السججكربت لكنججه لججن يعطججي
النتائج المطلوبة بسبب مشكلة في البنيججة المنطقيججة لججه .ل يمكججن إحصججاء جميججع الخطججاء المنطقيججة ،لكننججا سججنذكر

أشهرها:

التعممابير الشممرطية الخاطئممة .مججن السججهل كتابججة تعججبير  if/then/elseيحتججوي علججى خطججأ منطقججي .فججي بعججض
الوقات يكون الخطأ في أن التعبير مقلوب )أي ما يجب تنفيذه في  ifمينجفذ في  ،(elseأو أنه غير كامل.

 .1الخطاء في التكرارات .عند كتابة حلقات التكرار الجتي تقجوم بالعججخد ،مجن الممكججن أن ل تصججل الحلقجة إلجى
الرقم المطلوب أو أن تزيد عن العدد المطلوب؛ وذلك بسبب وجود خطأ منطقي في شرط التكرار.

 .2الخطمماء غيممر المتوقعممة .أغلججب الخطججاء المنطقيججة تكججون نتيجججنة لحججدوث حججالت لججم يحسججب المبرمججج

حسابها .كاستخدام اسم ملف يحتوي على فراغات ،مما يؤدي إلى اعتبججاره وسججائط للمججر الممنجفججذ بججدل أن

يكون اسم ملف.

اتباع طر يقة وقائية في البرمجة
من المهم التحقق من حالت الخروج للوامر الممستخدمة عند كتابة السكربتات .لنفرض هذا المثال المبنججي علججى

قصة حقيقية .كتجب مجدير أنظمجة غي ر محظجوظ سجكربنتا لصجيانة خجادم مهجم .حجوى ذاك السجكربت علجى السجطرين
التيين:
cd $dir_name
* rm

ل يوجججد ش يء خجاطئ فجي هجذين السجطرين مجا دامجت قيمجة المتغيجر  dir_nameتمثجل مس ار مجلجد موجججود فجي

النظججام .لكججن مججاذا سيحصججل إن لججم يكججن ذاك المجلججد موجججوندا؟ سيفشججل تنفيججذ المججر  cdفججي تلججك الحالججة وسججيتم
النتقال إلى السطر التي الذي يمسح جميع الملفات في مجلد العمل الحالي .وهنا تقع الكارثة! دخمر مدير النظام

البائس جزنءا مهنما من الخادم بسبب سوء تصميمه للسكربت.
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لنل مق نظرة عل ى بعجض الطجرق الجتي يمكنه ا تحسجين تصجميم السجكربت الس ابق .مجن الحكمجة جعجل تنفيجذ المجر rm

مرتبنطا بنجاح تنفيذ المر :cd

* cd $dir_name && rm

في هذه الحالة ،إذا فشل تنفيذ المر  cdفلن مينجفذ المر  .rmوهذا أفضل بكججثير مجن التصججميم السجابق لكنججه يفتججح
المجال أمام إمكانية عدم تعيين المتغير  dir_nameأو أن تكون قيمته فارغة ،مما يؤدي إلججى حججذف محتويججات

مجلججججد المنججججزل للمسججججتخدم الممن شفججججذ للسججججكربت .يمكججججن تخطججججي هججججذه الشججججكالية بججججالتحقق فيمججججا إذا كججججان المتغيججججر
 dir_nameيحتوي على مسار مجلد موجود مسبنقا:

* [[ -d $dir_name ]] && cd $dir_name && rm

قد يكون من الجيد أن ننهي البرنامج بعد إرسال رسالة خطأ عند مواجهة إحدى الشكاليات السابقة:
if [[ -d $dir_name ]]; then
if cd $dir_name; then
* rm
else
echo "cannot cd to '$dir_name'" >&2
exit 1
fi
else
echo "no such directory: '$dir_name'" >&2
exit 1
fi

تحققنا من اسم المجلد )لكي نعرف إن كان المجلد موجوندا( ونجاح تنفيذ المججر  .cdإذا فشججل أحججدهما ،فسججمتطربع
رسججالة خطججأ إلججى مجججرى الخطججأ القياسججي وسججينتهي السججكربت بحالججة خججروج ل تسججاوي الصججفر للشججارة إلججى فشججل

تنفيذه.

التحقق من المدخلات
سمة عامة من سمات السلوب البرمجي الجيد هي إمكانية معالججة البرنامجج لخيجة مجدخلت يس تقبلها )فجي حجال

كان البرنامج يستقبل أ خية مدخلت( .هذا يعني أنه يتأكد مججن أن المججدخلت الصججحيحة فقججط سججمتقربل لكججي متعارلججج.

لقججد شججاهدنا مثججانل علججى ذلججك فججي الفصججل الماضججي عنججدما ناقشججنا المججر  .readكججان أحججد السججكربتات يحتججوي علججى
الختبار التي للتحقق من صحة اختيار المستخدم لحد خيارات القائمة:
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]] [[ $REPLY =~ ^[0-3]$

ميعيد الختبار السابق حالة خروج تساوي الصفر إذا كانت السلسلة الممدخرلة من مقبل المستخدم هي عدكد موجججود

ي شيء آخر .قد تكون كتابة مثل هذه الختبارات صعبة في بعجض الحيجان،
في المجال من  0إلى  .3ولن ميقربل أ خ
لكن هذا الجهد ضروري لنشاء سكربتات ذات جودة عالية.
العلقة الطردية ما بين التصميم والوقت

ع ما ترتبط بمقدار الوقت المعطى للمصمم .إذا مأعطي ر
ت
ذكر أستاذ جامعي حكيم أن جودة تصميم مشرو د
خمججس دقججائق لتصججميم جهججاز "يقتججل الججذباب" ،فسججينتهي بججك المطججاف بتصججميم "مملرطشججة ذبججاب" .أمججا إذا
م
أعطيت خمسة أشهر ،فستصمم منظومة دفاع جوي ضد الذباب موجهة بالليزر!

نفس المبدأ ينطبق على البرمجة .في بعض الحيان ،متكرتب السكربتات التي متسجتخدم لم خرة واحجدة فقجط

مججن مقبججل مبرمجهججا بسججرعة دون كتابججة الكججثير مججن التعليقججات أو القيججام بالعديججد مججن التحققججات .لكججن علججى
الكفة ا م
لخجرى ،توججد السجكربتات الجتي تحتجاج إلجى التصجميم الحجذر الموجهجة للسجتخدام "النتجاجي" ،أي
السكربتات التي متستخدم للقيام بمهمة ممحورية أو التي متستخدم من مقبل عخدة ممستخدمين.

التجربة
تجريججب البرامججج هججو خطججوة مهمججة فججي عمليججة تطججوير البرمجيججات ،بمججا فيهججا السججكربتات .هنالججك مقولججة فججي عججالم
المصادر المفتوحة " :أصدر برنامجك مبكنرا وبين الحين والخر" .تعكس تلك العبارة أهمية تجربة البرامج .فعنججد

"إصدار البرنامج مبكنرا وبيجن الحيجن والخجر" ،فسجيكون البرنامجج عرضجنة للسجتخدام والتجربجة .م ن الواضجح أنجه
كلما معمثرر على العلل في وقت مبكر من مرحلة التطوير ،كلما رس مهل العثور علججى مسججببها ثججم إصججلحها .شججاهدنا فججي
نقاشججنا السججابق بعججض التقنيججات الججتي قججد متسججتخدم للتحقججق مججن سججير البرنامججج مججن بدايججة تطججويره ،تلججك التقنيججات

مفيدة جندا للتحقق من تقدم تطوير البرنامج.

لنعججد إلججى سججكربت حججذف الملفججات السججابق ولننظججر كيججف يمكججن تطججويره لتسججهيل عمليججة التجربججة .تجربججة الكججود

الصلي للبرنامج هو أم كر خطير ،لنه يحذف الملفات ،لذا سنحتاج إلى تعديل الكود لكي يصبح "آمننا":

if [[ -d $dir_name ]]; then
if cd $dir_name; then
echo rm * # TESTING
else
echo "cannot cd to '$dir_name'" >&2
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exit 1
fi
else
echo "no such directory: '$dir_name'" >&2
exit 1
fi
exit # TESTING

ل نحتاج إلى إضافة رسائل خطأ لنها موجودة بالفعل .أهم تعديل قمنا به هو إضافة المججر  echoقبججل المججر rm

لظهار المر الممنجفذ مع قائمة الوسائط عو ن
ضا عن تنفيذه مباشرنة .يسمح لنا هذا التعديل بتجربة البرنامج بأمججان.
م
أضججفنا المججر  exitفججي آخججر السججكربت كججي ننهججي السججكربت عنججد هججذا الحججد ونمنعججه مججن تنفيججذ أخيججة أجججزاء أخججرى؛
ت إلى آخر.
ضرورة إضافة هذا المر تختلف من سكرب د

أضفنا أي ن
ضجا بعجض التعليقجات لكجي منرع شلجم التعجديلت الجتي أجريناهجا لغجرض التجربجة .تفيجد هجذه التعليقجات بجالعثور
على التعديلت بعد انتهاء التجارب لزالتها.

حالات التجربة

من الضروري أن نطور بضع "حالت تجربة" ) (test casesلتجربة البرنامج تجربنة وافينة؛ وذلججك بالختيجار الحججذر
للمدخلت أو شروط عمل البرنامج لكي رنح م
صر جميع الحالت .الكود السابق )الذي هو بسيط للغاية( يعمل تحت

الشروط الثلثة التية:

 .1المتغير  dir_nameيحتوي على مسار مجلد موجود مسبنقا.
 .2المتغير  dir_nameيحتوي على مسار مجلد لكنه غير موجود.
 .3المتغير  dir_nameل يحتوي على أخية قيمة.
بالقيججام بالختبججارات وفججق الشججروط الثالثججة السججابقة ،فإننججا سججنغطي جميججع الحتمججالت .وكمججا فججي التصججميم ،فججإن

التجربة تتناسب طر ندا مع الزمن؛ ول حاجة لختبار جميع ميزات السكربت وخصائصه .من الجيد تحديد المججور
صا تلك التي متحمدث أضرانرا عند حدوث عخلة أو مشكلة فيها.
المهمة التي يجب تجربتها وخصو ن

التنقيح
إذا كشججفت مرحلججة الختبججار عججن وجججود مشججكلة فججي السججكربت ،فججالخطوة التاليججة هججي التنقيججح ).(debugging

"المشكلة" تعني عادنة أن السكربت ل يقوم ،بشك دل أو بآخر ،بما يتجوقعه المبرمجج .إذا كجان كجذلك ،فعلينجا أن نحجدد
بدقة ما الذي يفعله السكربت ولماذا .قد يحتاج اكتشاف العلل إلى تحقيقات كثيرة.

432

التنقيح
سيساعدك التصميم الجيد للبرامج في تنقيحها لنك تتبع الطريقة الوقائية في البرمجة؛ لنهجا متجوشفر آليجة لظه ار

معلومججات للمسججتخدم عنججد حججدوث أمججر غيججر متوقججع .لكججن فججي بعججض الحيججان ،تكججون المشججكلة غريبججة جججندا أو غيججر
م
متوقعة؛ لذا ،سنحتاج إلى استخدام تقنيات أخرى لكشفها.

عزل المنطقة المصابة
صججا
من المفيد أحيا ننا عزل المنطقة من السكربت التي تحدث فيها المشججاكل؛ وذلججك فججي بعججض السججكربتات وخصو ن
الطويلججة منهججا .لججن تكتشججف هججذه الطريقججة الخطججأ دائنمججا؛ لكججن يعطينججا العججزل فكججرنة عججن السججبب الحقيقججي للمشججكلة.

إحدى الطرق ال ممستخدمة لعجزل الكجواد هججي إدراج بعجض أججزاء السججكربت فججي تعليججق .علجى سجبيل المثججال ،يمكججن
تعديل سكربت حذف الملفات لتحديد فيما إذا كان القسم المحذوف متعلنقا بخطدأ ما:

if [[ -d $dir_name ]]; then
if cd $dir_name; then
* rm
else
echo "cannot cd to '$dir_name'" >&2
exit 1
fi
# else
echo "no such directory: '$dir_name'" >&2

#

exit 1

#
fi

لقد منعنا قسنما من السكربت م ن التنفيجذ بإضجافة إش ارة التعليجق إلجى بدايجة ك ل سجطر م ن ذاك القسجم .علينجا الن

تجربة السكربت الممعجدل لنرر إذا أخثر حذف القسم السابق على سلوك العخلة.

الت َدت َدمبع

تسبب المعلل عادنة أحدا نثا غير متوقعة داخل السكربت .هذا يعني أن أجزانء من السكربت ل متنجفذ أبندا ،أو أن مترنجفذ
بججترتيب أو تججوقيت غيججر صججحيح .نسججتخدم تقنيججة تسججمى الرترتخبججع )  (tracingلكججي نعججرف خججط سججير السججكربت

الفعلي.

إحدى طرق الرترت خبع تتضخمن وضع رسائل تحتوي على معلومجات فجي السجكربت الجتي تظهجر مكجان التنفيججذ .بإمكاننجا
إضافة الرسائل إلى السكربت السابق:

echo "preparing to delete files" >&2
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if [[ -d $dir_name ]]; then
if cd $dir_name; then
echo "deleting files" >&2
* rm
else
echo "cannot cd to '$dir_name'" >&2
exit 1
fi
else
echo "no such directory: '$dir_name'" >&2
exit 1
fi
echo "file deletion complete" >&2

أرسججلنا الرسججائل إلججى مجججرى الخطججأ القياسججي لعزلهججم عججن الناتججج العججادي .ولججم نحججامذ السججطر الججتي تحتججوي علججى

الرسائل ،لكي يصبح العثور عليها سهنل عندما نريد حذفها.

أصبح بإمكاننا أن نشاهد أن الملف قد محمذف عند تنفيذ السكربت الممعجدل:
[me@linuxbox ~]$ deletion-script
preparing to delete files
deleting files
file deletion complete
[me@linuxbox ~]$

توفر  bashطريقججة للتتبججع ،وذلججك باسججتخدام الخيجار  ،-xوالمجر  setمججع الخيجار  .-xسججمنرفشعل التتبججع فججي سججكربت
 troubleالسابق بإضافة الخيار  -xإلى أول سطر:

#!/bin/bash -x
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
if [ $number = 1 ]; then
"echo "Number is equal to 1.
else
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"echo "Number is not equal to 1.
fi

ستكون النتائج كالتي عند تنفيذ السكربت:
[me@linuxbox ~]$ trouble
+ number=1
']' + '[' 1 = 1
'+ echo 'Number is equal to 1.
Number is equal to 1.

سنشاهد الوامر التي متنجفذ مع التوسعات التي تحويها عندما منرفشعل التتبجع .متسجتخدم إشجارة الزائجد الموججودة فجي

أول السطر للتفريق ما بيجن المخرجججات العاديججة ومخرجججات التتبجع .إشجارة الزائججد هجي الشجارة الفتراضجية للتتبجع؛

وهججي موجججودة فججي متغيججر الصججدفة  .(prompt string 4) PS4يمكججن تعججديل محتويججات هججذا المتغيججر لكججي نجعججل

الممحث أكثر فائدنة .ع خدلنا  -في المثال التي -محتويات ذاك المتغير لضافة رقم السججطر فججي السججكربت الججذي ميرنجفججذ
عليه التتبع .لحظ أن علمرتي القتباس المفردرتين ضروريرتين لكي ل مترنجفذ التوسعة إلى أن ميستخردم الممحث:

' [me@linuxbox ~]$ export PS4='$LINENO +
[me@linuxbox ~]$ trouble
5 + number=1
']' 7 + '[' 1 = 1
'8 + echo 'Number is equal to 1.
Number is equal to 1.

لتتبع جزء ممعجين من سكربت ،بدنل من كامل السكربت ،نستخدم المر  setمع الخيار ":"-x
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
set -x # Turn on tracing
if [ $number = 1 ]; then
"echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
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fi
set +x # Turn off tracing

اسججتخدمنا المججر  setمججع الخيججار  -xلتفعيججل التتبججع ،والخيججار  +xلتعطيججل التتبججع .يمكججن اسججتخدام هججذه التقنيججة
لمعاينة أجزاء مختلفة من سكربت يحتوي على العديد من المشاكل.

معاينة القيم أثناء التنفيذ

من المفيد عادنة ،إلى جانب التتبع ،أن متظرهر قيم المتغيجرات لكجي نعجرف القيجم المخخزنجة فيهجا أثنجاء التنفيجذ .يمكجن
استخدام المر  echoلتنفيذ هذه المهمة:
#!/bin/bash
# trouble: script to demonstrate common errors
number=1
echo "number=$number" # DEBUG
set -x # Turn on tracing
if [ $number = 1 ]; then
"echo "Number is equal to 1.
else
"echo "Number is not equal to 1.
fi
set +x # Turn off tracing

فججي المثججال السججابق المتواضججع ،أظهرنججا بكججل بسججاطة قيمججة المتغيججر  numberوعخلمنججا السججطر المضججاف بتعليججق كججي

صججا عنججد مراقبججة سججلوك حلقججات التكججرار والتعججابير
نسججتطيع تميججزه لح نقججا لكججي نحججذفه .هججذه التقنيججة مفيججدة خصو ن
الرياضية داخل السكربتات.

الخلاصة
لقججد ألقينججا نظججرة ،فججي هججذا الفصججل ،علججى العديججد مججن المشججاكل الججتي قججد تفاجئنججا أثنججاء تطججوير السججكربتات .مججا زال

هنالك الكثير! سمتمشكنك التقنيات التي ناقشناها هنا من اكتشاف أغلب أنواع المعرلل الشائعة .التنقيجح هجو فجن رائجع
يمكنججك تطججوير قججدراتك فيججه؛ وذلججك فججي تجنججب المعرلججل )بالتجربججة المتواصججلة أثنججاء التطججوير( والعثججور علججى المعرلججل

)باستخدام التتبع(.
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قبىنى التحكم :التفرع باستخدام case

سججنكمل فججي هججذا الفصججل شججرحنا لمبنججى التحكججم .فججي الفصججل  ،28أنشججأنا بعججض القججوائم البسججيطة وكتبنججا البنيججة

المنطقيججة للبرنامججج كججي يسججتجيب إلججى اختيججارات المسججتخدم .قمنججا بججذلك باسججتخدام سلسججلة مججن أوامججر if

للتحقق من أن أحد الخيارات قد ماختير .توفر العديد من لغات البرمجة) ،بما فيهجا ال م
شجل( مبنيججة تحكجم لختبجار
العديد من الحالت.

case
المر البنيوي الموجود في  bashالذي ميستخدم للختيار المتعدد يسمى  .caseالصياغة العامة هي:

case word in
[pattern [| pattern]...) commands ;;]...
esac
إذا ألقينا نظرنة على برنامج  read-menuمن الفصل  ،28سنشاهد البنية المنطقية التي يستخدمها البرنامججج
لتنفيذ اختيار المستخدم:
#!/bin/bash
# read-menu: a menu driven system information program
clear
" echo
Please Select:
1. Display System Information
2. Display Disk Space
3. Display Home Space Utilization
0. Quit
"
" > ]read -p "Enter selection [0-3
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case  التفرع باستخدام: مبنى التحكم:الفصل الحادي والثلثون

if [[ $REPLY =~ ^[0-3]$ ]]; then
if [[ $REPLY == 0 ]]; then
echo "Program terminated."
exit
fi
if [[ $REPLY == 1 ]]; then
echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
exit
fi
if [[ $REPLY == 2 ]]; then
df -h
exit
fi
if [[ $REPLY == 3 ]]; then
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
fi
exit
fi
else
echo "Invalid entry." >&2
exit 1
fi

:case يمكن استبدال البنية المنطقية للمثال السابق بواحدة أبسط باستخدام
#!/bin/bash
# case-menu: a menu driven system information program
clear
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case
echo "
Please Select:
1. Display System Information
2. Display Disk Space
3. Display Home Space Utilization
0. Quit
"
read -p "Enter selection [0-3] > "
case $REPLY in
0)

echo "Program terminated."
exit
;;

1)

echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
;;

2)

df -h
;;

3)

if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
fi
;;

*)

echo "Invalid entry" >&2
exit 1
;;

esac

 عنججد العثججور."( ومن ثم يحاول مطابقته بأحججد "النمججاطREPLY  )في مثالنا هوword  إلى قيمةcase ينظر المر

 لجن يتجم السجتمرار فججي محاولججة العثججور علجى مطابقججات بعجد. فسجمتن جفذ الوامجر المرتبطججة بجذاك النمججط،علجى مطابقججة
.المطابقة لول مخرة
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الأنماط
النماط التي متستخدم مع المر  caseهي نفسها تلك التي متستخدم مجع توسجعة أسجماء الملفجات .تنتهجي النمجاط
بالرمز ")" .يحتوي الجدول التي على بعض أشكال النماط الصحيحة:
الجدول  :1-31أمثلة عن أنماط case

الشرح

النمط

)a
)]][[:alpha:

المطابقة إذا كانت قيمة  wordتساوي "."a
المطابقة إذا كانت قيمة  wordهي حرف أبجدي واحد.

