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 نویسنده: یمقدمه

ت ایی و امنیّالعاده از نظر کارشود گذشت، یک سیستم عامل فوقبگذریم از دنیای زیبای لینوکس نمی از هر چه

 گیرد.های جهان مورد استفاده قرار میکه در بیشتر سرور

 هایدستگاه IOSسیستم عامل  ،ترین آنهاهاند که در سادلینوکس ایجاد شده یی شبکه بر پایههاافزاراکثر سخت

لین وّا، استروتیک که بر پایه لینوکس که بر پایه لینوکس نوشته شده است یا سیستم عامل میک سیسکو است

فکر که  این دستوراتی است که باید پشت سر هم وارد شود و ،رسدچیزی که با شنیدن نام لینوکس به ذهن ما می

د دارد کار با هایی که امروزه وجواز نظر بنده این طور نیست، در نسخه ار با لینوکس واقعاً سخت است، امّاک

 خودشان های خاصّهست و هم به صورت گرافیکی که هر کدام ویژگی Commandلینوکس هم به صورت 

 را دارند.

 آموزیم.می کار با آنها را با هم یهد شد و نحوهکار خوا Serverو  Desktop یدر این کتاب روی هر دو نسخه
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 ای بر لینوکس:مقدمه

 

-no-name یدامنه از استفاده به پروژه آغاز زا کنونیکال .ودب no-name-yet.com اوبونتو یپروژه ،لیاص نام

yet.com دبیان از اخهش یک عنوان به و شد عرضه ۲۰۰۴ اکتبر ۲۰ در اوبونتو ینسخه لیناوّ. استداده ادامه 

 یک ،ماه شش ره تا کند استفاده دبیان کد از که بود این آن هدف کرد؛ کار به آغاز تموقّ طور به لینوکس /گنو

 ،Xandros مانند ،دبیان دیگر یمنظوره همه هایشاخه از برخی برخالف. نماید عرضه را اوبونتو از جدید ینسخه

 به بسته هایمتن بر تکیه جای به اوقات اغلب واست  بوده پایبند دبیان یفلسفه به کنونیکال لیبرانت و لینسپایر

 .ندکمی تکیه آزاد افزارنرم یفلسفه به خود تجاری مدل عنوان

 هایبسته مدیریت برای اوبونتو. هستند دبیان پایدار غیر یمجموعه از هاییبسته بر مبتنی عموماً اوبونتو هایبسته

 هم با لزوماً اوبونتو و دبیان هایبسته وجود این با. کندمی استفاده دبیان یپیشرفته بندیبسته ابزار از شدهنصب

 اوبونتو تغییرات و هستند نیز دبیان خود اصلی هایبسته لمسئو اوبونتو دهندگانتوسعه از برخی. نیستند سازگار

 آوریل درحال  این با. شوندمی ارسال نیز دبیان به انجام محض به شوند، اعالم عرضه زمان در فقط اینکه جای به



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

7 
 

 انتقاد مورد دبیان هایبسته و آن هایبسته هایناسازگاری دلیل به را اوبونتو دبیان بنیانگذار موردوک یان ۲۰۰۵

 .استگرفته فاصله بسیار Debian Sarge از اوبونتو که داشت اظهار و داد قرار

 ۲۰۰۵ ژوئیه ۸ در. کندمی پرداخت را اوبونتو یهزینه ،کنونیکال شرکت طریق از شاتلورث مارک حاضر حال در

 ،بنیاد این از هدف. کرد ماعال آمریکا دالر میلیون ۱۰ یهلیّوّا گذاریسرمایه با را اوبونتو بنیاد ایجاد کنونیکال

 بنیاد این زمان آن تا و است ۲۰۰۶ ابتدای از اوبونتو یآینده هاینسخه یهمه برای توسعه و پشتیبانی تضمین

 مینتأ را اضطراری یبودجه ،بنیاد این ،بکشد کنار کنونیکال که صورتی در که است معتقد شاتلورث. ماندمی راکد

 که است قرار ،دارد وجود« Grumpy Groundhog» کد نام با اوبونتو از شاخه یک برای هاییبرنامه. کندمی

 مختلفی کاربردهای و هابرنامه اصالح کنترل از مستقیماً را برنامه متن و باشد آزمایشی و ناپایدار دائماً شاخه این

 هاینسخه توانندمی باال رده دهندگانتوسعه و کاربران ترتیب بدین. بکشد بیرون شوند،می عرضه اوبونتو با که

 هشدارهای تواندمی خهشا این همچنین کنند؛ آزمایش هابسته ساختن به نیاز بدون را هابرنامه از یک هر نگامهبه

 .نماید ارائه مختلف هایمعماری هایبسته ساختن اشکاالت یدرباره را هلیّاوّ

 افزارنرم این منظور همین به. است سازیجهانی و دسترسی بر تأکید اوبونتو، یپروژه در هتوجّ مورد نکات از یکی

 محیط به راحتی هب نیز ناآشنا کاربران حتی و است راحت بسیار آن با کردن کار ،است موجود هاتملیّ تمام برای

 .کنندمی عادت آن

 برای است، صمشخّ نیز نآنام  از که طورهمان عاملسیستم این که دارد وجود ادوبونتو نام با ایپروژه همچنین

 نام با عاملمسیست این از نیز دیگری یپروژه. است مناسب آموزشی هایمحیط و درس هایکالس در استفاده

 رومیزی، اوبونتوی شامل وبونتوا یخانواده. نمایدمی استفاده ایدیکی میزکار از که استشده طراحی کوبونتو

 اوبونتو ،JeOS ابونتو بوک،نِت اوبونتو ،MID اوبونتو گوبونتو، ادوبونتو، کوبونتو، بوک،نِت کوبونتو سرور، اوبونتو

Enterprise Cloud، استودیو، اوبونتو Mythbuntu، شودمی لوبونتو و زوبونتو. 

 که دهدمی ازهاج کاربران به که است sudo ابزار از گسترده یاستفاده شامل استفاده تبرقابلیّ اوبونتو تمرکز

 .دهند انجام رکاربربَاَ نشست یک ایجاد بدون را خود تیمدیریّ وظایف

 

 آسان آزاد، واسط یک یارائ ،آن طراحی از هدف که است شده طراحی گنوم دسکتاپ سیستم اساس بر اوبونتو

 گنوم در که کاربردهایی بر عالوه. استبوده جدید رومیزی کاربردهای یهمه یارائه ،حال عین در و تراقانهخلّ و
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 اوبونتو با Mozilla Firefox وب مرورگر ،open office.org مانند دیگری وریبهره افزارهاینرم دارد، وجود

 .شودمی عرضه

 اختیاری یبسته کی اوبونتو. است نارنجی و ایقهوه هایسایه دارای ،فعلی ینسخه کاربر واسط فرضپیش ظاهر

 بارگذاری را ایقهوه رنگ با سازگار جدید دسکتاپ دیواری کاغذ یک ماه هر که دارد «اوبونتو تقویم» نام به

 گرفت؛ قرار انتقاد مورد که بودند عریاننیمه هایانسان از تصاویری دارای هاکاغذدیواری این گذشته در. نمایدمی

 .شد "Linuxxx" مانند جدیدی مستعار هایاسم رواج به منجر انتقادها این

 

 افزار مورد نیاز:سختحدا قل 

 پیشتیبانی ؛کندمی پشتیبانی بیتی ۶۴ و بیتی ۳۲ ۸۶ایکس هایمعماری از حاضر حال در اوبونتو رومیزی ینسخه

 طور به سونی حال هر به :نکته) ۳ استیشنپلی و( ایتانیوم) IA-۶۴ سی،پی پاور هایمعماری برای هم رسمی غیر

 حذف را ۲۰۱۰ وریلآ ۱ در شده منتشر ۳٫۲۱ افزارتخس با ۳ استیشنپلی روی OtherOS برای پشتیبانی رسمی

 کی(. HTC HD2) کنید نگاه ARM معماری یپایه بر ارسیّ هایپردازنده چنینهم و دارد وجود( است کرده

GPU (گرافیکی پردازش واحد )یپوسته ،هجمل از هست، نیاز بصری هایجلوه کردن الفعّ برای شده پشتیبانی 

 .گرددمی بر یونیتی دوبعدی ینسخه به کاربری رابط ،نبود دسترس در GPU چنین که صورتی در. یونیتی

 سخت افزار Desktopنسخه  Serverنسخه 
300 MHz x86 processor 700 MHz processor CPU 

192 MB 512 MB RAM 
1GB 5GB Hard 

Graphics card and monitor 
capable of 640x480 

VGA capable of 1024x768 
screen resolution 

VGA 

ت که اگر شما برای این کار اسکنید، حداقل سخت افزار مورد نیاز می در جدول باال مشاهدهافزار که این سخت