)???

المطابقة إذا كان طول قيمة السلسلة النصية  wordهو .3

)*.txt

المطابقة إذا كانت قيمة  wordتنتهي بالمحارف ".".txt

)*

مطابقة أخية قيمة .من الجيد تضمين هذا النمط في آخر أمر  ،caseلكي متعارلججج قيمججة

 wordالتي لم متطاربق بأحد النماط التي تسبقها؛ أي أنه ميستخدم لمعالجة القيم غيججر

الصالحة.
هذا مثال عن استخدام النماط:
#!/bin/bash
" > read -p "Enter word
case $REPLY in
;; "a single alphabetic character.

"is

echo

)]][[:alpha:

;; "A, B, or C followed by a digit.

"is

echo

)][ABC][0-9

;; "three characters long.

"is

echo

)???

;; "'a word ending in '.txt

"is

echo

)*.txt

;; "something else.

"is

echo

)*
esac

مججن الممكججن أي ن
ضججا دمججج عججخدة أنمججاط سججوينة باسججتخدام الخججط العمججودي كمحججرف فصججل .وهججذا مججا ينشججئ النمججط

الشججرطي " ."orالججذي هججو مفيججد عججادنة لمعالجججة الحججرف فججي الحججالتين الكججبيرة والصججغيرة بججآن واحججد .علججى سججبيل

المثال:
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case
#!/bin/bash
# case-menu: a menu driven system information program
clear
echo "
Please Select:
A. Display System Information
B. Display Disk Space
C. Display Home Space Utilization
Q. Quit
"
read -p "Enter selection [A, B, C or Q] > "
case $REPLY in
q|Q) echo "Program terminated."
exit
;;
a|A) echo "Hostname: $HOSTNAME"
uptime
;;
b|B) df -h
;;
c|C) if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
echo "Home Space Utilization (All Users)"
du -sh /home/*
else
echo "Home Space Utilization ($USER)"
du -sh $HOME
fi
;;
*) echo "Invalid entry" >&2
exit 1
;;
esac
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عججدلنا برنامججج  case-menuلسججتخدام الحججرف بججدنل مججن الرقججام لتحديججد الختيججارات مججن القائمججة .لحججظ كيججف
تسمح النماط باستخدام الحرف الصغيرة أو الكبيرة.

تنفيذ أكثر من ةفع	ل
في إصجدارات  bashقبجل  ،4.0ك ان الم ر  caseيس مح بمطابقجة نمجط واحجد فقجط .وسجينتهي تنفيجذ المجر case
بعد مطابقة النمط .هذا مثال عن سكربت يختبر أحد المحارف لتبيين نوعه:
#!/bin/bash
# case4-1: test a character
" > read -n 1 -p "Type a character
echo
case $REPLY in
;; "echo "'$REPLY' is upper case.

)]][[:upper:

;; "echo "'$REPLY' is lower case.

)]][[:lower:

;; "echo "'$REPLY' is alphabetic.

)]][[:alpha:

;; "echo "'$REPLY' is a digit.

)]][[:digit:

;; "echo "'$REPLY' is a visible character.

)]][[:graph:

;; "echo "'$REPLY' is a punctuation symbol.

)]][[:punct:

;; "echo "'$REPLY' is a whitespace character.

)]][[:space:

;; "echo "'$REPLY' is a hexadecimal digit.

)]][[:xdigit:
esac

سيعطي تشغيل هذا السكربت الخرج التي:
[me@linuxbox ~]$ case4-1
Type a character > a
'a' is lower case.

يعمججل السججكربت عمنل صججحينحا ،إل أنججه يفشججل عنججدما ميطججامبق الحججرف أكججثر مججن فئججة محججارف  .POSIXعلججى سججبيل
المثال ،المحرف " "aهو حرف أبجدي ،وأي ن
ضا هو حجرف ص غير .ل م يكجن هنالجك طريقجة لجعجل  caseميطجامبق أكجثر

من نمط في إصدارات  bashأقل من  .4.0أضافت الصدارات الحديثة من  bashالتعبير "&;;" الذي ميسججتخدم
لنهاء الفعال ،كالتي:
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case
#!/bin/bash
# case4-1: test a character
read -n 1 -p "Type a character > "
echo
case $REPLY in
[[:upper:]])

echo "'$REPLY' is upper case." ;;&

[[:lower:]])

echo "'$REPLY' is lower case." ;;&

[[:alpha:]])

echo "'$REPLY' is alphabetic." ;;&

[[:digit:]])

echo "'$REPLY' is a digit." ;;&

[[:graph:]])

echo "'$REPLY' is a visible character." ;;&

[[:punct:]])

echo "'$REPLY' is a punctuation symbol." ;;&

[[:space:]])

echo "'$REPLY' is a whitespace character." ;;&

[[:xdigit:]])

echo "'$REPLY' is a hexadecimal digit." ;;&

esac

:سميعطي تشغيل هذا السكربت الخرج التي
[me@linuxbox ~]$ case4-2
Type a character > a
'a' is lower case.
'a' is alphabetic.
'a' is a visible character.
'a' is a hexadecimal digit.

. بإكمال الختبارات بدل التوقف عند أول مطابقةcase إن إضافة "&;;" سمحت للمر

الخلاصة
 حيجججث يسجججتخدم لحجججل أنجججواع ممعخينجججة مجججن المشجججاكل كمجججا. هجججو إضجججافة جيجججدة إلجججى معرفتنجججا البرمجيجججةcase المجججر
.ستلحظ في الفصل القادم
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الفص	ل الثاني والثلاثون:

المعاملات الموضعية

إحجججدى الميجججزات الجججتي كجججانت ناقصجججة فجججي برامجنجججا السجججابقة هجججي إمكانيجججة قبجججول وتفسجججير البرنامجججج لخيجججارات
ووسجججائط سجججطر الوامجججر .سجججنناقش فجججي هجججذا الفصجججل ميجججزات الصجججدفة الجججتي نحتاجهجججا للوصجججول إلجججى خيجججارات

ووسائط المر الممنجفذ.

الوصول إلى مكونات الأوامر اليمنزفذة

توفر الصدفة مجموعنة من المعاملت تسجمى المعجاملت الموضجعية ) (Positional Parametersتحتججوى علجى

قيم "الكلمات" الموجودة في المر الممنجفذ؛ وذلك باستخدام المعاملت التي تحمل الرقم من  0إلى  .9ويمكججن

شرحها بالمثال التي:

#!/bin/bash
# posit-param: script to view command line parameters
" echo
\$0 = $0
\$1 = $1
\$2 = $2
\$3 = $3
\$4 = $4
\$5 = $5
\$6 = $6
\$7 = $7
\$8 = $8
\$9 = $9
"

سكربت بسيط جندا ميظمهر قيم المعاملت  $0إلى  .$9عندما مينجفذ السكربت دون وسائط:
[me@linuxbox ~]$ posit-param
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$0 = /home/me/bin/posit-param
= $1
= $2
= $3
= $4
= $5
= $6
= $7
= $8
= $9

حتى دون تمرير وسائط إلى المر السابق ،فستكون قيمة المعامل  $0تساوي أول كلمة في المر؛ أل وهججو مسججار

البرنامج الممنجفذ .أما عند تمرير وسائط للبرنامج ،فسنلحظ النتيجة التية:

[me@linuxbox ~]$ posit-param a b c d
/home/me/bin/posit-param

= $0

a

= $1

b

= $2

c

= $3

d

= $4
= $5
= $6
= $7
= $8
= $9

ملحظة :يمكنجك الوصجول إلجى أكجثر مجن تس عة المع املت وذلجك بتوسجعة المعجاملت .إذا أردت تحديجد رقجم
أكبر من  ،9فضع ذاك الرقم بين قوسين معقوفين .على سبيل المثال ${10} ،${55} ،${211} :وهكذا.

معرةفة عدد الوسائط

توفر الصدفة المعامل  $#الذي تكون قيمته مساوينة لعدد الوسائط المممجررة للبرنامج:
#!/bin/bash
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# posit-param: script to view command line parameters
" echo
Number of arguments: $#
\$0 = $0
\$1 = $1
\$2 = $2
\$3 = $3
\$4 = $4
\$5 = $5
\$6 = $6
\$7 = $7
\$8 = $8
\$9 = $9
"

النتيجة:
[me@linuxbox ~]$ posit-param a b c d
Number of arguments: 4
$0 = /home/me/bin/posit-param
$1 = a
$2 = b
$3 = c
$4 = d
= $5
= $6
= $7
= $8
= $9

الوصول إلى عدد كبير من الوسائط باستخدام shift

ما الذي سيحصل عندما منمشرر عد ندا كبينرا من الوسائط إلى برنامجنا السابق كما في هذا المثال:
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* [me@linuxbox ~]$ posit-param
Number of arguments: 82
$0 = /home/me/bin/posit-param
$1 = addresses.ldif
$2 = bin
$3 = bookmarks.html
$4 = debian-500-i386-netinst.iso
$5 = debian-500-i386-netinst.jigdo
$6 = debian-500-i386-netinst.template
$7 = debian-cd_info.tar.gz
$8 = Desktop
$9 = dirlist-bin.txt

توخسججع المحججرف البججديل "*" فججي المثججال السججابق إلججى  82وسججينطا .كيججف نسججتطيع معالجججة هججذا الرقججم الكججبير مججن
الوسججائط!؟ متججوشفر الصججدفة طريقججة )وإن كججانت غريبججة( لحججل هججذه المشججكلة .ميحججشرك المججر  shiftجميججع الوسججائط
"درجججة واحججدة إلججى العلججى" فججي كججل مججخرة مينجفججذ فيهججا .فججي الواقججع ،نسججتطيع أن نتعامججل مججع رقججم وسججيط واحججد

باستخدام ) shiftبالضافة إلى  $0الذي ل يتغير أبندا(.

#!/bin/bash
# posit-param2: script to display all arguments
count=1
while [[ $# -gt 0 ]]; do
"echo "Argument $count = $1
))count=$((count + 1
shift
done

تنتقل قيمة  $2إلى  ، $1وقيمة  $3إلى  $2وهكذا .وستنقص قيمة  $#بمقدار واحد؛ وذلك عند كجل تنفيجذ للمجر
.shift
أنشأنا حلقة تكرار في برنامج  posit-param2تتحقق من عدد الوسائط المتبقية ،وستسججتمر تلججك الحلقججة فججي
التنفيذ لطالما كان هنالك وسيط واحد على القجل .حيجث نطبججع قيمجة الوسجيط ،ونزيجد قيمجة المتغيجر  countفجي
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الوصول إلى عدد كبير من الوسائط باستخدام shift
كل مرة متن جفذ فيها حلقة التكرار للحصول على عدد الوسائط التي تمت معالجتها .ومن ثم ننفذ المر  shiftكي
نجعل قيمة  $1تساوي قيمة الوسيط التالي .هذا مثال يوضح ذلك:
[me@linuxbox ~]$ posit-param2 a b c d
Argument 1 = a
Argument 2 = b
Argument 3 = c
Argument 4 = d

تطبيقات بسيطة
تسجججتطيع كتابجججة تطبيقجججات مفيجججدة باسجججتخدام الوسجججائط الموضجججعية ،حجججتى دون اسجججتخدام  .shiftهجججذا برنامجججج
بسيط ،على سبيل المثال ،يعرض معلومات عن الملفات:
#!/bin/bash
# file_info: simple file information program
)PROGNAME=$(basename $0
if [[ -e $1 ]]; then
"echo -e "\nFile Type:
file $1
"echo -e "\nFile Status:
stat $1
else
echo "$PROGNAME: usage: $PROGNAME file" >&2
exit 1
fi

ميظ مهججر البرنامججج نججوع الملججف )وذلججك باسججتخدام المججر  (fileوحالججة الملججف )مججن أمججر  (statللملججف المحججدد .توجججد

ميجججزة مجججثيرة للهتمجججام فجججي المثجججال السجججابق هجججي فجججي المتغيجججر  PROGNAMEالجججذي مترحججججدد قيمتجججه مجججن ناتجججج المجججر

 .basename $0يزيججل المججر  basenameالقسججم الول مججن المسججار ويبقججي فقججط علججى اسججم الملججف .يزيججل المججر

- basenameفي مثالنا -الجزء الول من المسار المحتوى فججي المعامججل ) $0المسججار الكامججل للبرنامججج( .تفيججد هججذه
القيمة عند بناء الرسائل ،كمعلومات الستخدام التي تظهر في نهاية البرنامج ...يمكججن أن تعجاد تسجمية السججكربت
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وستتغير الرسالة السابقة تلقائنيا.

ش	ل
استخدام المعاملات الموضعية مع دوال ال ش
يمكننججا اسججتخدام المعججاملت الموضججعية لتمريججر الوسججائط إلججى دوال المشججل ،بنفججس آليججة تمريرهججا إلججى السججكربتات.

سنحشول سكربت  file_infoإلى دالة مشل لشرح هذه الفكرة:

{ )( file_info
# file_info: function to display file information
if [[ -e $1 ]]; then
"echo -e "\nFile Type:
file $1
"echo -e "\nFile Status:
stat $1
else
echo "$FUNCNAME: usage: $FUNCNAME file" >&2
return 1
fi
}

لو استدعى السكرب م
ت )الذي يحتوي على دالة  (file_infoالدالرة ومرر إليها اسم الملف كوسيط ،فسميمجرر ذلججك

السم إلى الدالة.

نسججتطيع كتابججة العديججد مججن دوال المشججل المفيججدة )والججتي ل متسججتخدم فقججط فججي السججكربتات ،بججل أي ن
ضججا فججي ملججف
 (.bashrcباستخدام هذه اللية.
لحججظ أن المتغيججر  PROGNAMEقججد م
غشيججر إلججى متغيججر الصججدفة  .FUNCNAMEسججمتحشدث الصججدفة قيمججة هججذا المتغيججر

تلقائنيا عند تنفيذ دوال المشل .لحظ أن  $0يحتوي دائنما علجى المس ار الكامجل لول عنصجر فجي المجر الممنجفججذ )اسجم
البرنامج( لكنه لن يحتوي على اسم دالة المشل كما توقعنا.

التعامل مع الوسائط الموضعية كمجموعة
من المفيد في بعض الحيان إدارة جميع الوسائط كمجموعة ،على سبيل المثجال ،إذا أردن ا كتابجة "غلف" يحي ط

ببرنامج آخر .هذا يعني أننا سمننشئ سكربنتا أو دالة مشجل متب شسجط تنفيججذ برنامجج آخجر .يجوفر الغلف قائمججة بوسجائط
سطر الوامر ثم يمررها إلى البرنامج.
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تججوفر الصججدفة لهججذا الغججرض معججاملين خاصججين .يتوخسججع كلهمججا إلججى قائمججة وسججائط المججر كاملججنة؛ لكنهمججا يختلفججان

ببعض الجزئخيات؛ هما:

صين * و @
الجدول  :1-32المعامرلين الخا ر

الشرح

المعامل

*$

يتوخسججع إلججى قائمججة بالمعججاملت الموضججعية ،بججدنءا مججن الرقججم  .1يتوخسججع ،عنججد إضججافة

ي اقتبجاس مزدوجرتيجن
ي اقتباس مزدوجرتين إلى سلسلة نصخية محاطة بعلمرتج خ
علمرت خ
تحتوي جميع الوس ائط الموض عية؛ ويفصجل بيجن الوس ائط المحجرف الول مجن متغيجر

الصدفة ) IFSالذي هو ،افتراضييا ،فراغ واحد(.
@$

يتوسججع إلججى قائمججة المعججاملت الموضججعية بججدنءا مججن المتغيججر  .1سيتوسججع كججل وسججيط
موضعي إلى كلمة محاطة بعلمتي اقتباس عندما يوضع المعامل @ $ضمن علمججتي

اقتباس مزدوجتين.
ميظمهر السكربت التي عمل هذه المعاملت:

#!/bin/bash
@# posit-params3 : script to demonstrate $* and $
{ )( print_params
"echo "\$1 = $1
"echo "\$2 = $2
"echo "\$3 = $3
"echo "\$4 = $4
}
{ )( pass_params
*$

print_params

;''$* :

"echo -e "\n

"*"$

print_params

;''"$*" :

"echo -e "\n

@$

print_params

;''$@ :

"echo -e "\n

"@"$

print_params

;''"$@" :

"echo -e "\n
}

"pass_params "word" "words with spaces
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لقججد أنشججأنا وسججطين فججي المثججال "المعقججد" السججابق ،همججا "word " :و " "words with spacesومررناهمججا إلججى
الدالججة  .pass_paramsثججم مررتهمججا تلجك الدالججة بججدورها إلججى الدالججة  ،print_paramsباسججتخدام جميججع الطججرق
الربع مع المعاملين * $و @ .$سميظمهر البرنامج الفرق بينهما عند تنفيذه:

[me@linuxbox ~]$ posit-param3
$* :
$1 = word
$2 = words
$3 = with
$4 = spaces
"$*" :
$1 = word words with spaces
= $2
= $3
= $4
$@ :
$1 = word
$2 = words
$3 = with
$4 = spaces
"$@" :
$1 = word
$2 = words with spaces
= $3
= $4

لقد أنتج كل المعاملين * $و @ $أربع كلمات:

word words with spaces
أنتج "*" "$كلمة" واحدة هي:

""word words with spaces
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أما "@ "$فأنتج كلمتين:

""word" "words with spaces
الدرس الججذي علينجا تعلمججه مججن المثجال السجابق هججو أنججه علجى الرغجم مججن أن الصجدفة تججوفر أربججع طجرق للحصججول علججى

قائمة الوسائط الموضعية ،إل أن المعامل "@ "$هو أكثرها فائدنة فججي أغلججب الحججالت؛ لنججه ميبقججي علججى كجل وسججيط
موضعي كما هو.

برنامج أكثر كمالي زنة!
ب طويل .سنضيف إليه عخدة خيارات كالتي:
سنستأنف عملنا على برنامج  sys_info_pageبعد غيا د
•

ملمممف الخمممرج .سنضجججيف خيجججانرا لتحديجججد اسجججم الملجججف الجججذي سجججيحتوي علجججى ناتجججج خجججرج البرنامجججج .يمكجججن

•

الوضع التفاعلي .سيطلب البرنامج -عند استخدام هذا الخيار -من المستخدم إدخال اسججم ملججف الخججرج،

تحديده بواسطة  -f fileأو . --file file

ثم يتحقق فيما إذا كان ذاك الملف موجوندا من قبل .إذا كان موجوندا ،فسميطرلب من المستخدم الموافقججة

قبل استبدال الملف .ميحجدد هذا الخيار بواسطة  -iأو .--interactive
•

المساعدة .يمكن تحديد الخيار  -hأو  --helpلجعل البرنامج ميظمهر معلومات الستخدام.

هذا هو الكود اللزم لتفسير خيارات سطر الوامر:
{ )( usage
"]echo "$PROGNAME: usage: $PROGNAME [-f file | -i
return
}
# process command line options
=interactive
=filename
while [[ -n $1 ]]; do
case $1 in
shift

)-f | --file

filename=$1
;;
interactive=1

)-i | --interactive
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;;
)-h | --help

usage
exit
;;

)*

usage >&2
exit 1
;;

esac
shift
done

لقد أضجفنا دالجنة تسجمى  usageلع رض رسجالة عنججدما ميرحججدد خيجار المسجاعدة أو عنجد محاولجة اسجتخدام خي ار غيجر

معروف.

ثم بدأنا حلقة المعالجة .تسجتمر هجذه الحلقجة بالتنفيجذ لطالمجا ك ان المعامجل  $1لي س فار ن
غجا .ويوججد الم ر shift

في نهاية الحلقة كي ميح شرك الوسائط الموضعية ،ويؤدي إلى إيقاف الحلقة بعد انتهاء عملها.

لججدينا داخججل الحلقججة عبججارة  caseمتحجج شدد فيمججا إذا كججان الوسججيط الموضججعي يطججابق أحججد الخيججارات المدعومججة .إذا
طابق المتغير أحد الخيارات ،فسجينفذ المجر المرتبجط بجذاك الخيجار؛ عجدا ذلجك ،سجمتطربع رسججالة خطججأ وينتهجي تنفيججذ

السكربت )مع حالة خروج تساوي الواحد(.