 ت.درصد بر کارایی آن تاثیر خواهد گذاش 100برای لینوکس خود از سخت افزار بهتری استفاده کنید، 

خه های آن بررسی خواهد شد و بعد از این کار نسد شد و گزینههنصب خوا Desktop ینسخه ،برای شروع

 سرور را نصب خواهیم کرد.
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 :Desktop ینصب نسخه

سانی که کتا  استدسکتاپ سیستم عامل لینوکس  ی، نسخهای که با هم روی آن مانور خواهیم دادلین نسخهاوّ

 ه و تمایلشان به کار با لینوکس بیشتر شود.توجّ ،کنندلین بار با لینوکس کار میبرای اوّ

 برای شروع باید آخرین نسخه از این سیستم عامل را از لینک زیر دانلود کنیم:

 روی سایت قرار دارد. 14 ینسخه ،ل حاضر که در حال نگارش کتاب هستمدر حا

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

توانید انتخاب کنید که بهترین از لیست کشویی می دو نسخه را ،شکل باالبه مانند شود، ای که باز میدر صفحه

 کلیک کنید. downloadروی  بعد از انتخاب بر ،استبایتی  64همان  ،گزینه
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هایی که  Scrollbar ،در این صفحه

وجود دارد را به سمت چپ بکشید تا 

عدد صفر را مشاهده کنید و بعد ار این 

 کلیک کنید. Downloadکار بر روی 

 

 

 

 

 

رایت ، DVD، یکی اینکه فایل دانلود شده را بر روی یک وجود دارد Ubuntuهای مختلفی برای نصب روش

را نصب کنید  نآ، VMwareمانند  ،افزارهای مجازینرمکنید و داخل سیستم خود قرار دهید و یا اینکه بر روی 

 عامل بر روی سیستم مجازی نصب خواهد شد.این سیستمکه در این کتاب 

 کنیم:را از لینک زیر دانلود می VMware Workstationافزار مجازی نرم ،برای شروع

workstation.html-vmware-machine/1232-http://soft98.ir/os/virtual 

 توانید آموزش آن را از لینک زیر دانلود کنید:می ،افزار کار نکردیداگر با این نرم

http://p30download.com/fa/entry/49359/ 

 یبه ادامه Ubuntuآن را نصب کنید و برای نصب سیستم عامل لینوکس  ،افزار را دانلود کردیدبعد از اینکه نرم

 ه کنید.کار توجّ

 

http://soft98.ir/os/virtual-machine/1232-vmware-workstation.html
http://p30download.com/fa/entry/49359/
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و بر روی افزار وارد منوی فایل شوید شدن نرمبعد از باز

تا  کلیک کنید New Virtual Machine یگزینه

 جدید برای ایجاد ماشین مجازی ایجاد شود. یصفحه

خواهید از طریق سیستم ه داشته باشید اگر میتوجّ

که این الزم نیست  ،را نصب کنید Ubuntu ،واقعی

توانید مستقیم به سراغ مراحل را دنبال کنید؛ شما می

 .نصب سیستم عامل بروید

 

 

 یرا انتخاب و بر روی گزینه Typical یگزینه ،در این صفحه

Next .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextروی  بعد هم بر یصفحهدر 

 

 

 

 

 

قرار دادید باید  DVDرا بر روی  Ubuntuاین صفحه اگر در 

ل را انتخاب اوّ یدیسک را داخل سیستم خود قرار دهید و گزینه

دوم را  یگزینه ،اگر ایمیج مورد نظر این فایل را دارید و کنید

کلیک  Nextانتخاب و آدرس مورد نظر را به آن بدهید و بر روی 

 کنید.
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نام کامل خود را وارد ، Full nameدر این شکل و در قسمت 

نام کاربری خود را به همراه رمز ، User nameکنید و در قسمت 

 ک کنید.کلی Nextعبور وارد و بر روی 

 

 

 

 

 

شین مجازی خود وارد و مسیر نامی برای ما ،در این قسمت

 کلیک کنید. Nextص و بر روی سازی آن را مشخّذخیره

 

 

 

 

ص کنید که مجازی خود را مشخّ  دیسکهارد م حج ،در این صفحه

 یبا انتخاب گزینه یگابایت در نظر گرفته شده است وگ 20در اینجا 

Store virtual disk as a single file ،ّالعات این ماشین اط

د و استفاده ذخیره خواهد ش مجازی در یک هارد دیسک مجازی

 تر خواهد کرد.آن را در آینده آسان
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 کلیک کنید. Customize Hardwareبر روی در این صفحه 

 

 

 

 

 

 

توانید مقدار رم این ماشین مجازی را با می قسمت در این

کلیک  okه به سیستم اصلی خودتان تغییر دهید و بر روی توجّ

کلیک کنید تا سیستم  Finishکنید و در آخر هم بر روی 

 روشن شود.

 

بعد از اینکه ماشین مجازی  ،کنیدکه مشاهده میهمانطور

، اجرا شد، هست Ubuntuما که همان سیستم عامل 

 کند.شروع به نصب خودکار می
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ت شدن سیستم، ری استاربعد از نصب کامل و 

که از شما رمز  شودمی روبرو ظاهر یصفحه

کند که در مراحل نصب عبوری را درخواست می

 آن را وارد کردید. 

 Nextرمز مورد نظر خود را وارد کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 مجازی: در لینوکس Vmware Toolsنصب 

کردید، بهتر است قبل هر کاری نصب  Vmwareبعد از اینکه سیستم عامل لینوکس را روی ماشین مجازی 

وری و سرعت ماشین مجازی ین ماشین مجازی نصب کنید تا بهرهرا روی ا Vmware Toolsافزار رابط نرم

 بهتر شود.

 Vmwareافزار، نرمبرای شروع کار

Tools و دستورات را وارد لینوکس کنید 

 زیر را در ترمینال اجرا کنید.

در  Vmware Toolsبرای وارد کردن 

شوید و از  VMین مجازی وارد منوی ماش

 یگزینه ،Guestقسمت 

Install/Upgrade vmware tools  را

 انتخاب کنید.
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به  Vmware Toolsبعد از اضافه شدن 

مانند شکل روبرو از سمت چپ بر روی 

File کلیک کنید و بعد بر رویVmware 

Tools  ن نمایش های آکلیک کنید تا فایل

 gz یداده شود و بعد بر روی فایل فشرده

 Extract To یو گزینه کلیک راست کنید

 را انتخاب کنید.

 

 

را  Desktop یگزینه ،در این صفحه

کلیک کنید تا  Extractانتخاب و بر روی 

 ذخیره شود. Desktopالعات بر روی اطّ

 

 

 

 

 

 شوید و دستور زیر را اجرا کنید: Terminalبعد از انجام مراحل باال وارد 

cd Desktop/vmware-tools-distrib 

 شویم.می Desktopدر  vmware-tools-distrib یبا این دستور وارد پوشه
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کس نصب بر روی لینو VMware Toolsکنیم تا دستور زیر را اجرا می ،مورد نظر یوارد شدن به پوشه بعد از

 شود:

/.vmware-install.pl -d 

 Sudo suل با دستور اوّ ،در شکل روبرو

دهیم، بعد با دستور دسترسی الزم به کاربر می

cd Desktop/vmware-tools-distrib 

در آخر با دستور  شده ووارد پوشه 

/.vmware-install.pl -d 

Vmware Tools  را بر روی لینوکس نصب

کنیم، بعد از نصب حتماً لینوکس را می

Restart .کنید تا تنظیمات اعمال شود 

 :Ubuntuفی ابزارهای لینوکس معرّ

 

 Ubuntuتم عامل سکه وارد سیزمانی

شوید، شکل روبرو را مشاهده می

خواهید کرد که از یک نوار با عنوان 

Launcher کند و اکثر استفاده می

 نوار انجامکارهای خود را از طریق این 

 د.خواهیم دا
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مهمترین چیز برای شروع کار این 

بزار است که بتوانیم به درستی از ا

به  قدرتمند جستجو استفاده کنیم؛

 Searchمانند شکل بر روی آیکون 

بعد از ظاهر شدن کلیک کنید، 

 توانیدجستجو شما می یصفحه

و مورد نظر خود را جستجو  یگزینه

زیاد  ،این کتاب یدر ادامه اجرا کنید؛

 با این ابزار کار خواهیم کرد.