ميعارلج الوسيط  -fبطريقة مثيرة للهتمام؛ حيث يؤدي إلى تنفيذ أمر  shiftإضافي عندما ميطاربق ،الذي يؤدي
إلى جعل قيمة  $1تساوي اسم الملف الممرر كوسيط مع الخيار .-f

سمنطشبق الن الكود اللزم للوضع التفاعلي:
# interactive mode
if [[ -n $interactive ]]; then
while true; do
read -p "Enter name of output file: " filename
if [[ -e $filename ]]; then
" > ]read -p "'$filename' exists. Overwrite? [y/n/q
case $REPLY in
Y|y) break
;;
"echo "Program terminated.
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)Q|q

برنامج أكثر كمالخينة!
exit
;;
continue

)*

;;
esac
elif [[ -z $filename ]]; then
continue
else
break
fi
done
fi

إذا لم يكجن المتغيجر  interactiveفار ن
غجا ،فسججتبدأ حلقجة تكجرار ل نهائيججة تحتجوي علجى ممحججث يطلجب اسجم ملجف
الخججرج ،وآليججة التحقججق مججن وجججود الملججف .إذا كججان ملججف الخججرج موجججود مسججبنقا ،فسججميخجير المسججتخدم بيججن الكتابججة

فوق الملف ،أو اختيار اسم آخر ،أو إنهاء البرنامج .إذا اختار المستخدم الكتابة فوق الملف ،فسمينجفذ أمر break

لنهاء الحلقة .لحظ كيف تختبر عبارة  caseفيما إذا اختججار المسججتخدم الكتابججة فججوق الملججف أو الخججروج .لن أي
م
خيار آخر سيؤدي إلى استمرار الحلقة وسؤال المستخدم مخرة أخرى.

لكي نستطيع استخدام مخيزة الخراج إلى ملف ،فعلينا أونل تحويل الكود المسؤول عن طباعة الصججفحة إلججى دالججة

ب ستتضح لك بعد قليل:
مشل ،لسبا د

{ )( write_html_page
_cat <<- _EOF
><HTML
><HEAD
><TITLE>$TITLE</TITLE
></HEAD
><BODY
><H1>$TITLE</H1
><P>$TIMESTAMP</P
)$(report_uptime
)$(report_disk_space
)$(report_home_space
></BODY
></HTML
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__EOF
return
}
# output html page
if [[ -n $filename ]]; then
if touch $filename && [[ -f $filename ]]; then
write_html_page > $filename
else
echo "$PROGNAME: Cannot write file '$filename'" >&2
exit 1
fi
else
write_html_page
fi

ريظهر الكود الجذي يعالجج الخيجار  -fفجي آخجر المث ال الس ابق؛ حيجث يختجبر وججود الملجف ،وإن مومججد ،فسجيختبر إن

كان قابنل للكتابة .سنستخدم المر  touchللقيام بذلك؛ ثم منتمبعه باختبار لتحديد فيما إذا كان الملججف الناتججج هججو

مل كف عادي .هذان الختباران يغطيجان الحجالت الجتي يكججون فيهجا مسجار الملججف غيجر صجحيح )سيفشججل تنفيججذ المجر
(touch؛ وإذا كان الملف موجود مسبنقا ،فهو ملف عادي.

وكما لحظنا ،متستدعى الدالة  write_html_pageلتوليد الصفحة .سميوججه الناتج إلى مجرى الخرج القياسي

)إذا كان المتغير  filenameفار ن
غا(؛ أو سميوججه إلى ملدف ممحجدد.

الخلاصة
نستطيع الن كتابة سكربتات ف خعالة ،وذلجك بعجد تعلمنجا الوس ائط الموض عية .تس مح الوسجائط الموضجوعية بكتابجة

دوال مشل متو ر
ضع في ملف ) .bashrcالخاص بالمستخدم( لتنفيذ المهام البسيطة والمكررة.

لقد نمى برنامج  sys_info_pageوازداد تعقيندا .هذا هو الكود الكامل له ،مع تعليم التغيرات الخيرة:
#!/bin/bash
# sys_info_page: program to output a system information page
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PROGNAME=$(basename $0)
TITLE="System Information Report For $HOSTNAME"
CURRENT_TIME=$(date +"%x %r %Z")
TIMESTAMP="Generated $CURRENT_TIME, by $USER"
report_uptime () {
cat <<- _EOF_
<H2>System Uptime</H2>
<PRE>$(uptime)</PRE>
_EOF_
return
}
report_disk_space () {
cat <<- _EOF_
<H2>Disk Space Utilization</H2>
<PRE>$(df -h)</PRE>
_EOF_
return
}
report_home_space () {
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
cat <<- _EOF_
<H2>Home Space Utilization (All Users)</H2>
<PRE>$(du -sh /home/*)</PRE>
_EOF_
else
cat <<- _EOF_
<H2>Home Space Utilization ($USER)</H2>
<PRE>$(du -sh $HOME)</PRE>
_EOF_
fi
return
}
usage () {
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echo "$PROGNAME: usage: $PROGNAME [-f file | -i]"
return
}
write_html_page () {
cat <<- _EOF_
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>$TITLE</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>$TITLE</H1>
<P>$TIMESTAMP</P>
$(report_uptime)
$(report_disk_space)
$(report_home_space)
</BODY>
</HTML>
_EOF_
return
}
# process command line options
interactive=
filename=
while [[ -n $1 ]]; do
case $1 in
-f | --file)

shift
filename=$1
;;

-i | --interactive)

interactive=1
;;

-h | --help)

usage
exit
;;

*)

usage >&2
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exit 1
;;
esac
shift
done
# interactive mode
if [[ -n $interactive ]]; then
while true; do
read -p "Enter name of output file: " filename
if [[ -e $filename ]]; then
read -p "'$filename' exists. Overwrite? [y/n/q] > "
case $REPLY in
Y|y) break
;;
Q|q) echo "Program terminated."
exit
;;
*)

continue
;;

esac
fi
done
fi
# output html page
if [[ -n $filename ]]; then
if touch $filename && [[ -f $filename ]]; then
write_html_page > $filename
else
echo "$PROGNAME: Cannot write file '$filename'" >&2
exit 1
fi
else
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write_html_page
fi

لخما ننتمه بعد .توجد أشياء عديدة يمكننا القيام بها وتحسينات كثيرة نستطيع إضافتها.
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م
سنلقي نظرة ،في الفصل الخير عجن مبنججى التحكجم ،علجى بينجة تحكججم أخجرى للتكجرار .تختلججف حلقججة تكجرار for

ي تكرار  whileو  untilفي أنها توفر طرنقا لمعالجة السلسل أثناء التكرار .وهجذا مجا يفيجد ك ثينرا
عن حلقرت خ
في البرمجة .ولهذا السبب ،متستخردم  forبكثرة عند كتابة سكربتات مشل.

متستخردم الحلقة  forعن طريق المر  .forيوجد شكرلين عارمين للمر  forفي النسخ الحديثة من .bash

الشكل العام التقليدي لحلقة for
الشكل العام التقليدي للمر  forهو:

for variable [in words]; do
commands
done
حيججث  variableهججو اسجم المتغيجر الجذي سجيزداد )أو يتغيجر( أثنججاء تنفيجذ حلقججة  ،forو"" wordsهجي قائمجة
اختياريجججة بالعناصجججر الجججتي سمتسجججرند بشجججكل متسلسجججل إلجججى المتغيجججر  ،variableو" "commandsهجججي قائمجججة

بالوامر التي سمتنجفذ عند كل تكرار للحلقة.

يفيد المر  forفي سطر الوامر أي ن
ضا .يمكننا بكل سهولة شرح طريقة عمله:
[me@linuxbox ~]$ for i in A B C D; do echo $i; done
A
B
C
D

ماعطي المر  ،forفي المثال السابق ،قائمججنة مؤلفججنة مججن أربججع كلمججات ،"A " :و " ،"Bو " ،"Cو " ."Dسججمتنجفذ الحلقججة

أربع مخرات لنها تحتوي على أربع كلمات .سمتسرند كلمة من الكلمات الربع إلى المتغير عند كل مججخرة تنفججذ فيهججا

الحلقة.

ي
ميظمهر المر  ،echoالموجود داخل الحلقة ،قيمة المتغير  iلبراز كيفية إسناد الكلمات إليجه .وكمجا فجي حلقرت خ
التكججرار  whileو until؛ متنهججي الكلمججة المحجججوزة  doneالحلقججة .الميججزة الرائعججة الموجججودة فججي  forتكمججن
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 نسجتطيع القي ام، علجى سجبيل المثجال.في عدد الطرق المثيرة للهتمام التي يمكن بواسجطها إنشجاء قائمجة الكلم ات
:بذلك بتوسعة القواس
[me@linuxbox ~]$ for i in {A..D}; do echo $i; done
A
B
C
D

:أو توسعة المسارات
[me@linuxbox ~]$ for i in distros*.txt; do echo $i; done
distros-by-date.txt
distros-dates.txt
distros-key-names.txt
distros-key-vernums.txt
distros-names.txt
distros.txt
distros-vernums.txt
distros-versions.txt

:أو تعويض الوامر
#!/bin/bash
# longest-word : find longest string in a file
while [[ -n $1 ]]; do
if [[ -r $1 ]]; then
max_word=
max_len=0
for i in $(strings $1); do
len=$(echo $i | wc -c)
if (( len > max_len )); then
max_len=$len
max_word=$i
fi
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done
")echo "$1: '$max_word' ($max_len characters
fi
shift
done

بحثنا فجي المثجال الس ابق عجن أطجول سلس لة نصجخية موججودة داخجل ملجدف م ا .يسجتخدم السجكربت السجابق برنامجج

) stringالممضخمن في حزمة " ("GNU binutilsلتولي د قائمجة بجميجع "الكلمجات" النصججية الموجججودة فجي الملجف أو

الملفجات )الجتي متمجججرر مسجاراتها بواسججطة سجطر الوامجر( .بججدورها ،متعاملججج الحلقجة  forكجل كلمججة فججي القائمججة وتحججدد

فيما إذا كانت هي أطول كلمة .سمتطربع أطول كلمة عند انتهاء تنفيذ حلقة التكرار.

يمكججن أن ميحججرذف الجججزء " "in wordsالختيججاري مججن أمججر  .forحيججث ميعاملججج المججر  forالوسججائط الموضججعية
افتراضنيا .سمنعشدل سكربت  longest-wordلكي يستخدم هذه الطريقة:

#!/bin/bash
# longest-word2 : find longest string in a file
for i; do
if [[ -r $i ]]; then
=max_word
max_len=0
for j in $(strings $i); do
)len=$(echo $j | wc -c
if (( len > max_len )); then
max_len=$len
max_word=$j
fi
done
")echo "$i: '$max_word' ($max_len characters
fi
done

كمججا لحظنججا ،اسججتبدلنا حلقججة  forبحلقججة  whileالخارجيججة .وسمتسججتخدم الوسججائط الموضججعية عو ن
ضججا عججن قائمججة
الكلمات )عند حذفها( .ولقد غيرنا المتغير  iداخل الحلقة وجعلناه  .jولم نستخدم أي ن
ضا المر .shift

462

الفصل الثالث والثلثون :مبنى التحكم :التكرار باستخدام for

لماذا i؟
ربمججا لحظجج ر
ي  forفججي المثججارلين السججابرقين .لمججاذا؟ ل يوجججد سججبب
ت اختيججار  iلسججم المتغيججر فججي حلقرتجج خ

ي اسججم للمتغيججر .لكججن  iهججو أشججهرها ويتبعججه j
حقيقججي لججذلك ،عججدا التقاليججد البرمجيججة .يمكنججك اسججتخدام أ خ

و .k

أصل تلك التقاليد هو لغجة برمججة  .fortranفجي تل ك اللغجة ،متع جرف المتغي رات الجتي تبجدأ بجالحرف  ،Iو ،J

و  ،Kو  Mتلقائنيا كمتغيرات تحمل أعداندا صحيحنة .لكجن باقي المتغيرات التي تبدأ ببججاقي الحججرف ،متعججرف

كمتغيرات تحمل أعداندا حقيقية )أي تلك الرقام التي تحمل أجزانء عشجرية( .أخدى هجذا السجلوك إلجى جعجل
المججبرمجين يسججتخدمون  ،Iو  ،Jو  Kفجي حلقجات التكجرار؛ لسجهولة اسجتخدمها عنجد الحاجججة إلجى متغيجرات

مؤقتة.

الشكل العام للأمر  forالشبيه بلغة C

أضافت الصدارات الخيرة من  ،bashشجكنل عايم ا آخ ر للمجر  forممسجتقى م ن لغجة برمججة  .Cتجدعم العديجد مجن
اللغات ا م
لخرى هذا الشكل أي ن
ضا:

for (( expression1; expression2; expression3 )); do
commands
done
حيث  ،expression1و  ،expression2و  expression3هي تعججابير رياضججية ،و  commandsهججي الوامججر
التي سمتنجفذ عند كل تكرار للحلقة.

سلوكنيا ،يشبه الشكل السابق البنية التية:

)) (( expression1
while (( expression2 )); do
commands
)) (( expression3
done
حيجججث ميسجججتخردم  expression1لتهيئجججة الشجججروط للحلقجججة ،و  expression2لتحديجججد مجججتى سجججينتهي تنفيجججذ
الحلقة ،ومينجفذ  expression3في نهاية كل تكرار.
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هذا مثال بسيط عن استخدام شكل  forالشبيه بلغة :C
#!/bin/bash
# simple_counter : demo of C style for command
for (( i=0; i<5; i=i+1 )); do
echo $i
done

يعطي السكربت السابق النتيجة التية:
[me@linuxbox ~]$ simple_counter
0
1
2
3
4

فججي المثججال السججابق ،هخيججئ  expression1المتغيججر  iبالقيمججة  ،0وسججمح  expression2بإكمججال الحلقججة لطالمججا

كانت قيمة  iأصغر من  ،5وزاد  expression3قيمة  iفي كل مخرة متنجفذ فيها الحلقة.

إن حلقة  forذات الشكل الشبيه بلغة  Cمفيدة عندما نحتجاج إلجى سلسجلة عدديججة .سنشجاهد تطبيقجات كجثيرة لهجا

في الفصرلين التالريين.

الخلاصة
بعجججد تعرفنجججا علجججى حلقجججة  ،forيمكننجججا الن إضجججافة بعجججض التحسجججينات إلجججى سجججكربت  .sys_info_pageالمبنيجججة
الحالية للدالة  report_home_spaceهي التية:

{ )( report_home_space
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
_cat <<- _EOF
><H2>Home Space Utilization (All Users)</H2
><PRE>$(du -sh /home/*)</PRE
__EOF
else
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for  التكرار باستخدام: مبنى التحكم:الفصل الثالث والثلثون

cat <<- _EOF_
<H2>Home Space Utilization ($USER)</H2>
<PRE>$(du -sh $HOME)</PRE>
_EOF_
fi
return
}

 وتضججمين عججدد الملفججات،سجج منعيد كتابتهججا لظهججار المزيججد مججن المعلومججات عججن مجلججد المنججزل لجميججع المسججتخدمين
:والمجلدات الفرعية الكلي في كدل منها

report_home_space () {
local format="%8s%10s%10s\n"
local i dir_list total_files total_dirs total_size user_name
if [[ $(id -u) -eq 0 ]]; then
dir_list=/home/*
user_name="All Users"
else
dir_list=$HOME
user_name=$USER
fi
echo "<H2>Home Space Utilization ($user_name)</H2>"
for i in $dir_list; do
total_files=$(find $i -type f | wc -l)
total_dirs=$(find $i -type d | wc -l)
total_size=$(du -sh $i | cut -f 1)
echo "<H3>$i</H3>"
echo "<PRE>"
printf "$format" "Dirs" "Files" "Size"
printf "$format" "----" "-----" "----"
printf "$format" $total_dirs $total_files $total_size
echo "</PRE>"
done
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return
}

ط جبقنا الكثير من ما قد تعلمناه حتى الن في الدالة السابقة .ما زلنا نختبر إن كجان المسجتخدم الحجالي هجو الجججذر؛
لكن عو ن
ضا عن القيام بمجموعة كاملة من الفعال كجججزء مججن  ،ifفإننججا سججنعشرف بعجض المتغيجرات الجتي متسجتخدم

لحنقا في الحلقة .لقد أضفنا عدندا من المتغيرات المحلية في الدالة واستخدمنا  printfلتنسيق المخرجات.
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السلاس	ل النصية والأرقام

المهمججة الساسججية لبرامججج الحاسججوب هججي التعامجل مججع البيانججات .لقججد ركزنججا فججي الفصججول السججابقة علجى معالجججة
البيانات على مستوى الملف ات .لكجن العديجد مجن المش اكل البرمجيجة تحت اج إلجى واحجدات أصجغر مجن البيانجات،

كالسلسل النصية والرقام ،لحلها.

سنلقي في هذا الفصل نظرنة على عخدة ميزات مججن ميجزات الصجدفة الجتي متسجتخدم لمعالجججة السلسججل النصجخية

بالضججافة إلججى توسججعة العمليججات الحسججابية )الججتي ناقشججناها بشججكدل مبسججط فججي الفصججل السججابع( .هنالججك أي ن
ضججا
ج شهير يسمى  ،bcيستطيع تنفيذ العمليات الحسابية الكثر تعقيندا.
برنام ك

توسعة المعاملات

صججنل؛ لن
علججى الرغججم مججن أننججا قججد شججرحنا توسججعة المعججاملت فججي الفصججل السججابع ،إل أننججا لججم نناقشججها نقانشججا مف خ
أغلب عمليات توسعة المعاملت تكون في السكربتات وليس في سطر الوامر .لقد تعاملنا من قبل مع بعض

أشكال توسعة المعاملت ،كمتغيرات الصدفة ،على سبيل المثال.

المتغيرات البسيطة
أبسط شكل لتوسعة المعاملت يظهر جلنيا عند استخدام المتغيرات ،على سبيل المثال:

$a
بعد أن ميوجسع المعامل السابق ،سميعجوض بالقيمة التي يحملها المتغيجر  .aيمكججن أن تحجاط المعجاملت البسججيطة

بقورسين معقورفين:

}${a
ص آخججر ،ممججا قججد ميرمبججك الصججدفة .سججنحاول
لن يؤثر ذلك في التوسعة ،لكنه ضروري إذا كان المعامل متاخنما لن د

في هذا المثال إنشاء اسم ملف بإضافة محتوى السلسلة النصية " "_fileإلى محتويات المتغير ":"$a

"[me@linuxbox ~]$ a="foo
"[me@linuxbox ~]$ echo "$a_file

لجججن نحصجججل علجججى أخيجججة نتيججججة إذا جربنجججا المثجججال السجججابق؛ لن الصجججدفة سجججتحاول أن متوشسجججع المتغيجججر المسجججمى
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" "a_fileعو ن
ضا عن " ."aيمكن حل هذه المشكلة بإضافة القورسين:
"[me@linuxbox ~]$ echo "${a}_file
foo_file

لقد لحظنا أي ن
ضجا أن المعجاملت الموضجعية ال تي تحتجل رقنم ا أكجبر مجن  ،9يمكجن أن نصجل إليه ا بإحاطجة الرقجم بيجن

قورسججين معقججو رفين .علججى سججبيل المثججال ،إذا أردنججا الوصججول إلججى المعامججل الموضججعي الججذي يحمججل الرقججم  ،11فإننججا
نكتب:

}${11

التوسعات التي قتستخدم لمعالجة المتغيرات الفارغة
ميعا ملججج عججدد مججن أشججكال توسججعات المعججاملت المتغيججرات غيججر الموجججودة أو الججتي ل تحمججل أخيججة قيمججة .تفيججد هججذه
التوسعات عند التعامل مع معاملت موضعية غير موجودة ،أو إضافة قيم افتراضية للمعاملت:

}${parameter:-word
إذا لججم يكججن المعامججل  parameterممعجرنفججا أو كججان فار ن
غججا .فسججمتنمتج هججذه التوسججعة القيمججة " ،"wordأمججا إذا حمججل

المعامل  parameterقيمنة ما ،فإن ناتج التوسعة هو تلك القيمة.

=[me@linuxbox ~]$ foo
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:-"substitute value if unset
substitute value if unset
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
[me@linuxbox ~]$ foo=bar
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:-"substitute value if unset
bar
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
bar

}${parameter:=word
إذا لم يكن المعامل  parameterممعجرنفا أو كان يحمل قيمنة فارغنة ،فسججينتج عججن هججذه التوسججعة القيمججة " ،"word

بالضافة إلى إسناد القيمة  wordإلجى المعامجل  .parameterإذا لجم يكجن المعامجل فار ن
غجا ،فسجينتج عجن التوسجعة
قيمة ذاك المعامل.
=[me@linuxbox ~]$ foo
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}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:="default value if unset
default value if unset
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
default value if unset
[me@linuxbox ~]$ foo=bar
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:="default value if unset
bar
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
bar

ملحظة :ل يمكن إسناد قيمة المعاملت الموضعية وغيرها من المعاملت الخاصة بهذه الطريقة.

}${parameter:?word
إذا لججم يكججن المعامججل  parameterممعجرنفججا أو كججان فار ن
غججا؛ فسججتؤدي هججذه التوسججعة إلججى إنهججاء تنفيججذ السججكربت مججع
حالججججة خججججروج ل تسججججاوي الصججججفر ،وسمتررسججججل الكلمججججة  wordإلججججى مجججججرى الخطججججأ القياسججججي .إذا لججججم يكججججن المعامججججل
 parameterفار ن
غا؛ فسينتج عن التوسعة قيمة ذاك المعامل.

=[me@linuxbox ~]$ foo
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:?"parameter is empty
bash: foo: parameter is empty
?[me@linuxbox ~]$ echo $
1
[me@linuxbox ~]$ foo=bar
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:?"parameter is empty
bar
?[me@linuxbox ~]$ echo $
0

}${parameter:+word
ي شججيء .أمججا إذا لججم يكججن فار ن
إذا لم كان المعامل  parameterممعجرنفا أو كان فار ن
غججا،
غا؛ فلججن تنتججج هججذه التوسججعة أ خ

فستنتج الكلمة  ،wordلكن القيمة المخزنة في المعامل  parameterلن تتغير.

=[me@linuxbox ~]$ foo
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:+"substitute value if set
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[me@linuxbox ~]$ foo=bar
}"[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:+"substitute value if set
substitute value if set

التوسعات التي تعيد أسماء المتغيرات
تمتلك الصدفة القدرة على إعادة أسماء المتغيرات؛ لكن هذه الميزة ل متستخردم إل نادنرا.

}*${!prefix
}@${!prefix
تعيد هذه التوسعة أسماء المتغيرات التي تبدأ بالجزء  .prefixوحسب توثيججق  ،bashفججإن الشججكرلين السججابرقين
متساويان تمانما .هذا مثال يعرض جميع المتغيرات في البيئة التي تبدأ بالعبارة :BASH

}*[me@linuxbox ~]$ echo ${!BASH
BASH BASH_ARGC BASH_ARGV BASH_COMMAND BASH_COMPLETION
BASH_COMPLETION_DIR BASH_LINENO BASH_SOURCE BASH_SUBSHELL
BASH_VERSINFO BASH_VERSION

العمليات على السلاس	ل النصية
هنالججك مجموعججة كججبيرة مجن التوسجعات الجتي يمكجن أن متسججتخدم لجججراء عمليجات معالجججة علجى السلسجل النصجية.
تلئم العديد من تلك التوسعات العمليات على المسارات.

}${#parameter
يتوسع الشكل السابق إلى طول السلسججلة النصججية الموجججودة فججي المعامجل  .parameterطبيعييججا ،يكججون المعامججل

 parameterعبجارة عجن سلس لة نصجية؛ لكجن إذا كجان "@" أو "*" ،فجإن ناتجج عمليجة التوسجعة هججو عجدد المعجاملت

الموضعية:

"[me@linuxbox ~]$ foo="This string is long.
"[me@linuxbox ~]$ echo "'$foo' is ${#foo} characters long.
'This string is long.' is 20 characters long.

}${parameter:offset
}${parameter:offset:length
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متستخدم التوسعتان السابقتان لستخراج ججزء مجن السلس لة النصجية المحتجواة فجي المعامجل  .parameterيبجدأ

الجزء بعد  offsetحر نفا من بداية السلسة النصية ويكمل حتى نهاية تلك السلسججلة إل إذا محججشدرد طججول السلسججلة

الممقترطعة ).(length

"[me@linuxbox ~]$ foo="This string is long.
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:5
string is long.
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo:5:6
string

إذا كججانت قيمججة  offsetسججالب نة ،فهججذا يعنججي أن السلسججلة المقتطعججة تبججدأ مججن نهايججة السلسججلة وليججس مججن بججدايتها.

لحظ أن القيججم السججالبة يجججب أن متسججربق بفججراغ لتجنججب الخلججط مججع التوسججعة } .${parameter:-wordلكججن إذا

محشد ردت قيمة لطول السلسلة النصية ،فيجب أن تكون أكبر تمانما من الصفر.

إذا كان المعامل هو "@" ،فإن قيمة التوسعة هي عدد المعاملت الموضعية بدنءا من .offset
"[me@linuxbox ~]$ foo="This string is long.
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo: -5
long.
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo: -5:2
lo

}${parameter#pattern
}${parameter##pattern
تزيججل هاتججان التوسججعتان أول جججزء مججن السلسججلة النصججية الموجججودة فججي المعامججل  parameterالمعجججرف بججالنمط

 .patternالنمط  patternهو نمط محارف بديلة كتلك المستخدمة في توسعة أسماء الملفات .الختلف ما

بيججن الشججك رلين هججو أن الشججكل الججذي يحتججوي علججى " "#يحججذف أصججغر مطابقججة ،أمججا الشججكل الججذي يحتججوي علججى ""##

فيحذف أكبر مطابقة.

[me@linuxbox ~]$ foo=file.txt.zip
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo#*.
txt.zip
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo##*.
zip
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}${parameter%pattern
}${parameter%%pattern
هاتججان التوسججعتان شجججبيهتان بالتوسجججعتين " "#و " "##فجججي الفقججرة السججابقة ،عجججدا أنهمججا تججزيلن النجججص مججن نهايججة
السلسلة النصية المحتواة في المعامل  parameterوليس من بدايتها.
[me@linuxbox ~]$ foo=file.txt.zip
}*[me@linuxbox ~]$ echo ${foo%.
file.txt
}*[me@linuxbox ~]$ echo ${foo%%.
file

}${parameter/pattern/string
}${parameter//pattern/string
}${parameter/#pattern/string
}${parameter/%pattern/string
تجججري هججذه التوسججعات عمليججة بحججث واسججتبدال لمحتويججات المعامججل  .parameterإذا مومجججد نججص ميطججامبق نمججط

المحججججارف البديلججججة  ،patternفسميسججججتبردل ذاك النججججص وميعجججججوض عنججججه بمحتويججججات السلسججججلة النصججججية .string

س متستبدل أول مطابقة فقط عند اسجتخدام الشججكل العجادي .وستسجتبدل جميججع المطابقججات عنجد اسجتخدام الشجكل
" ."//يتطلب الشكل " "/#أن تحدث المطابقة فجي بدايجة السلسجلة النصجية؛ بينمجا يتطلجب الشجكل "  "/%أن تحجدث
المطابقججة فججي نهايججة السلسججلة النصججية .يمكججن حججذف " "/stringمججن الشججكل ،ممججا يججؤدي إلججى حججذف النججص الججذي

ميطامبق النمط .pattern

[me@linuxbox ~]$ foo=JPG.JPG
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo/JPG/jpg
jpg.JPG
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo//JPG/jpg
jpg.jpg
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo/#JPG/jpg
jpg.JPG
}[me@linuxbox ~]$ echo ${foo/%JPG/jpg
JPG.jpg

مججن الجيججد تعلججم آليججة عمججل توسججعات المعججاملت .حيججث يمكججن اسججتخدام توسججعات معالجججة النصججوص كبججدائل عججن

بعججض الوامججر الشججهيرة كججالمررين  sedو  .cutيزيججد اسججتخدام التوسججعات مججن فعاليججة السججكربتات؛ وذلججك بتقليججل
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 لكجي،( )الجذي ناقشجناه فجي الفص ل الس ابقlongest-word  سمنعشدل برنامج.عدد البرامج الخارجية المستخدمة

 عو ن${#j} نستخدم توسعة المعامل
: كالتي،$(echo $j | wc -c) ضا عن تعويض المر

#!/bin/bash
# longest-word3 : find longest string in a file
for i; do
if [[ -r $i ]]; then
max_word=
max_len=
for j in $(strings $i); do
len=${#j}
if (( len > max_len )); then
max_len=$len
max_word=$j
fi
done
echo "$i: '$max_word' ($max_len characters)"
fi
shift
done

:time لنقارن فخعالخية النسخة الممعجدلة باستخدام المر
[me@linuxbox ~]$ time longest-word2 dirlist-usr-bin.txt
dirlist-usr-bin.txt: 'scrollkeeper-get-extended-content-list' (38
characters)
real 0m3.618s
user 0m1.544s
sys 0m1.768s
[me@linuxbox ~]$ time longest-word3 dirlist-usr-bin.txt
dirlist-usr-bin.txt: 'scrollkeeper-get-extended-content-list' (38
characters)
real 0m0.060s
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user 0m0.056s
sys 0m0.008s

النسخة الصلية من السكربت تستغرق  3.618ثانية؛ بينما يستغرق تنفيذ النسخة الجديدة التي استخدمنا فيهججا

التوسعة  0.06ثانية .تحسين كبير جندا في الفعالية!

تحو ي	ل حالة الأحرف
تججدعم الصججدارات الخيججرة مججن  bashتحويججل حالججة الحججرف للسلسججل النصججية .لججدى  bashأربعججة أشججكال مججن

توسعة المعاملت وخياررين للمر  declareلدعم التحويل.

بماذا يفيد تحويل حالة الحرف؟ اترك جاننبا القيمة الجمالية؛ هنالك دور مهم لهذه الميزة في البرمججة .لنفجترض
أننا نريد البحث في قاعدة بيانات .لنتخيل أن المستخدم أدخل سلسجلنة نصجينة وأردنجا أن نبحجث عنه ا فجي قاعجدة

البيانات .من الممكن أن ميد م
خل المستخدم القيم في حالججة الحجرف الكجبيرة أو الصجغيرة أو أن يدمججج فيمجا بينهمجا.
ونحن بالطبع ل نريد أن نمل قاعدة البيانجات بكجل احتم ال مجن احتم الت حجالت الحجرف؛ لجذلك ،م اذا بوسجعنا أن

نفعل؟

إحججدى الطججرق الججتي متسججتخدم لحججل هججذه المشججكلة هججي "تقليججل تكججرار" ) (normalizeمججدخلت المسججتخدم .أي أن

منح جول المدخلت إلى شكل معياري قبجل البحجث فجي قاعجدة البيانجات .نسجتطيع القي ام بجذلك بتحويجل حالجة جميجع
الحرف إلى أحرف كبيرة أو صغيرة بما يتوافق مع المعايير المستخدمة في قاعدة البيانات.

يمكججن أن ميسججتخدم المججر  declareلتحويججل حالججة أحججرف السلسججل النصججية إلججى الحالججة الكججبيرة أو الصججغيرة.
يمكننججا ،باسججتخدام  ، declareأن نجعججل حالججة أحججرف قيمججة المتغيججر كججبيرة أو صججغيرة دونمججا؛ دون الخججذ بعيججن
العتبار حالة الحرف الصلية.

#!/bin/bash
# ul-declare: demonstrate case conversion via declare
declare -u upper
declare -l lower
if [[ $1 ]]; then
"upper="$1
"lower="$1
echo $upper
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echo $lower
fi

اسجججتخدمنا فجججي السجججكربت السجججابق المجججر  declareلنشجججاء المتغيرريجججن  upperو  .lowerوأسجججندنا قيمجججة أول

وسيط )المعامل الموضعي ذو الرقم  (1إلى كل المتغيررين ثم عرضناهما على الشاشة.

[me@linuxbox ~]$ ul-declare aBc
ABC
abc

كما لحظنا ،قد محشورلت حالة أحرف الوسيط "."aBc
توجد أربع توسعات للمعاملت يمكن استخدامها لتحويل حالة الحرف:
الجدول  :1-34التوسعات التي متستخدم لتحويل حالة الحرف

الصيغة

}${parameter,,
}${parameter,
}^^${parameter
}^${parameter

النتيجة

تحويل حالة قيمة المعامل  parameterإلى حالة الحرف الصغيرة.
تحويل حالة أول حرف من قيمة المعامل  parameterإلى حالة الحرف الصغيرة.
تحويل حالة قيمة المعامل  parameterإلى حالة الحرف الكبيرة.
تحويل حالة أول حرف من قيمة المعامل  parameterإلى حالة الحرف الكبيرة.

يشرح هذا سكربت تلك التوسعات:
#!/bin/bash
# ul-param - demonstrate case conversion via parameter expansion
then

;]] if [[ $1

}${1,,

echo

}${1,

echo

}^^${1

echo

}^${1

echo
fi

وهذا مثال عن تشغيل السكربت السابق:
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[me@linuxbox ~]$ ul-param aBc
abc
aBc
ABC
ABc

عالجنججا أول وسججيط وأظهرنججا ناتججج عمليججات التوسججعة الربعججة .وعلججى الرغججم مججن أن هججذا السججكربت قججد اسججتخدم

المعامل الموضعي الول ،إل أن المعامل  parameterيمكن أن يكون سلسلنة نصينة ،أو متغينرا ،أو تعبينرا نصييا.

العمليات الحسابية وتوسعاتها

لقد ألقينا نظرنة على توسعة العمليات الحسابية في الفصل السابع .التي متستخدم لجراء مختلف العمليججات علججى
العداد الصحيحة .شكلها العام هو:

))$((expression
حيث  expressionهو تعبير رياضي صحيح.
هججذه التوسججعة متعلقججة بججالمر المركججب )) (( الججذي ميسججتخدم لختبججار صججحة تعججبير مججا ،والججذي تعرفنججا عليججه فججي
الفصل .27
رأينا في الفصول السابقة بعض النواع الشهيرة من التعابير والمعاملت .سنناقش هنا القائمة كاملنة.

أنظمة العد

بالعودة إلى الفصل التاسع ،ألقينا نظرنة على نظججام العججد الثمججاني ونظججام العججد السججت عشججري .تججدعم الصججدفة جميججع
أنظمة العد في توسعة العمليات الحسابية.

الجدول  :2-34تحديد أساس العداد

الشكل

number

الشرح
معاملجججة العجججداد الجججتي تكجججون بجججدون أخيجججة إشجججارة خاصجججة علجججى أنهجججا أعجججداد فجججي النظجججام

العشري )ذو الساس .(10
0number
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معاملة العداد المسبوقة بصفر على أنها أعداد في النظام الثماني.

x0number

إشارة إلى العداد في النظام الست عشري.

base#number

يكون العدد مكتونبا وفق الساس "."base

العمليات الحسابية وتوسعاتها
بعض المثلة:
))[me@linuxbox ~]$ echo $((0xff
255
))[me@linuxbox ~]$ echo $((2#11111111
255

طبعنا ،في المثلة السابقة ،قيمة العجد الس ت عش ري ) ffأكجبر عجدد مكجون م ن رقميجن فجي النظجام السجت عشجري(،

وأكبر عدد ثنائي مكون من ثماني خانات )الساس .(2

تحديد إشارة العدد
هنالك معاملين لتحديد إشجارة العجداد ،هم ا  +و  ، -اللجذان يشجيران إل ى أن العجدد مجوجب أو س الب عل ى الجترتيب.

على سبيل المثال "."-5

العمليات الحسابية البسيطة
العمليات الحسابية البسيطة مذكورة في الجدول التي:
الجدول  :3-34المعاملت الحسابية

المعامل

الشرح

+

جمع.

-

طرح.

*

ضرب.

/

قسمة.

**
%

الرفع إلى ا م
لس.
باقي القسمة.

يشرح أغلب تلك المعاملت نفسه بنفسه .لكن قسمة العداد الصحيحة وباقي القسمة يحتاجان إلى المناقشة.
لما كانت العمليات الحسابية التي تقوم بها الصدفة تججري عل ى العجداد الصجحيحة؛ فجإن ناتجج تل ك العملي ات هجو

عدد صحيح دونما.
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)) [me@linuxbox ~]$ echo $(( 5 / 2
2

وهذا ما يجعل حساب باقي القسمة أمنرا مهنما:
)) [me@linuxbox ~]$ echo $(( 5 % 2
1

بإمكاننا معرفة )باستخدام معاملي القسمة وباقي القسمة( أخن  5مقسومة على  2تساوي  2والباقي .1
يفيججد بججاقي القسججمة فججي حلقججات التكججرار .حيججث يسججمح بججإجراء عمليججدة مججا بعججد فاصججل معيججن .سججميطربع ،فججي المثججال

التي ،سطكر يحتوي أرقانما ،وسمنشعلم مضاعفات العدد :5

#!/bin/bash
# modulo : demonstrate the modulo operator
for ((i = 0; i <= 20; i = i + 1)); do
))remainder=$((i % 5
if (( remainder == 0 )); then
printf "<%d> " $i
else
printf "%d " $i
fi
done
"printf "\n

سنحصل على النتيجة التية عند تنفيذ السكربت:
[me@linuxbox ~]$ modulo
><0> 1 2 3 4 <5> 6 7 8 9 <10> 11 12 13 14 <15> 16 17 18 19 <20

الإسناد
يمكن أن تقوم التعجابير الحسجابية بعملي ات إسجناد .ربم ا ل ن تظه ر فائجدة اسجتخدامها لجك جلني ا فجي الجوقت الراهجن.
لكننا قمنا بعمليات إسناد لعدد كبير من المرات ،وفي مختلجف الح الت! فجي ك ل م خرة منسجند فيه ا قيمجة مجا لمتغي ر،

فإننا نقوم بعملية إسناد .يمكننا القيام بذلك أي ن
ضا في التعابير الرياضية:
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=[me@linuxbox ~]$ foo
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
[me@linuxbox ~]$ if (( foo = 5 ));then echo "It is true."; fi
It is true.
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
5

أسندنا قيمنة فارغنة ،في المثال السابق ،إلجى المتغيجر  fooوتحققنججا منهججا باسجتخدام  .echoثججم اسجتخدمنا  ifمججع

جججع
))  .(( foo = 5تقججوم هججذه العمليججة بشججيرئين مججثيررين للهتمججام (1 :متسججند القيمججة  5إلججى المتغيججر foo؛  (2متر م
م
القيمة  ،trueلن قيمة ل تساوي الصفر أسندت إلى .foo
ملحظة :من المهم أن تتذكر معنى = في التعبير السابق .إشارة = واحججدة تقججوم بالسججناد foo = 5 .تعنججي
"اجعل  fooمساونيا للرقم  ."5بينمجا == تعنججي التحقججق foo == 5 .تعنججي "هججل قيمججة  fooتسججاوي 5؟" .قججد
يكون المر مربنكا بعض الشيء؛ لن المر  testيقبل استخدام = للتحقق من قيمة السلسل النصية .وهججذا
سبب إضافي لكي نستخدم ]] [[ و )) (( عو ن
ضا عن .test

م
توخفر الصدفة رمونزا أخرى )بالضافة إلى =( تساعد في إنشاء عمليات إسناد مفيدة:
الجدول  :4-34معاملت السناد

الشكل

الشرح

parameter = value

إسناد بسيط .إسناد القيمة  valueإلى المعامل .parameter

parameter += value

الجمع .مكافئ للتعبير .parameter = parameter + value

parameter -= value

الطرح .مكافئ للتعبير .parameter = parameter - value

parameter *= value

الضرب .مكافئ للتعبير .parameter = parameter * value

parameter /= value

القسمة .مكافئ للتعبير .parameter = parameter / value

parameter %= value

باقي القسمة .مكافئ للتعبير .parameter = parameter % value

parameter++

إضجججافة الرقججججم  1إلجججى المعامجججل  .parameterمكجججافئ للشججججكل = parameter
) parameter + 1راجع النقاش في السفل(.
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parameter--

إنقججججاص الرقججججم  1مججججن المعامججججل  .parameterمكججججافئ للشججججكل = parameter
.parameter - 1

++parameter

إضجججافة الرقججججم  1إلجججى المعامجججل  .parameterمكجججافئ للشججججكل = parameter
.parameter + 1

--parameter

إنقججججاص الرقججججم  1مججججن المعامججججل  .parameterمكججججافئ للشججججكل = parameter
.parameter - 1

تجججوفر معجججاملت السجججناد السجججابقة اختصجججانرا للعديجججد مجججن المهجججام الرياضجججية الشجججائعة .المعجججاملن  ++و  --مجججثيران

للهتمجام .حيججث يزيججد المعامججل  ++قيمججة المتغيجر بمقججدار واحججد .بينمججا ينقججص المعامججل  --مججن قيمججة المتغيججر مقججدار
واحد .مأ م
خرذ شكل هذين المعاملين من لغة برمجة  Cوماستخدم من مقبل العديد من لغات البرمجة بما فيها .bash
يمكججن أن يظهججر المعججاملن قبججل أو بعججد اسججم المتغيججر .وعلججى الرغججم مججن أن كلهمججا يزيججد أو ينقججص قيمججة المتغيججر

بمقدار واحد .إل أن مكان وضع المعامل يججؤدي إلجى حججدوث فججرق كججبير .إذا مو م
ضججرع المعامجل قبجل اسجم المتغيجر؛ فجإن
المتغيججر سججيزداد ) أو ينقججص( قبججل إسججناد القيمججة إلججى المتغيججر .أمججا إذا وضججع بعججد المتغيججر ،فججإن عمليججة الزيججادة أو

النقصان ستتم بعد إسناد القيمة إلى المتغير .قد يكون المر مربنكا بعض الشيء؛ لكنه سلوك مفيد وعملي .يزيججل

ر
ي الزيادة والنقصان:
المثال التي الغموض عن استخدام معامل خ

[me@linuxbox ~]$ foo=1
))[me@linuxbox ~]$ echo $((foo++
1
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
2

إذا أسندنا القيمة  1إلى المتغير  fooثم استخدمنا معامل الزيادة  ++بعد اسم المتغير ،فججإن القيمججة الجتي سججتظهر
م
هججي " ."1لكججن إذا ألقينججا نظججرنة أخججرى علججى قيمججة المتغيججر ،فإننججا سججنلحظ أن القيمججة قججد ازدادت بمقججدار واحججد .إذا
وضعنا معامل الزيادة قبل اسم المتغير ،فإننا سنحصل على السلوك الذي قد توقعناه مسبنقا:

[me@linuxbox ~]$ foo=1
))[me@linuxbox ~]$ echo $((++foo
2
[me@linuxbox ~]$ echo $foo
2

سيفيد وضع المعامل قبل المتغير في أغلب الحالت.
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ميستخدم عاد نة معامل الزيادة ) (++أو النقصججان ) (--مجع حلقجات التكججرار .سنضجيف بعجض التحسجينات إلجى سججكربت
"باقي القسمة" السابق:
#!/bin/bash
# modulo2 : demonstrate the modulo operator
for ((i = 0; i <= 20; ++i )); do
if (((i % 5) == 0 )); then
printf "<%d> " $i
else
printf "%d " $i
fi
done
"printf "\n

العمليات على البتات
إحدى فئات المعاملت تعالج الرقام بطريقة غريبة .تعمل تلك المعاملت على مسججتوى البججت .ومتسججتخدم لبعججض

المهام المنخفضة المستوى )غالنبا ما تكون قراءة أو كتابة الرايات الثنائية(:
الجدول  :5-34معاملت البتات

المعامل

~

الشرح

معامل القلب .قلب جميع البتات في العدد.

<<

معامل الزاحة نحو اليسار .إزاحة جميع البتات في العدد إلى اليسار.

<<

معامل الزاحة نحو اليمين .إزاحة جميع البتات في العدد إلى اليمين.

&

معامل "الجمع" الثنائي .القيام بعملية "جمع" ) (ANDعلى كل البتات في عددين.

|

معامل "أو" الثنائي .القيام بعملية "أو" ) (ORعلى جميع البتات في عددين.

^

معامل "أو الحصري" .القيام بعملية "أو الحصرية" ) (XORعلى جميع البتات في عددين.

لحظ وجود معاملت السناد لجميع المعاملت السابقة )على سبيل المثال (<<= :عدا معامل القلب.
هذا مثال مينمتج قائمة العداد ذات الس  2باستخدام معامل الزاحة نحو اليسار:
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[me@linuxbox ~]$ for ((i=0;i<8;++i)); do echo $((1<<i)); done
12
48
16
32
64
128

العمليات المنطقية

م
كمجا اكتشججفنا فججي الفصججل  ،27يججدعم المجر )) (( عججدندا كججبينرا مجن معججاملت المقارنججة .لكججن هنججاك معججاملت أخججرى
متستخدم في العمليات المنطقية .يحتوي الجدول التي على قائمة كاملة بها:

الجدول  :6-34معاملت المقارنة

الشرح

المعامل

=<

أصغر أو يساوي.

=>

أكبر أو يساوي.

<

أصغر.

>

أكبر.

==

يساوي.

=!

ل يساوي.

&&

"و" المنطقية.

||

"أو" المنطقية.

expr1?expr2:expr3

معامججل المقارنججة )يسججمى أي ن
ضججا معامججل  .(ternaryإذا لججم تكججن قيمججة المتغيججر
 expr1تساوي الصفر؛ فسمينجفذ expr2؛ عدا ذلك ،سمينجفذ .expr3

تتبججع التعججابير قواعججد المنطججق الرياضججي عنججدما متسججتخدم مججع المعججاملت المنطقيججة .هججذا يعنججي أن التعججابير الججتي

تس اوي الصجفر تعتجبر  ،falseوالتع ابير الجتي ل تس اوي الصجفر تعتجبر  .trueريربجط المجر )) (( النواتجج بجأكواد

حالت الخروج العادية:
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[me@linuxbox ~]$ if ((1)); then echo "true"; else echo "false"; fi
true
[me@linuxbox ~]$ if ((0)); then echo "true"; else echo "false"; fi
false

أغرب المعاملت المنطقية هو معامجل المقارنجة ) .(ternaryيقجوم هجذا المعامجل )الجذي يشجبه المعامجل الموججود فجي

لغججة  (Cباختبججار منطقججي بشججكل منفصججل .يمكججن أن ميسججتخدم كعبججارة  .if/then/elseحيججث يعتمججد علججى ثلثججة
تعابير رياضججية )ل يسجمح باسجتخدام السلسجل النصججية( .إذا كجان أول متغيجر محقجق )  trueأو ل يسجاوي الصججفر(؛

فسمينجفذ التعبير الثاني؛ عدا ذلك ،سمينجفذ التعبير الثالث .يمكننا التجربة في سطر الوامر:

[me@linuxbox ~]$ a=0
))[me@linuxbox ~]$ ((a<1?++a:--a
[me@linuxbox ~]$ echo $a
1
))[me@linuxbox ~]$ ((a<1?++a:--a
[me@linuxbox ~]$ echo $a
0

في كل مخرة مين خفذ فيها المعامل ،في المثال السابق ،ستتحول قيمة المتغير من الصفر إلى الواحد أو بالعكس.
لحظ أنه ل يمكن القيام بعمليات إسناد ضمن التعابير مباشرنة .ستحصل على رسججالة الخطججأ التججي عنججدما تججخرب

ذلك:

[me@linuxbox ~]$ a=0
))[me@linuxbox ~]$ ((a<1?a+=1:a-=1
bash: ((: a<1?a+=1:a-=1: attempted assignment to non-variable (error
)"token is "-=1

يمكن تفادي المشكلة بإحاطة تعبير السناد بقورسين:
)))[me@linuxbox ~]$ ((a<1?(a+=1):(a-=1

هذا مثال كامل عن استخدام المعاملت الرياضية في سكربت ينتج جدول أعداد بسيط:
#!/bin/bash
# arith-loop: script to demonstrate arithmetic operators
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finished=0
a=0
"printf "a\ta**2\ta**3\n
"printf "=\t====\t====\n
until ((finished)); do
))b=$((a**2
))c=$((a**3
printf "%d\t%d\t%d\n" $a $b $c
)))((a<10?++a:(finished=1
done

اسججتخدمنا فججي السججكربت السججابق حلقججة تكججرار  untilتعتمججد علججى قيمججة المتغيججر  .finishedمتسججرند القيمججة ""0

) (falseإلججى المتغيججر عنججد تهيئتججه .وسججميك رمل تنفيججذ الحلقججة إلججى أن تتغيججر قيمتججه إلججى قيمججة ل تسججاوي الصججفر.

نحسب ،داخل الحلقة ،مربع ومكعب المتغير  .aويتم التحقق من قيمة  aفي آخر الحلقججة؛ إذا كجانت أقججل مججن ،10

فسججتزداد بمقججدار واحججد ،عججدا ذلججك ،سمتسججرند القيمججة  1إلججى المتغيججر )وبالتججالي يصججبح  (trueممججا يججؤدي إلججى إنهججاء
الحلقة .يعطي السكربت السابق الخرج التي عند تنفيذه:
[me@linuxbox ~]$ arith-loop
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a**3

a**2

a

====

====

=

0

0

0

1

1

1

8

4

2

27

9

3

64

16

4

125

25

5

216

36

6

343

49

7

512

64

8

729

81

9

1000

100

10
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 :bcلغة لحسابات ر ياضية دقيقة
لقد رأينا كيف تتعامل الصدفة مع مختلف العمليات الحسابية على العججداد الصجحيحة ،لكججن مجاذا لجو احتجنجا إلجى

تنفيججذ عمليججات حسججابية معقججدة؟ أو أن نسججتخدم العججداد ذات الفواصججل العشججرية؟ الجججواب هججو ل نسججتطيع ذلججك!

على القل ليس مباشرنة في الصدفة .سنحتاج إلى برنامج خارجي .توجججد عجخدة طججرق يمكجن اتباعهجا .إحجدى تلجك
الطرق هي تضمين برنامج  perlأو  ،AWKلكن لسوء الحظ ،هذا الموضوع خارج عن نطاق الكتاب.

م
طريقة أخجرى هجي اسجتخدام برنامجج حسجابي متخصججص .أحجد تلججك البرامجج موجججود فجي أغلجب توزيعجات ليمنكججس
وهو .bc
يقرأ برنامج  bcملنفا مكتونبا بشكل شبيه بلغة  Cومينفذه .يمكن أن يكون سججكربت  bcموجججوندا فججي ملجدف منفصجل،
أو أن يكججون مججن مجججرى الججدخل القياسججي .تججدعم لغججة  bcعججد ندا كججبينرا مججن الميججزات .بمججا فيهججا المتغيججرات وحلقججات

التكرار والدوال .لكننا لن نشرح جميع ميزات  bcهنا .راجع صفحة الدليل للمر  bcلمزيد من المعلومات.
لنبدأ بمثال بسيط ،ليكن لدينا سكربت  bcيجمع  2مع :2
/* A very simple bc script */
2 + 2

أول سطر من السكربت السابق هو تعليق .تستخدم لغة  bcنفس نمط التعليقات الممستخدم في لغة  .Cيمكججن أن
يكون التعليق متعدد السطر .ويبدأ بالرمز * /وينتهي بالرمز .*/

استخدام bc
إذا حفظنا السكربت السابق في ملف  ،foo.bcفإننا نستطيع تنفيذه كالتي:
[me@linuxbox ~]$ bc foo.bc
bc 1.06.94
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software
Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.
4

إذا تفحصنا النص الناتج ،فإننا سنرى نتيجة العملية الحسابية في السججفل ،بعججد رسججالة الحقججوق .نسججتطيع إخفججاء

تلك الرسالة باستخدام الخيار .(quiet) -q
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يمكن استخدام  bcتفاعلنيا:
[me@linuxbox ~]$ bc -q
2 + 2
4
quit

عند استخدام  bcاستخدانما تفاعل نيا ،فإننا سنكتب بكل بسجاطة العملي ات الحس ابية الجتي نجود إجراءهجا وسجتظهر
النتيجة مباشرنة .متنهي التعليمة  quitجلسة الوضع التفاعلي.

من الممكن أي ن
ضا تمرير سكربت  bcعبر مجرى الدخل القياسي.
[me@linuxbox ~]$ bc < foo.bc
4

تسجمح لنجا القججدرة علجى قبججول المججدخلت عججبر مجججرى الججدخل القياسججي باسججتخدام  ،here documentsو here

 ،stringsوالنابيب لتمرير السكربتات .هذا مثال عن استخدام :here string

"[me@linuxbox ~]$ bc <<< "2+2
4

سكربت تجريبي
كمثججال واقعججي عججن الحسججابات ،سمننشججئ سججكربنتا ينفججذ عمليججة حسججابية شججائعة أل وهججي حسججاب دفعججات القججرض.
سنستخدم ،في السكربت التي here document ،لتمرير السكربت إلى المر :bc
#!/bin/bash
# loan-calc : script to calculate monthly loan payments
)PROGNAME=$(basename $0
{ )( usage
cat <<- EOF
Usage: $PROGNAME PRINCIPAL INTEREST MONTHS
Where:
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PRINCIPAL is the amount of the loan.
INTEREST is the APR as a number (7% = 0.07).
MONTHS is the length of the loan's term.
EOF
}
if (($# != 3)); then
usage
exit 1
fi
principal=$1
interest=$2
months=$3
bc <<- EOF
scale = 10
i = $interest / 12
p = $principal
n = $months
))a = p * ((i * ((1 + i) ^ n)) / (((1 + i) ^ n) - 1
"print a, "\n
EOF

عند تنفيذه ،سنحصل على النتيجة التية:
[me@linuxbox ~]$ loan-calc 135000 0.0775 180
1270.7222490000

يحسب المثال السابق الدفعة الشهرية لقرض بقيمة  135000مع فائججدة قججدرها  %7.75لمججدة  180شججهر ) 15سججنة(.

لحظ دقة العدد الناتج .مترحجدد الدقة بمتغير خاص في سكربت  bcهو  .scaleشركح لكامججل عناصججر سججكربت bc

السابق موجوكد في صفحة ال دليل للم ر  .bcوعلجى الرغجم مجن أن الشجكل العجام للعملي ات الحسجابية يختلجف قلينل

عن الشكل الممختربع في الصدفة )يشبه  bcلغة  Cكثينرا(؛ لكن يجب أن يكون مألونفا لديك ،بنانء على مججا تعلمتججه إلججى

الن.
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الخلاصة

لقججد تعلمنججا فججي هججذا الفصججل العديججد مججن المججور الصججغيرة الججتي متكججشون حجججر السججاس للسججكربتات العمليججة .سججتظهر

القيمجججة الحقيقيجججة لفعاليجججة معالججججة السلسجججل النصجججية والعجججداد فجججي الصجججدفة عنجججدما تجججزداد خبرتنجججا فجججي كتابجججة

السكربتات .ميظمهر سكربت  loan-calcكيف يمكن للسكربتات البسيطة أن تقوم بأشياء مفيدة للغاية!
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لقد تعلمنا في الفصل السابق كيف تستطيع الصدفة معالجة السلسل النصية والعججداد .أنججواع البيانججات الججتي
تعخرفنججا عليهججا حججتى الن تعتججبر " متغيججرات وحيججدة القيمججة" ؛ أي أننججا ل نسججتطيع إسججناد أكججثر مججن قيمججة لتلججك

المتغيرات في آدن واحد.

سنلقي ،في هذا الفصل ،نظرنة على نوع آخر من مبنى المعطي ات يس مى المصجفوفة ) ،(Arrayالجتي تسجتطيع أن

تحم ل عجخدة قيجم فجي آ دن واحجد .توججد المصجفوفات فجي الغالبيجة العظم ى مجن لغ ات البرمججة؛ بم ا فيهجم ال م
شجل.

وعلى الرغم من أن دعجم المصجفوفات فجي الصجدفة لي س ك امنل كب اقي لغجات البرمججة؛ لكنهجا تبقجى ذات فائجددة

كبيرة في ح خ
ل المشاكل البرمجية.

ما هي المصفوفات؟

ت واحججد .متنجظججم المصججفوفات كالجججداول.
المصفوفات هي متغيرات تستطيع أن تحمل أكجثر مجن قيمججة فجي وقج د

لنأخججذ مثنل ورقججة عمججل ) (spreadsheetكمثججال عججن المصججفوفات .متمجثججل ورقججة عمجل علججى أنهججا مصججفوفة ثنائيججة
البعاد .لنها تملجك صجفونفا وأعمجد نة ،ويمكجن تحديجد خليجة مفجردة مجن ورقجة العم ل بمعرفجة سجطرها وعمودهجا.

تسلك المصفوفة نفس سلوك ورقة العمل .تمتلك المصفوفة خليا ،التي تسمى العناصر ،وكجل عنصجر يحتجوي

عل ى بيانجات .يمكجن الوصجول إلجى عنصجدر مجن عناصجر المصجفوفة عجن طريجق عنجوان يس مى المفتجاح ) ،indexأو
.(subscript
تدعم أغلب لغات البرمجة المصجفوفات المتعجددة البع اد .ورقجة العم ل هجي مثجال عجن المصجفوفة ذات بعجردين،

العججرض والرتفجججاع .تججدعم العديجججد مجججن لغججات البرمججججة عجججدندا ل نهائنيجججا مجججن البعججاد .لكججن المصجججفوفات الثنائيجججة

والثلثية البعاد هي أكثرهم استخدانما.

إن المصجفوفات فججي  bashمحجدودة إلجى بعجد واحجد فقججط .يمكننجا تخيلهجا علجى أنهجا ورقججة عمجل بعمجود واحجد.
توجد العديد من التطبيقجات للمصجفوفات علجى الرغججم مججن الجدعم المحجدود لهجا .مدمعرمجت المصجفوفات لول مجخرة

في الصدار الثاني من  .bashل تدعم صدفة يونكس الصلية ) (shالمصفوفات بتانتا.

إنشاء مصفوفة
قواعد تسمية متغيجرات المصجفوفات كقواعجد تسجمية ب اقي المتغيجرات ،ومستنرشجأ تلقائنيجا عنجد اسجتخدمها .هجذا

مثال عنها:
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[me@linuxbox ~]$ a[1]=foo
}][me@linuxbox ~]$ echo ${a[1
foo

م
شاهدنا في المثال السابق طريقة السناد والوصول إلى عنصر من عناصر المصفوفة .أسندت القيمججة " "fooإلججى

العنصججر  1مججن المصججفوفة  aعججن طريججق أول أمججر .أظهججر المججر الثججاني القيمججة الموجججودة فججي العنصججر  .1اسججتخدام

القوسججين المعقججوفين فججي المججر الثججاني ضججروري لمنججع الصججدفة مججن القيجام بتوسججعة أسجماء الملفججات بججدنل مججن إظهججار

قيمة العنصر.

يمكن أن متنرشأ المصفوفة باستخدام المر :declare
[me@linuxbox ~]$ declare -a a

أنشأ المثال السابق المصفوفة  aعندما ماستخمدم الخيار .-a

إسناد القيم لمصفوفة

يمكن أن متسرند القيم بطريقرتين .يمكن إسناد القيم المفردة باستخدام الشكل التي:

name[subscript]=value
حيججث  nameهججو اسججم المصججفوفة و  subscriptهججو عججدد صججحيح )أو تعججبير رياضججي( أكججبر أو يسججاوي الصججفر.
لحججظ أن العنصججر الول مججن المصججفوفة يحمججل المفتججاح  ،0وليججس  .1أمججا  ،valueفهججي القيمججة الججتي سمتسججرند إلججى

عنصر المصفوفة.

يمكن إسناد عخدة قيم مباشرنة باستخدام هذا الشكل:

)name=(value1 value2 ...
حيث  nameهو اسم المصججفوفة و  value...هججم القيججم الججتي سمتسججرند بشججكل متسلسجل إلججى عناصججر المصججفوفة،
بججدنءا مججن العنصججر  .0إذا أردنججا إسججناد ،علججى سججبيل المثججال ،اختصججارات أيججام السججبوع إلججى المصججفوفة  ،daysفإننججا

نكتب:
)[me@linuxbox ~]$ days=(Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

من الممكن أي ن
ضا أن منسمند القيم إلى عنصر ممعجين ،بتحديد المفتاح لكل قيمة:
[me@linuxbox ~]$ days=([0]=Sun [1]=Mon [2]=Tue [3]=Wed [4]=Thu [5]=Fri
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)[6]=Sat

الوصول إلى عناصر المصفوفة

إ نذا ،ماذا تفيد المصفوفات؟ كما العديججد مججن مهجام إدارة البيانججات الجتي يمكجن القيجام بهججا باسجتخدام ورقججات العمجل،
يمكن القيام بالعديد من المهام البرمجية على المصفوفات.

ت موجججودة فججي
سججنبدأ ببرنامججج بسججيط لجمججع وإظهججار البيانججات .سمننشججئ سججكربنتا يتفحججص أوقججات التعججديل لملفججا د

مجلججدد ممعخيججن .وسجج ريعرض السججكربت ،بالعتمججاد علججى البيانججات الججتي جمعهججا ،جججدونل ميظمهججر فججي أخيججة سججاعة كججان آخججر

تعديل على الملفات .يمكن أن ميحشدد مثل هذا السكربت أوقات نشاط النظام .ميخمرج السججكربت ،المسججمى ،hours

النتيجة التية:

[me@linuxbox ~]$ hours .
Files

Hour

Files

Hour

-----

----

-----

----

11

12

0

00

7

13

1

01

1

14

0

02

7

15

0

03

6

16

1

04

5

17

1

05

4

18

6

06

4

19

3

07

1

20

1

08

0

21

14

09

0

22

2

10

0

23

5

11

Total files = 80

نخفجذنا البرنامجج  ،hoursمحجددين مجلجد العمجل الحجالي كالمجلجد الهجدف .سجميوجلد الججدول الظ اهر أعله ،وسجميظرهر
عدد الملفات التي معشدلت في كل ساعة من ساعات اليوم ) .(0-23الكود المسؤول عن السكربت هو:

#!/bin/bash
# hours : script to count files by modification time
{ )( usage
echo "usage: $(basename $0) directory" >&2
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}
# Check that argument is a directory
if [[ ! -d $1 ]]; then
usage
exit 1
fi
# Initialize array
for i in {0..23}; do hours[i]=0; done
# Collect data
for i in $(stat -c %y "$1"/* | cut -c 12-13); do
}j=${i/#0
))]((++hours[j
))((++count
done
# Display data
"echo -e "Hour\tFiles\tHour\tFiles
"echo -e "----\t-----\t----\t-----
for i in {0..11}; do
))j=$((i + 12
}]printf "%02d\t%d\t%02d\t%d\n" $i ${hours[i]} $j ${hours[j
done
printf "\nTotal files = %d\n" $count

يحتوي السكربت السابق على دالة واحدة ) (usageوأربعة أقسام أساسية .في القسم الول ،نتحقججق مججن وجججود

وسيط ميحشدد المجلد الهدف؛ إن لم ميرحجدد الوسيط ،فستظهر رسالة الستخدام وينتهي تنفيذ السكربت.

ميهيئ القسم الثاني المصفوفة  .hoursوذلك بإسناد القيمجة  0إل ى جميجع عناص ر المصجفوفة .ليجس مجن الضجروري
تنفيذ هذه الخطوة قبل استخدام المصفوفة ،لكن على السكربت التحقق من عدم وججود أي عنصجر فجارغ .لحجظ

الطريقججة المججثيرة للهتمججام الججتي مكمتربججت فيهججا حلقججة التكججرار .رتمخكنججا مججن إنشججاء سلسججلة مججن "الكلمججات" للحلقججة for

باستخدام توسعة القواس )}.({0..23

القسم التالي يجمع المعلومات بتطبيق المر  statعلى كل ملف موجود في المجلد .اسججتخدامنا  cutللحصججول
علجى السجاعة مججن الناتججج .احتجنججا ،داخججل الحلقججة ،إلججى حججذف الصججفار الموجججودة قبججل رقججم السجاعة ،لن السججكربت

سيحاول )وسيفشل( تفسير القيم من " "00إلى " "09على أنها أعجداد فجي النظجام الثم اني) .راججع الججدول .(1-34
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ثججم زدنججا قيمججة عنصججر المصججفوفة الججذي يتوافججق مججع سججاعة التعججديل .ثججم فججي النهايججة ،زدنججا قيمججة المتغيججر count
للحصول على العدد الجمالي للملفات في المجلد.
ي الترويسججة أونل ،ثججم طبعنججا قيججم المصججفوفة
يعججرض آخججر قسججم مججن السججكربت محتويججات المصججفوفة .طبعنججا سججطرر خ

داخل حلقة تكرار .ثم أظهرنا العدد الجمالي للملفات.

العمليات على المصفوفات

توجد العديد من العمليات الشهيرة التي يمكن أن متطجبق على المصفوفات .لبعض العمليات )كحذف المصفوفات،

وتحديد عدد عناصرها ،وترتيبها ...إلخ (.استخداما ك
ت كثيرة في السكربتات العملية.

طباعة كام	ل محتو يات مصفوةفة ما
يمكجججن أن ميسجججتخدم المفتجججاحين "*" و "@" للوصجججول إلجججى جميجججع العناصجججر فجججي المصجججفوفة .وكمجججا فجججي المعجججاملت
الموضعية ،الرمز "@" هو أكثرهما فائدنة .هذا مثال يشرح استخدامهما:

)"[me@linuxbox ~]$ animals=("a dog" "a cat" "a fish
[me@linuxbox ~]$ for i in ${animals[*]}; do echo $i; done
a
dog
a
cat
a
fish
[me@linuxbox ~]$ for i in ${animals[@]}; do echo $i; done
a
dog
a
cat
a
fish
[me@linuxbox ~]$ for i in "${animals[*]}"; do echo $i; done
a dog a cat a fish
[me@linuxbox ~]$ for i in "${animals[@]}"; do echo $i; done
a dog
a cat
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a fish

أنشانا مصفوفنة باسم  animalsوأسندنا إليها ثلث قيم )كل قيمة تتكون مجن كلمرتيججن( .ثججم نخفججذنا حلقججتي تكججرار

كججججججججي نستكشججججججججف تججججججججأثير تقطيججججججججع الكلمججججججججات علججججججججى عناصججججججججر المصججججججججفوفة .كل الشججججججججكلين }]*[${animals

ي القتباس حولهما .حيث يؤدي الرمز "*" إلجى إظهجار
و }]@[ ${animalsمتساوي تمانما قبل أن توضع علمرت خ

" كلمجة" واحجدة تضجم جميجع محتويجات المصجفوفة .بينمجا أظه ر الرمجز "@" عناصجر المصجفوفة كثلث كلمجات ،الجتي
تطابق المحتوى الصلي للمصفوفة.

تحديد عدد عناصر المصفوةفة
باستخدام توسعة المعاملت ،يمكننا تحديد عدد العناصر فججي المصججفوفة بنفججس الطريقججة الججتي متسججتخردم لمعرفججة
طول السلسل النصية .هذا مثال عنها:
[me@linuxbox ~]$ a[100]=foo
[me@linuxbox ~]$ echo ${#a[@]} # number of array elements
1
[me@linuxbox ~]$ echo ${#a[100]} # length of element 100
3

أنشججأنا المصججفوفة  aوأسججندنا القيمججة  fooإلججى العنصججر  .100ثججم حصججلنا علججى عججدد عناصججر المصججفوفة باسججتخدام
توسججعة المعججاملت والرمججز "@" .ثججم ألقينججا نظججرة علججى طججول العنصججر  100الججذي يحتججوي علججى السلسججلة النصججية

" ."fooمججن المهججم ملحظججة أنججه وعلججى الرغججم مججن أننججا أسججندنا السلسججلة النصججية إلججى العنصججر  ،100لكججن الصججدفة
أظهججرت أن عججدد العناصججر فججي المصججفوفة هججو  .1وهججذا مججا يختلججف عججن سججلوك بعججض لغججات البرمجججة ،الججتي متهخيججئ

العناصر غير الممستخردمة )من  0إلى  (99بقيم فارغة.

دمة في المصفوةفة
الحصول على المفاتيح القمستخ َد
تسمح  bashبوجود "فجوات" بين مفاتيح العناصر الممستخدمة ،قد تكون هذه الميزة مفيدة إذا أردنجا أن نحجدد
إذا كان أحد عناصر المصفوفة موجوندا .يمكن تحديد ذلك عن طريق توسعة المعاملت الججتي تسججتخدم الشججكرلين

التريين:

}]*[${!array
}]@[${!array
حيث  arrayهو اسم المتغير الحاوي على المصفوفة .وكما في باقي التوسعات التي تستخدم "*" و "@" ،فججإن
ي اقتباس ذا فائدة أكبر في أكثر الحالت ،لنه سيتوسع إلى كلمات منفصلة:
الشكل @ الممحاط بعلمرت خ
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)[me@linuxbox ~]$ foo=([2]=a [4]=b [6]=c
[me@linuxbox ~]$ for i in "${foo[@]}"; do echo $i; done
a
b
c
[me@linuxbox ~]$ for i in "${!foo[@]}"; do echo $i; done
2
4
6

إضاةفة العناصر إلى آخر المصفوةفة
ل تفيدنا معرفة عدد العناصر في مصفوفة مجا إذا أردنججا إضجافة قيججم إلجى آخجر المصجفوفة ،لن القيججم المعجادة )عنججد
استخدام الرمزين * و@( ل تخبرنا بأكبر مفتاح ممسجتخدم فجي المصجفوفة .لكججن لحسججن الحجظ ،متجوشفر الصججدفة حنل

لهذه المشجكلة .بإمكاننجا إسجناد العناص ر إلجى آخجر المصجفوفة باسجتخدام معامجل السجناد "= ."+أسجندنا ،فجي المث ال
م
التي ،ثلث قيم للمصفوفة  ،fooثم أضفنا ثلث قيم أخرى:
)[me@linuxbox ~]$ foo=(a b c
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b c
)[me@linuxbox ~]$ foo+=(d e f
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b c d e f

ترتيب مصفوةفة
وكمججا فججي أوراق العمججل ،مججن الضججروري فججي أغلججب الحيججان ترتيججب العناصججر الموجججودة فججي عمججود مججن البيانججات .ل

توجد طريقة مباشرة للقيام بذلك في الصدفة ،لكن ليس من الصعب القيام بها يدونيا:

#!/bin/bash
# array-sort : Sort an array
)a=(f e d c b a
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"}]@[echo "Original array: ${a
))a_sorted=($(for i in "${a[@]}"; do echo $i; done | sort
"}]@[echo "Sorted array: ${a_sorted

سمينتج السكربت النتيجة التية عند تنفيذه:
[me@linuxbox ~]$ array-sort
Original array: f e d c b a
a b c d e f

Sorted array:

يعمل السجكربت بنسجخ محتويجات المصجفوفة الصجلية ) (aإلجى مصجفوفة ثانيجة ) (a_sortedباسجتخدام تعجويض
الوامر .يمكن استخدام التقنية البسيطة السابقة للقيام بمختلف العمليات على المصفوفة ،وذلك بتغييججر الوامججر

الممستخردمة في النبوب.

حذف مصفوةفة
ميستخدم المر  unsetلحذف مصفوفة:
)[me@linuxbox ~]$ foo=(a b c d e f
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b c d e f
[me@linuxbox ~]$ unset foo
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
[me@linuxbox ~]$

يمكن أن ميستخدم  unsetلحذف عناصر من المصفوفة:
)[me@linuxbox ~]$ foo=(a b c d e f
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b c d e f
'][me@linuxbox ~]$ unset 'foo[2
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b d e f

حذفنا ،في المثال السابق ،العنصر الثالث مججن المصججفوفة ذا المفتجاح  .2تججذكر أن المصججفوفات تبججدأ مججن المفتججاح ،0

ن
ي اقتبججاس ،لمنججع الصججدفة مججن تنفيججذ
وليججس  .1لحججظ أيضججا أنججه مججن الضججروري أن يحججاط عنصججر المصججفوفة بعلمرتجج خ
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توسعة أسماء الملفات.
وبشكل مثير للهتمام ،ل يؤدي إسناد قيمة فارغة إلى المصفوفة إلى إفراغ محتوياتها:
)[me@linuxbox ~]$ foo=(a b c d e f
=[me@linuxbox ~]$ foo
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
b c d e f

أ خية إشارة إلى مصفوفة ما دون استخدام مفتاح ،تؤدي إلى الشارة إلى العنصر ذي المفتاح  0فيها:
)[me@linuxbox ~]$ foo=(a b c d e f
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
a b c d e f
[me@linuxbox ~]$ foo=A
}]@[[me@linuxbox ~]$ echo ${foo
A b c d e f

المصفوفات الترابطية

تججججدعم الصججججدارة الخيججججرة مججججن  bashالمصججججفوفات الترابطيججججة ) .(Associative Arraysرتسججججتخمدم المصججججفوفا م
ت

الترابطية السلس ر
ل النصية بدنل من العججدا مد الصججحيحة كمفاتيججح لعناصججرها .تسجمح هججذه الميججزة باسججتخدام طججرق

جديجججدة لدارة البيانجججات .لننشجججئ ،علجججى سجججبيل المثجججال ،مصجججفوفنة متجججدعى " ،"colorsولنسجججتخدم أسجججماء اللجججوان

كمفاتيح:
declare -A colors
"colors["red"]="#ff0000
"colors["green"]="#00ff00
"colors["blue"]="#0000ff

وعلججى النقيججض مججن المصججفوفات ذات المفاتيججح الرقميججة الججتي متنشججأ عنججد اسججتخدامها؛ يجججب أن متنشججأ المصججفوفة
الترابطية باستخدام المر  declareمع الخيار )الجديد(  .-Aيمكن الوصول إلى عناصججر المصججفوفات الترابطيججة

بشكل مشابه للمصفوفات ذات المفاتيح الرقمية:

}]"echo ${colors["blue

سنلقي نظرة في الفصل القادم على سكربت يستخدم المصفوفات الترابطية لنشاء تقرير.
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الخلاصة
إذا بحثنججا فججي صججفحة  bashفجي الججدليل  manعجن الكلمججة " ،"arrayفسجنجد العديججد مججن الحجالت الجتي تسجتخدم

ت خاصجة.
فيها  bashالمصفوفات .لكن أغلب تلك الحالت غامضة ،لكنها توفر ميجزات قجد نحتجاج إليهجا فجي حجال د

فجججي الواقجججع ،ل متسجججتخدم المصجججفوفات كجججثينرا فجججي برمججججة المشجججل وسجججبب ذلجججك هجججو أخن صجججدفات يجججونكس الصجججلية

)كصججدفة  (shل تججدعم المصججفوفات بتا نتجا .مججن سججوء الحججظ أن المصججفوفات غيججر مشججهورة فججي برمجججة المشججل ،لنهججا
متستخدم كثينرا في لغات البرمجة ا م
لخرى ومتوشفر أداة قوية لحل مختلف المشاكل البرمجية.
متستخدم المصفوفات وحلقات التكرار مع بعضهما كثينرا .حلقة التكرار:

))for ((expr; expr; expr
ملئمة ملئمنة كبيرنة لحساب مفاتيح المصفوفات.

498

الفص	ل السادس والثلاثون:

متفرقات

سنناقش في الفصل الخير من رحلتنا بعض المتفرقات .وعلى الرغم من أننا ،وبكل تأكيد ،قججد شجرحنا الكججثير
من المواضيع في الفصول السابقة؛ لكن هنالك العديد من ميزات الصدفة  bashالتي لم نناقشججها .أغلجب تلججك

الميججزات غامضججة وتفيججد الشججخاص الجذين يججدمجون  bashفججي توزيعجات ليمنكججس .لكججن هنالججك بعججض الميجزات
المفيججدة فججي بعججض الحججالت البرمجيججة )وإن لججم تكججن تلججك الميججزات شججائعة السججتخدام( ،سنناقشججها فججي هججذا

الفصل.

إنشاء مجموعة أوامر ،وصدفات فرعزية
تسججججمح  bashبتجميججججع الوامججججر مججججع بعضججججها .يمكججججن القيججججام بججججذلك بطريقرتيججججن :باسججججتخدام المججججر  ،groupأو
باستخدام صدفة فرعية ) .(subshellهذا هو الشكل العام لكدل منهما:
المر :group

} ]{ command1; command2; [command3; ...
الصدفة الفرعية:

)](command1; command2; [command3;...
يختلف الشكلن الس ابقان عجن بعض هما بجأن المجر  groupيحيجط مجموعجة الوامجر بقورسجين معقجورفين ،بينمجا

تستخدم الصدفة الفرعية القوسين الم دوررين .مجن المه م ملحظجة شجكل اس تخدام الم ر  groupفجي ،bash

صل الوامر عن القورسين بفراغ ،ويجب أن ينتهي آخر أمر بفاصلة منقوطة أو سججطر جديججد
حيث يجب أن متف ر

قبل قوس الغلق.

إ نذا ،بماذا يفيد تجميع الوامر أو الصدفات الفرعيجة؟ علجى الرغجم مجن وجججود فجرق مهجم وججوهري بيجن الثنيجن

)سنناقشه بعد لحظجات( ،إل أن كلهمججا ميسجتخدم لدارة إعجادة التججوجيه .لنفجترض أنججه لجدينا قسجم مجن سجكربت
يعيد توجيه عخدة أوامر:

ls -l > output.txt
echo "Listing of foo.txt" >> output.txt
cat foo.txt >> output.txt

مثال بسيط جندا .ميعاد توجيه خرج ثلثة أوامر إلى ملف مسمى  .output.txtيمكن كتابججة المثججال السججابق
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كالتي عند استخدامنا لتجميع الوامر:
{ ls -l; echo "Listing of foo.txt"; cat foo.txt; } > output.txt

ويمكن أي ن
ضا ،وبشكدل مشابه ،استخدام صدفة فرعخية:
(ls -l; echo "Listing of foo.txt"; cat foo.txt) > output.txt

لقد وفخرنا بعض الكتابة عند استخدامنا لهذه التقنية .لكن الفائدة الكبرى مجن تجميججع الوامججر والصججدفات الفرعيججة

تكججون عنججد اسججتخدامهما فججي النججابيب .غالنبججا مججا يكججون دمججج ناتججج عججخدة أوامججر سججوينة وتمريرهججا إلججى المججر التججالي

مفيندا .ميسشهل تجميع الوامر والصدفات الفرعية من ذلك:

{ ls -l; echo "Listing of foo.txt"; cat foo.txt; } | lpr

لقد مررنا ناتج ثلثة أوامر إلى المر  lprعبر النبوب لنشاء تقرير مطبوع.
سنستخدم في السكربت التي تجميع الوام ر وسجنلقي نظجرة علجى عجخدة تقنيجات برمجيجة يمكجن أن متسجتخدم مجع

المصججفوفات الترابطيججة .يطبججع السججكربت التججي ،المسججمى  ،array-2قائمججنة بالملفججات الموجججودة فججي مجلججد بعججد
تمرير مساره كوسيط ،بالضافة إلى أسجماء مجالكي الملفجات واسجم المجموعججة المالكجة .يطبججع السجكربت فججي نهايجة

القائمججة إجمججالي عججدد الملفججات الججتي تتعلججق بكججل مسججتخدم ومجموعججة .هججذه هججي مخرجججات السججكربت عنججد تمريججر

مسار المجلد  /usr/binإليه )ماختصرت النتائج مننعا للطالة(:

[me@linuxbox ~]$ array-2 /usr/bin
root

root

/usr/bin/2to3-2.6

root

root

/usr/bin/2to3

root

root

/usr/bin/a2p

root

root

/usr/bin/abrowser

root

root

/usr/bin/aconnect

root

root

/usr/bin/acpi_fakekey

root

root

/usr/bin/acpi_listen

root

root

/usr/bin/add-apt-repository

root

root

/usr/bin/zipgrep

root

root

/usr/bin/zipinfo

root

root

/usr/bin/zipnote

.
.
.
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/usr/bin/zip

root

root

usr/bin/zipsplit

root

root

usr/bin/zjsdecode

root

root

/usr/bin/zsoelim

root

root

File owners:
daemon

:

1 file(s)

root

:

1394 file(s)

File group owners:
crontab

:

1 file(s)

daemon

:

1 file(s)

lpadmin

:

1 file(s)

mail

:

4 file(s)

mlocate

:

1 file(s)

root

:

1380 file(s)

shadow

:

2 file(s)

ssh

:

1 file(s)

tty

:

2 file(s)

utmp

:

2 file(s)

:(هذا هو السكربت الممستخردم )مع أرقام السطر
1

#!/bin/bash

2
3

# array-2: Use arrays to tally file owners

4
5

declare -A files file_group file_owner groups owners

6
7

if [[ ! -d "$1" ]]; then

8

echo "Usage: array-2 dir" >&2

9

exit 1

10

fi

11
12
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for i in "$1"/*; do

13

owner=$(stat -c %U "$i")

14

group=$(stat -c %G "$i")
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"files["$i"]="$i

15

file_owner["$i"]=$owner

16

file_group["$i"]=$group

17

))]((++owners[$owner

18

))]((++groups[$group

19
done

20
21

# List the collected files

22

{ for i in "${files[@]}"; do

23
24

\ "printf "%-40s %-10s %-10s\n

25

}]""$i" ${file_owner["$i"]} ${file_group["$i
done } | sort
echo

26
27
28

# List owners

29

"echo "File owners:

30

{ for i in "${!owners[@]}"; do

31
32

}]"printf "%-10s: %5d file(s)\n" "$i" ${owners["$i
done } | sort

33

echo

34
35

# List groups

36

"echo "File group owners:

37

{ for i in "${!groups[@]}"; do

38

}]"printf "%-10s: %5d file(s)\n" "$i" ${groups["$i
done } | sort

39
40

ق نظرنة على آلية عمل السكربت:
لنل م

السممطر  :5يجججب أن متنرشججأ المصججفوفات الترابطيججة باسججتخدام المججر  declareمججع الخيججار  .-Aمينشججئ السججكربت
السابق خمس مصفوفات هي:
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•

 :filesتحتوي على أسماء الملفات الموجودة في مجلد ،وتكون مفاتيحها هي أسماء الملفات.

•

 :file_groupتحتوي على اسم المجموعة المالكة لكل ملف ،مفاتيحها هي أسماء الملفات.

•

 :file_ownerتحتوي على اسم المستخدم المالك لكل ملف ،مفاتيحها هي أسماء الملفات.

•

 :groupsتحتوي على عدد الملفات التي تملكها مجموعة ممعخينة ،مفاتيحها هي أسماء المجموعات.

إنشاء مجموعة أوامر ،وصدفات فرعخية
•

 :ownersتحتوي على عدد الملفات التي يملكها ممستخدم ممعخين ،مفاتيحها هي أسماء المستخدمين.

السمممطر  :10-7تتحقجججق مجججن وججججود المجلجججد الممجججرر كوسجججيط .إذا لجججم يكجججن ذاك المجلجججد صجججالنحا ،فسجججمتطربع رسجججالة
الستخدام وينتهي السكربت بحالة خروج تساوي الواحد.

السطر  :20-12حلقة تكرار تمر على جميع الملفات الموجودة في المجلد .تستخرج السطر  13و  14اسجم مالجك
الملجججف والمجموعجججة المالكجججة باسجججتخدام المجججر  ،statومتسجججرند القيجججم إلجججى المصجججفوفات الترابطيجججة الخاصجججة بهجججا

)السججطرين  16و  (17باسججتخدام اسججم الملججف كمفتججاح .وبشججكدل مشججابه ،ميسججرند اسججم الملججف إلججى المصججفوفة files
)السطر .(15

السطر  18و  :19زيادة العدد الكخلي للملفات التي يملكها مستخدم أو مجموعة بمقدار واحد.
السطر  :27 -22تطبع قائمة الملفات وذلك بواسطة التوسعة "}]@[ "${arrayالجتي تتوسجع إل ى قائمجة بكامجل
عناصججر المصججفوفة .وميعا رمججل كججل عنصججر ككلمججة منفصججلة ،وهججذا مججا يسججمح بججاحتواء أسججماء الملفججات علججى فراغججات.

لحظ أي ن
ضا أن كامل الحلقججة محاطججة بقورسججين معقججورفين لتشججكيل مجموعججة أوامجر .وهججذا مجا يسجمح بتمريجر كامجل
مخرجات الحلقة إلى المر  .sortوهذا ضروري ،لن عناصر المصفوفة ل مترجتب عند التوسعة.

السممطر  :40-29متشججبه حلقتججا التكججرار الموجودتججان فججي هججذه السججطر حلقججة التكججرار الولججى؛ إل أنهمججا تسججتخدمان
التوسعة "}]@[ "${!arrayالتي تتوسع إلى مفاتيح العناصر عو ن
ضا عن قيمها.

استبدال العمليات
على الرغم من أن تجميججع العمليجات والصججدفات الفرعيججة يشججبهان بعضجهما ،وميسججتخدمان لدمججج مجججاري الخججرج أو
الججدخل أو الخطججأ لعججادة توجيههججا؛ إل أن هنججاك فججرق مهججم بيججن تجميججع العمليججات والصججدفات الفرعيججة :بينمججا ميرنشفججذ

"تجميع الوامر" جميع الوامر في الصدفة الحالية ،مترنشفذ الصدفة الفرعية )كمجا يججوحي اسجمها( جميججع الوامجر فجي

نسخة من الصدفة الحالية؛ أي أنه سمتنرشأ نسخة جديدة من الصدفة وسمنترسخ إليها البيئة .وعندما ينته ي تنفيجذ
الصدفة الفرعية؛ فسنفقد البيئة الخاصة بها .هذا يعنججي أننجا سنخسجر جميججع التغيجرات الجتي قمنججا بهججا فججي الصججدفة

الفرعية بما فيها عمليات إسناد المتغيرات .وبالت الي ،يفضجل فجي أغلجب الحجالت اس تخدام تجميجع الوامجر عو ن
ضجا

عن الصدفات الفرعية؛ حيث تكون سرعة تنفيذ تجميع الوامر كبيرة وتحتاج إلى ذاكرة أقل.
لقجد واجهتنجا مشجكلة تتعلجق ببيئجة الصجدفة الفرعيجة فجي الفص ل  ،28عنجدما اكتشجفنا أن المجر  readل يعمجل عمنل

صحينحا عند استخدامه في النابيب .للتذكرة ،إذا أنشأنا أنبونبا كالتي:

echo "foo" | read
echo $REPLY

فتكون قيمة المتغير  REPLYفارغنة دائمنة؛ لن المر  readمنشفرذ في صججدفة فرعيججة؛ حيججث سججمتدجمر نسججخة المتغيججر
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 REPLYعند انتهاء تنفيذ الصدفة الفرعخية.
ت فرعية؛ فقد يعاني مجن هجذه المشجكلة أي أمجر
ولما كانت جميع الوامر الممستخردمة في النابيب مترنجفذ في صدفا د
يقوم بإسناد قيم لمتغيجرات .لحسجن الح ظ ،متجوشفر الصجدفة توس عنة ذا م
ت شجكدل غريجب تس مى "اسجتبدال العمليجات"

) ،(Process Substitutionنستطيع استخدامها لللتفاف على هذه المشكلة.
ميعجبر عن استبدال العمليات بطريقتين:
للعمليات ) (Processالتي تطبع مخرجات المر إلى مجرى الخرج القياسي:

)<(list
للعمليات التي تقبل المدخلت من مجرى الدخل القياسي:

)>(list
حيث  listهي قائمة بالوامر.
سنستخدم استبدال العمليات كالتالي كي نح خ
ل مشكلة :read
)"read < <(echo "foo
echo $REPLY

يسمح استبدال العمليات بمعاملة خرج صجدفة فرعيجة كملجف ع ادي كجي نسجتطيع إعجادة تجوجيهه .فجي الواقجع ،لمجا

كان استبدال العمليات هو توسعة؛ فبإمكاننا معرفة قيمته الحقيقية:

)"[me@linuxbox ~]$ echo <(echo "foo
/dev/fd/63

استطعنا معرفة أن خرج الصدفة الفرعية ممخخزن في ملف مسمى  ،/dev/fd/63وذلك بواسطة المر .echo
ميستخدم استبدال الوامر عادنة مع حلقات التكرار التي تحتوي على  .readهذا مثال عن حلقججة تكجرار تسججتخدم
 readلمعالجة قائمة بمحتويات مجلد منشأة في صدفة فرعية:

#!/bin/bash
# pro-sub : demo of process substitution
while read attr links owner group size date time filename; do
cat <<- EOF
$filename
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Filename:

إنشاء مجموعة أوامر ،وصدفات فرعخية
$size

Size:

$owner

Owner:

$group

Group:

$date $time

Modified:

$links

Links:

$attr

Attributes:
EOF
)done < <(ls -l | tail -n +2

مترنشفذ الحلقة المر  readلكل سطر ،الذي يحتوي على معلومات عن ملف من ملفات مجلدد ما .سمتنشأ القائمة فججي

آخر سطر من السكربت .يعيد هذا السطر توجيه مخرجات توسججعة اسججتبدال العمليججات إلججى مجججرى الججدخل لحلقججة

التكرار .ميسجتخردم المجر  tailفجي أنبجوب اسجتبدال العملي ات كجي ل يظهجر أول سجطر م ن القائمجة؛ ال ذي ل نحتجاج

إليه.

سميظمهر السكربت الخرج التي عند تنفيذه:
[me@linuxbox ~]$ pro_sub | head -n 20
addresses.ldif

Filename:

14540

Size:

me

Owner:

me

Group:

2009-04-02 11:12

Modified:

1

Links:

-rw-r—r--

Attributes:

bin

Filename:

4096

Size:

me

Owner:

me

Group:

2009-07-10 07:31

Modified:

2

Links:

drwxr-xr-x

Attributes:

bookmarks.html

Filename:

394213

Size:

me

Owner:
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Group:

me

معالجة الإشارات
لقد شاهدنا في الفصجل العاشجر كيججف تسجتجيب البرامججج إلجى الشجارات .يمكجن إضجافة هجذه الميجزة إلجى سججكربتاتنا

أي ن
ضجا .وعلججى الرغججم مجن أن السججكربتات الججتي كتبناهججا حججتى الن ل تحتجاج إلجى هججذه الميججزة لنهجا ل تسججتغرق وقنتججا

طججوينل كججي مترنخفججذ ،ولننججا ل مننشججئ ملفججات مؤقتججة .لكججن قججد تسججتفيد السججكربتات الكججبيرة والمعقججدة مججن وجججود آليججة
لمعالجة الشارات.

من المهم أن نأخذ بعين العتبار ،عندما ننشئ سكربتات طويلة ومعقدة ،ما الذي سيحصل إذا سجججل المسججتخدم

خروجه أو أطفجئ الحاسججوب فجي أثنجاء تنفيججذ السجكربت .عنججدما يحججدث هكجذا حجدث ،فسمتررسجل إشجارة إلجى جميجع

العمليجات .وبجدورها ،تقجوم البرامجج الجتي متم شثجل تل ك العملي ات بأفع ال لتتحقجق مجن إنهجاء البرنامجج بشجكل صجحيح

ومرتب .لنفترض ،على سبيل المثال ،أننا كتبنا سكربنتا ينشئ ملنفا مؤقنتا أثناء تنفيذه .يجب أن نجعججل السججكربت

إذا صممنا البرنامج تصمينما جيندا -يحذف الملجف المجؤقت عنجدما ينته ي مجن عملجه .ومجن الجيجد أي نضجا أن يحجذف
السكربت الملف إذا تلقى إشارنة تدل على ضرورة إنهاء البرنامج بشكل كامل.

توفر  bashآليجة له ذا الغجرض تس مى  .trapال تي نسجتطيع اسجتخدامها ب المر الممض جمن  tarpالجذي يكجون شجكله
العام كالتي:

]trap argument signal [signal...
حيث  argumentهي السلسلة النصية التي يجب أن متقرأ وتعتبر أنها أمججر .و  signalهججي الشججارة الججتي تججؤدي
إلى تنفيذ المر السابق عندما يتلقاها السكربت.

هذا مثال بسيط:
#!/bin/bash
# trap-demo : simple signal handling demo
trap "echo 'I am ignoring you.'" SIGINT SIGTERM
for i in {1..5}; do
"echo "Iteration $i of 5
sleep 5
done
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يستخدم المثال السجابق المجر  trapلتنفيججذ المجر  echoعنججد كجل مجخرة يتلقجى فيججه السجكربت إشجارة  SIGINTأو
 SIGTERMأثناء تنفيذه .هذا هو ناتجج تنفيجذ السججكربت السجابق عنجدما يحجاول المسججتخدم إيقجاف عمجل السجكربت

باستخدام :Ctrl-c

[me@linuxbox ~]$ trap-demo
Iteration 1 of 5
Iteration 2 of 5
I am ignoring you.
Iteration 3 of 5
I am ignoring you.
Iteration 4 of 5
Iteration 5 of 5

كما لحظنا ،في كل مخرة يحاول فيها المستخدم إرسال إشارة إلججى السججكربت )بالضججغط علججى  ،(Ctrl-cفسججتظهر

رسالة عو ن
ضا عن إنهاءه.

قججد يكججون مججن الصججعب إنشججاء سلسججلة نصججية لتشججكيل مجموعججة أوامججر .لججذا ،متسججتخدم عججادنة دوال المشججل فججي هججذا
الصدد .في المثال التي ،حددنا دالة منفصلة لمعالجة كل إشارة على حدة:
#!/bin/bash
# trap-demo2 : simple signal handling demo
{ )( exit_on_signal_SIGINT
echo "Script interrupted." 2>&1
exit 0
}
{ )( exit_on_signal_SIGTERM
echo "Script terminated." 2>&1
exit 0
}
trap exit_on_signal_SIGINT SIGINT
trap exit_on_signal_SIGTERM SIGTERM
for i in {1..5}; do
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"echo "Iteration $i of 5
sleep 5
done

استخدم السكربت السابق المر  trapمررتين .متنجفذ دالة منفصججلة عنججد تلقججي إشجارة معخينججة )محجشدرد ذلجك باسجتخدام

 .(trapلحظ تضمين المر  exitفي نهاية كجل دالجة مجن الجدالرتين اللرتيججن متسجتخدمان لمعالجججة الشجارات؛ حيججث
من الضروري استخدام  exitلنهاء السكربت ،حيث سيكمل السكربت تنفيذه عند عدم وجودها.
سيكون ناتج السكربت السابق عندما يضغط المستخدم على  Ctrl-cأثناء تنفيذه كالتي:
[me@linuxbox ~]$ trap-demo2
Iteration 1 of 5
Iteration 2 of 5
Script interrupted.

الملفات المؤقتة
أحد أسباب تضمين معالجات الشارات في السكربتات هو حذف الملفات المؤقتة التي مينشئها السججكربت
لحفججظ النتائججج الوسججيطة أثنججاء التنفيججذ .هنالججك شججيء يشججبه الفججن فججي تسججمية الملفججات المؤقتججة .تقليججدنيا،

تنشئ البرامج في أنظمة يونكس ملفاتها المؤقتججة فججي مجلججد ) /tmpمجلججد مشججترك مخصججص لهججذا النججوع

صججا
مججن الملفججات(؛ ولمججا كججان هججذا المجلججد مشججترنكا ،فقججد تنطججوي هججذه العمليججة علججى مخججاطر أمنيججة ،وخصو ن

للبرامججج الممشجججغلة بامتيججازات الجججذر .لنججترك جاننبججا ضججبط الذونججات المناسججبة للملفججات الججتي قججد يصججل إليهججا
جميع المستخدمين في النظام؛ من المهم أن منعطي أسماء غير متوقعة للملفات المؤقتة .وهذا ما يجنبنججا

الوقوع في ثغرة تسمى " ."temp race attackإحدى الطرق التي متستخدم لنشاء اسم غير قابل للتوقع

)لكنه يدل على وظيفة الملف( تشبه الطريقة التية:

tempfile=/tmp/$(basename $0).$$.$RANDOM
ينشئ السطر السابق اسجم ملجف يتض من اسجم البرنامجج يتبعجه رقجم العمليجة )  (PIDثجم رقجم عشجوائي .لكجن

لحججظ أن متغيججر الصججدفة  $RANDOMيعيججد قيمججة تججتراوح بيججن  1-32767فقججط .وهججذا ليججس مجججانل كججبينرا
بالنسبة إلى الحواسيب .لذلك ،ل تكفي نسخة واحدة من المتغير كي نتغلب على ممهاجم ممحتمل للنظام.

م
طريقة أخرى أفضل هججي اسججتخدام البرنامججج ) mktempوليجس دالججة المكتبججة المشججتركة  (mktempلنشجاء
الملف المؤقت .يقبل البرامجج  mktempقالنبجا كوسجيط ك ي ميسجتخدم لبنجاء اسجم الملجف العشجوائي .ويججب

أن يحتوي القالب على سلسلة من حروف " "Xالتي سمتستبدل بأرقام وأحرف عشوائية؛ وكلما ازداد عدد
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حروف " "Xفي القالب ،كلما ازداد اسم الملف الناتج طونل .هذا مثا ك
ل عن ذلك:
)tempfile=$(mktemp /tmp/foobar.$$.XXXXXXXXXX
ينشئ السطر السابق ،ملنفا مؤقنتا ويسند اسمه إلى المتغير  .tempfileستعوض حججروف " "Xالموججودة
فججي القججالب بأرقججام أو أحججرف عشججوائية .لججذلك ،سججيكون اسججم الملججف النهججائي )لقججد ضججخمننا أي ن
ضججا ،فججي هججذا

المثال ،قيمة المعامل الخاص  $$للحصول على رقم العملية  (PIDشبينها بالسم التي:

/tmp/foobar.6593.UOZuvM6654
من الحكمة أن نتجنب استخدام المجلد  /tmpفي السكربتات الججتي متنجفججذ مججن مقبججل مسججتخدمين عججاديين،

ونستخدم عو ن
ضا عنه مجلندا توضع فيه الملفات المؤقتة ،موجود داخل مجلد المنزل للمستخدم:

[[ -d $HOME/tmp ]] || mkdir $HOME/tmp

التنفيذ غير اليمتزامن

قججد نرغججب فججي بعججض الحيججان أن متنجفججذ أكججثر مججن مهمججة واحججدة فججي آن واحججد .لقججد رأينججا كيججف تكججون جميججع أنظمججة

التشغيل الحديثة متعجددة المهجام ،هجذا إن لجم تكجن متعججددة المسجتخدمين أي ن
ضجا .يمكجن بنججاء سجكربتات كجي تكجون

متعددة المهام.

يتم ذلك غالنبجا بتشجغيل سججكربت أب ،الجذي بججدوره ميشجشغل سججكربت ابجن ) (child scriptواحججد أو أكجثر للقيجام بمهمججة
إضجافية بينمجا يكمجل السجكربت الب تنفيججذه .لكججن عنججد تشجغيل سلسجلة مججن السججكربتات بهجذه الطريقجة ،قجد تحججدث
مشاكل عند ربط ) أو تزامن( السكربت الب مع السكربت البن .هذا يعني أنه :مججاذا لججو كجان يعتمججد السججكربت الب

أو البن على الخر ،ويجب أن ينتظر أحجد السجكربتات السجكرب ر
ت الخجر لكجي ينهجي عملجه قبجل أن يكمجل السجكربت

الخر تنفيذه؟

تحتججوي  bashأمججنرا مضججمننا لدارة مثججل هججذه الحججالت مججن التنفيججذ غيججر المججتزامن .يججؤدي المججر  waitإلججى إيقججاف
السكربت الب مؤقنتا حتى ينتهي تنفيذ عملية محددة )السكربت البن(.

الأمر wait

سنشرح المر  waitأونل .لكننا سنحتاج إلى سكربرتين ،السكربت الب:
#!/bin/bash
)# async-parent : Asynchronous execution demo (parent
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"echo "Parent: starting...
"echo "Parent: launching child script...
& async-child
!pid=$
"echo "Parent: child (PID= $pid) launched.
"echo "Parent: continuing...
sleep 2
"echo "Parent: pausing to wait for child to finish...
wait $pid
"echo "Parent: child is finished. Continuing...
"echo "Parent: parent is done. Exiting.

والسكربت البن:
#!/bin/bash
)# async-child : Asynchronous execution demo (child
"echo "Child: child is running...
sleep 5
"echo "Child: child is done. Exiting.

لحظنا ،في المثال السابق ،أن السكربت البن بسيط للغاية .يبدأ "العمل الحقيقي" بواسطة السكربت الب ،ميرنجفذ

السكربت البن في السججكربت الب ،ومينرقججل إلجى الخلفيججة .يسجججل رقجم عمليجة السججكربت البججن بإسجناد قيمججة متغيجر

الصدفة !) $الذي يحتوي دائنما رقم العملية لخر مهمة مو م
ضرعت في الخلفية( إلى المتغير .pid

يكمل السكربت الب تنفيذه وينفذ المر  waitمع رقم  pidلعمليجة السجكربت البجن .وهجذا م ا يجؤدي إل ى توقجف
السججكربت عججن العمججل حججتى ينتهججي تنفيججذ السججكربت البججن ،الججتي هججي نفججس النقطججة الججتي سججينتهي بعججدها تنفيججذ

السكربت الب.

سميخمرج السكربت الب والبن الناتج التي عندما مينجفذ السكربت الب:
[me@linuxbox ~]$ async-parent
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Parent: starting...
Parent: launching child script...
Parent: child (PID= 6741) launched.
Parent: continuing...
Child: child is running...
Parent: pausing to wait for child to finish...
Child: child is done. Exiting.
Parent: child is finished. Continuing...
Parent: parent is done. Exiting.

الأنابيب المسماة
يمكجن إنشجاء نججوع خجاص مجن الملفجات فجي أغلجب النظمججة الشجبيهة مبيجونكس يجدعى "النجابيب المسجماة" )Named

 .(Pipesمتستخدم النابيب المسماة لنشاء اتصال بين عمليرتين ويمكن أن متستخدم كباقي أنواع الملفات .ليست
تلك الميزة مشهورنة جندا ،لكن من الجيد تعلم آلية عملها.

هنججاك أسججلوب برمجججي شججهير يسججمى عميججل-خججادم ) ،(client-serverيمكججن أن ريسججتخدم طريقججة اتصججال كالنججابيب
م
ع أخرى من ما يسمى  interprocess communicationكالتصالت الشبكية.
الممسماة ،بالضافة إلى أنوا د
أشهر نوع من أنواع نظم التص ال عمي ل-خجادم هججو اتصجال المتصجفح بخجادم الجموب .يجؤدي المتصجفح دور العمي ل،

وميرمسل طلبيات إلى الخادم .ويرد الخادم على المتصفح بإرسال صفحة الموب.

تسججلك النججابيب المسججماة سججلوك الملفججات ،لكنهججا متشججشكل فججي الواقججع حافظججنة مججن نججوع " الججداخل أونل ،يخججرج أونل"

) .(FIFOوكما في النابيب العاديجة ) غيجر المسجماة( ،تجدخل البيانجات مجن أحجد الطجراف وتخجرج مجن الطجرف الخجر.
من الممكن استخدام النابيب المسماة كالتي:

process1 > named_pipe
و

process2 < named_pipe
وستسلك سلوك:

process1 | process2

تهيئة أنبوبة مسماة

علينا أونل إنشاء أنبوبة مسماة .وذلك باستخدام المر :mkfifo
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الفصل السادس والثلثون :متفرقات

[me@linuxbox ~]$ mkfifo pipe1
[me@linuxbox ~]$ ls -l pipe1
prw-r--r-- 1 me me 0 2009-07-17 06:41 pipe1

اسججتخدمنا المججر  mkfifoلنشججاء أنبوبججة مسججماة تججدعى  .pipe1شججاهدنا خصججائص الملججف باسججتخدام المججر ،ls
ولحظنا أن أول حرف في حقل الخصائص هو " ،"pالذي يشير إلى أن الملف هو أنبوبة مسماة.

استخدام الأنابيب القمسماة
سنحتاج إلى وجود نافذرتين لمحاكي الطرفية )أو طرفيرتين وهميرتين( ،لكي نشرح كيف تعمل النابيب المسججماة.
سندخل المر البسيط التي في الطرفية الولى ،وسنعيد توجيه المخرجات إلى ملف النبوبة الممسماة:

[me@linuxbox ~]$ ls -l > pipe1

يبدو أن المر قد "عخلق" بعد أن ضغطنا على الجزر  .Enterهجذا بسجبب عجدم وججود أي شجيء يسجتقبل البيانجات فجي

الطرف الخر من النبوب .عندما تحدث تلك الحالة ،نسمي النبوبججة بأنهجا محجوبججة ) .(blockedسجميزال الغمجوض
عن الكلم السابق إذا جعلنا أحد الوامر يقرأ من النهاية ا م
لخرى للنبوب .سمند م
خل المر التي في نافذة الطرفية

الثانية:

[me@linuxbox ~]$ cat < pipe1

م
وستظهر قائمة بمحتويات المجلد التي أنشئت في الطرفية الولى ،في نافذة الطرفية الثانية كناتج للمججر .cat

وسيكمل المر  lsعمله ولن يبقى محجونبا.

الخاتمة
حس ننا ،لقد أكملنا رحلتنا .الشيء الوحيد الباقي عليك أن تفعله هو التدرب ،ثم التدرب ،ثم التججدرب .وعلججى الرغججم
مججن أننججا شججرحنا الكججثير مججن المواضججيع فججي رحلتنججا ،لكججن مججا فعلنججاه إلججى الن هججو بدايججة مشججوارنا مججع سججطر الوامججر!

هنالك آلف برامجج سجطر الوامجر ال تي بقجي علي ك استكشجافها والسجتمتاع بالعمجل معهجا .ابجدأ بجالبحث فجي مجلجد
 /usr/binوسترى!
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المحلق أ :مصادر إضاةفية
تمهيد
•

بعض مقالت ويكيبيديا عن الشخاص المشهورين الذين مذكروا في هذا الفصل:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman

•

مؤسسة البرمجيات الحرة ،ومشروع غنو:
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://www.fsf.org
http://www.gnu.org

•

كتب ريتشارد ستالمان مطونل عن قضية تسمية ":"GNU/Linux
http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html#tools

دفة
ص َد
الفصل الأول :ما هي ال َد
•

لمزيد من المعلومات حول  Steve Bourneالذي كتب صدفة  ،shراجع مقالة ويكيبيديا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Bourne

•

هذه مقالة عن مفهوم الصدفات في الحوسبة:
)http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_(computing

الفصل الثالث :استكشاف النظام
•

يمكن الحصول على النسخة الكاملة من معيار هيكلة نظام الملفات في ليمنكس عبر هذا الرابط:
http://www.pathname.com/fhs/

•

مقالة ويكيبيديا عن بنية المجلدات في يونكس والنظمة الشبيهة مبيونكس:
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_directory_structure

المحلق أ :مصادر إضافية
•

صلة عن :ASCII
مقالة مف خ
http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

الفصل الرابع :معالجة الملفات والمجلدات
•

نقاش حول الوصلت الرمزية:
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_link

الفصل الخامس :التعامل مع الأوامر
هنالك العديد مجن المص ادر الجتي يمكجن السجتعانة به ا للحصجول علجى توثيجق ليمنكجس أو سجطر الوامجر ،هجذه قائمجة

بأفضلها:
•

إن " "Bash Reference Manualهججو دليججل لصججدفة  .bashوعلججى الرغججم مججن أنججه مججا يججزال دلينل ،إل أنججه
يحتوي على أمثلة ،وهو أسهل قراءنة من صفحة الدليل :man

http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
•

تحتوي صفحة السئلة الشائعة في  bashعلى إجابات لكثير من التساؤلت حولها .تتوجه تلججك السججئلة
إلى المستخدم المتوسط إلى المتقدم ،لكنها تحتوي على الكثير من المعلومات:

http://mywiki.wooledge.org/BashFAQ
•

يوفر مشروع غنو توثينقا ضخنما لبرامجه ،التي تشخكل أساس سطر أوامر ليمنكججس ،يمكنججك الحصججول علججى

القائمة كاملنة هنا:

http://www.gnu.org/manual/manual.html
•

توجد مقالكة جيدكة في ويكيبيديا عن صفحات الدليل :man
http://en.wikipedia.org/wiki/Man_page

الفصل السابع :رؤ ية العالم كما تراه الصدفة
•

تحتوي صفحة دليل  bashعلى أقسام تشرح التوسعات والقتباسات بطريقة رسمية.

•

يحتوي "  "Bash Reference Manualأي ن
ض ا على فصول عن التوسعات والقتباسات:
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
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الفصل الثامن :استخدامات متقدمة للوحة المفاتيح
•

توجد مقالة جيدة في ويكيبيديا عن الطرفيات:
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_terminal

الفصل التاسع :الأذونات
•

توجد مقالة جيدة في ويكيبيديا عن البرمجيات الخبيثة:

•

هنالك عدكد من برامج سطر الوامر التي متستخدم لنشاء وإدارة المستخدمين والمجموعات .للمزيد مججن

http://en.wikipedia.org/wiki/Malware

المعلومات ،راجع صفحة الدليل للوامر التية:
•

adduser

•

useradd

•

groupadd

الفصل الحادي عشر :البيئة
•

ح لملفات البدء بجميع تفاصيلها.
يحتوي قسم  INVOCATIONفي صفحة دليل  bashعلى شر د

الفصل الثاني عشر :مقدمة عن محرر vi

على الرغم من تعلمنا الكثير في ذاك الفصل ،إل أن ذلك هو بداية الطريق فقط! هنالججك العديججد مججن المصججادر الججتي

يمكنك الستعانة بها كي تكمل رحلتك إلى احتراف محرر :vi
•

كتجاب الججويكي " "Learning The vi Editorمججن ويكيبيججديا ،الججذي يججوفر دلينل لتعلجم  viوبعجض المحججررات
الشبيهة به كمحرر :vim

http://en.wikibooks.org/wiki/Vi
•

كتاب " – "The Vim Bookوهو من مشروع  ،vimيشرح )تقرينبا( كل مزايجا  .vimيمكنججك الحصججول عليججه

من:

ftp://ftp.vim.org/pub/vim/doc/book/vimbook-OPL.pdf
•

مقالة في ويكيبيديا عن  ،Bill Joyالذي أنشأ محرر :vi
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Joy
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•

مقالة ويكيبيديا عن  ،Bram Moolenaarالذي أنشأ محرر :vim
http://en.wikipedia.org/wiki/Bram_Moolenaar

الفصل الثالث عشر :تخصيص المماحث
•

توفر صفحة " "The Bash Prompt HOWTOمن مشروع توثيق ليمنكس شرنحا كامنل لكل ما يمكن فعلججه

مع الممحث:

http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/
•

توجد مقالة جيدة في ويكيبيديا عن الكواد الخاصة في :ANSI
http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code

الفصل الرابع عشر :إدارة الحزم

اق مض بعض الوقت وأنجت تستكشججف نظجام إدارة الحجزم فججي توزيعتججك .تجوفر كجل توزيعججة توثينقجا عجن أدوات إدارة
الحزم التي تستخدمها .يمكنك الستزادة من هذه المصادر:
•

فصل في السئلة الشائعة في توزيعة دبيان ،يحتوي نظرنة عامنة عن إدارة الحزم في أنظمة دبيان:
http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkgtools.en.html

•

الصفحة الرئيسية لمشروع :RPM

•

الصفحة الرئيسية لمشروع  YUMفي جامعة :Duke

•

للحصول على بعض المعلومات العامة ،راجع مقالة ويكيبيديا عن البيانات الوصفية:

http://www.rpm.org

http://linux.duke.edu/projects/yum/

http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata

الفصل الخامس عشر :أجهزة التخزين

ق نظججر نة علججى صججفحات الججدليل لبعججض الوامججر الججتي شججرحناها .يججدعم بعضججها الكججثير مججن الخيججارات والعمليججات.
ألجج م
ابحججث أي ن
ضججا عججن مقججالت علججى النججترنت لشججرح إضججافة القججراص الصججلبة إلججى حاسججوبك ،وطريقججة التعامججل مججع
الوسائط الضوئية.
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الفصل السادس عشر :الشبكات
•

يوفر توثيق ليمنكس دلينل لمدير شبكات ليمنكس:

•

تحتوي ويكيبيديا على العديد من المقالت التي تتحدث عن الشبكات:

http://tldp.org/LDP/nag2/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_address
http://en.wikipedia.org/wiki/Host_name
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier

الفصل السابع عشر :البحث عن الملفات
•

إن برامجججججج  ،locateو  ،updatedbو  ،findو  xargsهجججججم ججججججزء مجججججن حزمجججججة  findutilsمجججججن
مشروع غنو .يوفر مشجروع غنججو موقنعجا ملينئججا بجالمحتوى الكججثيف ،ربمجا عليجك قراءتججه إذا أرد ر
ت اسجتخدام
تلك البرامج في النظمة عالية الحماية:
http://www.gnu.org/software/findutils/

الفصل الثامن عشر :الأرشفة والنسخ الاحتياطي
•

صفحات الدليل لجميع الوامر التي ناقشناها في ذاك الفصل تشرحها شرنحا واضجنحا محتونيجا علجى أمثلجة

مفيدة .بالضافة إل ى ذلجك ،ل دى مش روع غنجو دليج ك
ل مفيجكد علجى النجترنت يش رح  .tarيمكجن العثجور عليجه

هنا:

http://www.gnu.org/software/tar/manual/index.html

الفصل التاسع عشر :التعابير النظامية
•

هنالك العديد من المصادر الموجودة على النترنت لتعلم التعابير النظامية.

•

ي  POSIXو  ASCIIلعطائك بع ن
ضا من الثقافة العامة:
تحتوي ويكيبيديا على مقالت تشرح معيارر خ
http://en.wikipedia.org/wiki/Posix
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii
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 معالجة النصوص:الفصل العشرون
:يحتوي موقع مشروع غنو على العديد من المقالت التي تناقش الدوات التي شرحنها في هذا الفصل
:Coreutils من حزمة

•

http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#Output-of-entire-files
http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#Operating-on-sorted-files
http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#Operating-on-fields
http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#Operating-on-characters
:Diffutils من حزمة

•

:sed

•

:aspell

•

:sed هنالك العديد من المصادر الموجودة على النترنت التي تتحدث عن

•

http://www.gnu.org/software/diffutils/manual/html_mono/diff.html

http://www.gnu.org/software/sed/manual/sed.html

http://aspell.net/man-html/index.html

http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html
http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt

 تنسيق النصوص:الفصل الحادي والعشرون
:groof دليل

•

: – برنامج لتنسيق النصوصtbl

•

: تصفح المقالت التية على ويكيبيديا،وبالتأكيد

•

http://www.gnu.org/software/groff/manual/

http://plan9.bell-labs.com/10thEdMan/tbl.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/TeX
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http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Typesetting

 الطباعة:الفصل الثاني والعشرون
:PostScript مقالة في ويكيبيديا عن لغة وصف الصفحات

•

:النظام الشائع للطباعة في يونكس

•

:System V  وBerkeley نظم الطباعة في

•

http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Unix_Printing_System
http://www.cups.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_printing_system
http://en.wikipedia.org/wiki/System_V_printing_system

 بناء البرامج:الفصل الثالث والعشرون
:make هنالك مقالتان جيدتان في ويكيبيديا عن الممصخرفات والداة

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler
http://en.wikipedia.org/wiki/Make_(software)
:GNU Make دليل

•

http://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/index.html

 كتابة أول سكربت لك:الفصل الرابع والعشرون

: راجع صفحة ويكيبيديا التية،للحصول على برنامج "أهنل بالعالم" في مختلف لغات البرمجة

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_world
:Shebang هذه المقالة في ويكيبيديا تتحدث أكثر عن آلية عمل
http://en.wikipedia.org/wiki/Shebang_(Unix)
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الفصل الخامس والعشرون :بدء المشروع
•

ي ويكيبيديا التريين ،وهذا الدليل:
للمزيد من المعلومات حول  ،HTMLراجع مقالرت خ
http://en.wikipedia.org/wiki/Html
http://en.wikibooks.org/wiki/HTML_Programming
http://html.net/tutorials/html/

•

تتضمن صفحة دليل  bashقسنما ممرعنروننا "  "HERE DOCUMENTSيحتوي شرنحا تفصيلنيا لهذه الميزة.

الفصل السادس والعشرون :نمط التصميم Top-Down
•

هنالك مقال ك
ت جيدة في ويكيبيديا عن فلسفة تصميم البرمجيات ،هاتان مقالتان منها:
http://en.wikipedia.org/wiki/Top-down_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Subroutines

الفصل السابع والعشرون :يبىنى التحكم :الدالة الشرطية if
•

هنالك عخدة أقسام فججي صججفحة دليججل  bashتججوفر معلومجات مفصججلة عججن المواضججيع الججتي مشجمرحت فججي ذاك
الفصل:

•

•

) Listsشرح عن معاملت التحكم || و &&(.

•

) Compound Commandsشرح عن ]] [[ ،و )) (( ،و .(if

•

.CONDITIONAL EXPRESSIONS

•

) SHELL BUILTIN COMMANDSشرح عن المر .(test

تحتوي ويكيبيديا أي ن
ضا على مقالة جيدة عن مفهوم :pseudocode
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudocode

الفصل الثامن والعشرون :قراءة مدخلات لوحة المفاتيح
•

يحتوي " "Bash Reference Manualفصنل عن الوامر المضمنة في  ،bashالتي من بينها المر :read
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Bash-Builtins
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الفصل التاسع والعشرون :يبىنى التحكم :التكرار باستخدام while/until
•

لججدى " "Bash Guide for Beginnersمججن مشججروع توثيججق ليمنكججس المزيججد مججن المثلججة عججن حلقججة تكججرار
:while
http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/sect_09_02.html

•

توجد مقالة في ويكيبيديا عن حلقات التكرار ،التي هي جزكء من مقالدة أكبر عن مبنى التحكم:
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow#Loops

الفصل الثلاثون :استكشاف الأخطاء وإصلاحها
•

هنالك مقالتان قصيرتان في ويكيبيديا تشرحان الخطاء البنيوية والخطاء المنطقية:
http://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_error

•

هنالك العديد من المصادر على النترنت لشرح الجوانب التقنية للبرمجة باستخدام :bash
http://mywiki.wooledge.org/BashPitfalls
http://tldp.org/LDP/abs/html/gotchas.html
http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Reserved-Word-Index.html

•

كتججاب "  "The Art of Unix Programmingهججو مرجججع مهججم لتعلججم المفججاهيم الساسججية الموجججودة فججي
برمجيات يونكس ،ينطبق العديد من تلك المفاهيم على سكربتات ال م
شل:

http://www.faqs.org/docs/artu/
http://www.faqs.org/docs/artu/ch01s06.html
•

هنالك  Bash Debuggerلمن يريد أن ينقح برنامنجا معقندا:
http://bashdb.sourceforge.net/

الفصل الحادي والثلاثون :يبىنى التحكم :التفرع باستخدام case
•

هنالك قسكم في " "Bash Reference Manualعن المبنى الشرطية ،يتحجدث بالتفصجيل عجن المجر المركجب
:case
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http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashref.html#SEC21
•

يوفر دليل " "Advanced Bash-Scripting Guideالمزيد من المثلة والتطبيقات حول :case
http://tldp.org/LDP/abs/html/testbranch.html

الفصل الثاني والثلاثون :المعاملات الموضعية
•

يحتوي " "Bash Hackers Wikiمقانل جيندا عن المعاملت الموضعية:
http://wiki.bash-hackers.org/scripting/posparams

•

يحتوي " "Bash Reference Manualمقانل عن المعاملت الخاصة بما فيهم * $و @:$
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Special-Parameters

•

بالضجججافة إلجججى التقنيجججات الجججتي شجججرحناها فجججي ذاك الفصجججل ،تحتجججوي  bashعلجججى أمجججدر مضجججمدن آخجججر باسجججم

 ،getoptsالججججذي يمكججججن اسججججتخدامه لمعالجججججة وسججججائط سججججطر الوامججججر .وقججججد مشججججمرح فججججي قسججججم "SHELL
 "BUILTIN COMMANDSفي صفحة دليل  ،bashوفي ":"Bash Hackers Wiki

http://wiki.bash-hackers.org/howto/getopts_tutorial

الفصل الثالث والثلاثون :التكرار باستخدام for
•

يحتججججوي " "Advanced Bash-Scripting Guideعلججججى فصججججدل عججججن التكججججرارات ،مججججع العديججججد مججججن المثلججججة
المختلفة:

http://tldp.org/LDP/abs/html/loops1.html
•

يشرح " "Bash Reference Manualالوامر المركبة التي متستخدم للتكرار ،بما فيها :for
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Looping-Constructs

الفصل الرابع والثلاثون :السلاسل النصية والأرقام
•

هناك شركح جيد في " "Bash Hackers Wikiعن توسعة المعاملت:
http://wiki.bash-hackers.org/syntax/pe

•

ويشرحها أي ن
ضا ":"Bash Reference Manual
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Shell-Parameter-Expansion
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•

هنالك مقالكة جيدكة في ويكيبيديا تشرح العمليات على البتات:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_operation

•

هنالك مقالكة أي ن
ضا عن معامل المقارنة ):(ternary
http://en.wikipedia.org/wiki/Ternary_operation

الفصل الخامس والثلاثون :المصفوفات
•

هنالك مقالتان في ويكيبيديا تشرحان مبنى المعطيات التي مذمكرت في ذاك الفصل:
)http://en.wikipedia.org/wiki/Scalar_(computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array

الفصل السادس والثلاثون :متفرقات
•

تحتججوي صججفحة دليججل  bashعلججى قسججدم ممرعنججون " "Compound Commandsيشججرح بالتفصججيل الوامججر

•

ح عن استبدال العمليات.
يحتوي القسم " "EXPANSIONفي صفحة دليل  bashعلى شر د

•

يحتوي " "The Advanced Bash-Scripting Guideأي ن
ح عن استبدال العمليات:
ضا على شر د

المركبة بما فيها  groupوالصدفات الفرعية.

http://tldp.org/LDP/abs/html/process-sub.html
•

هنالك مقالتان في  Linux Journalعن النابيب المسماة ،الولى من عام :1997
http://www.linuxjournal.com/article/2156

•

والثانية من عام :2009
http://www.linuxjournal.com/content/using-named-pipes-fifos-bash
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