 

 

 Launcherهای دیگری هم در نوار آیکون

در شکل روبرو  Fileبه مانند آیکون  ،وجود دارند

شغال ها، سطل آها، درایوپوشه یکنندهصکه مشخّ

 باشد.و غیره می
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د و در ساعت کلیک کنی روی باالیی بربرای تغییر زمان باید از نوار ابزار 

 .کلیک کنیدTime & Date Settingsباز شده بر روی یپنجره

 

 

 

زمانی شما بر  یدر این صفحه اگر منطقه

قرار ندارد، از قسمت  Tehranروی 

را  Manually یگزینه ،ین صفحهپای

ایران را  کشور ،نقشهانتخاب کنید و در 

 زمانی تغییر کند. یانتخاب کنید تا منطقه

 

 

 

 

شوید  Clockتوانید وارد تب برای انجام تنظیمات بیشتر می

ید ساعت در باالی هخواص کنید که آیا میو در آنجا مشخّ

خواهید روز و ماه در یا نه و آیا می ،صفحه نمایش داده شود

 ص شود و ...کنار ساعت مشخّ
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بر  که از نوار باالییخاموش کردن سیستم به این صورت است  ینحوه

 shutdown یکنیم و گزینهروی آیکون مورد نظر در شکل کلیک می

 Lockهای دیگری هم وجود دارد به مانند ه گزینهکنیم، البتّ را انتخاب می

 .Suspendصفحه کاربرد دارد، یا مثالً  نکه برای قفل کرد

 

 

کلیک  Shutdownبعد از اینکه بر روی 

 Shutdown , Restartدو گزینه  ،کردید

از یکی  شود که در صورت نیازنمایش داده می

 استفاده خواهید کرد.

 

 

 

 تعریف نام کاربری:

برا مشاهده، حذف و تعریف نام کاربری در 

Ubuntu  واردSearch یشوید و کلمه 

user را وارد و بعد بر روی آیکونUser 

Accounts .کلیک کنید 
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کنید که مشاهده میهمانطور

کاربر مورد نظر در لیست وجود 

دارد و اگر به قسمت 

Account Type  نگاه کنید

این کاربر با دسترسی 

Administrator حال است ،

خواهید یک کاربر جدید اگر ب

 ،ل از همهباید اوّ  تعریف کنید

را از  این صفحه

حالت قفل خارج 

برای همین  کنید،

از قسمت باالی باید 

صفحه بر 

  Unlockروی

کلیک کنید و در 

باز شده  یصفحه

رمز خود را وارد 

بر و نام کامل کار ،باز شده یآیکون + به مانند شکل کلیک کنید و در صفحه انجام کار باال بر رویکنید.بعد از 

خواهید کاربر مورد نظر دسترسی کامل به منابع اگر می Account Typeدر قسمت نام کاربری آن را وارد کنید؛

 .کلیک کنید okدر نظر بگیرید و بر روی  Administratorنوع اکانت کاربر را  ،باشدداشته 
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بعد از ایجاد کاربر مورد نظر بر روی 

آن کلیک کنید و از سمت راست بر 

کلیک  Account disabledروی 

کنید اگر قفل بود باید قفل باال را باز 

 کنید.

 

 

 Set a Password now یگزینه ،Actionدر قسمت 

را انتخاب و رمز عبور مورد نظر خود را وارد کنید، اگر 

کافی است  ،رمز عبور خیلی قوی ایجاد کنید خواهیدمی

 کلیک کنید New Passwordبر روی آیکون روبروی 

تا یک رمز عبور تصادفی و قوی برای شما ایجاد کند، 

کلیک  Changeبعد از وارد کردن رمز عبور بر روی 

 کنید.

 

خواهید ایجاد کاربر اگر میبعد از 

 Standardدسترسی کاربر را به نوع 

توانید به صورت شکل تغییر دهید می

 روبرو عمل کنید.
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 :Terminalتعریف نام کاربری از طریق 

، در این قسمت ربران خود نام کاربری ایجاد کنیمبعد از اینکه توانستیم در قسمت قبل به صورت گرافیکی برای کا

به  ن کارنام کاربری تعریف کنیم، برای ای ،برای کاربران Terminalخواهیم با استفاده از دستورات در محیط می

 :کنیممیصورت زیر عمل 

 .کنیممیرا اجرا  Terminalو  شویممی Searchوارد 

 

 

 

 

برای تعریف کاربر باید از دستور 

adduser  استفاده کنیم که به

 کنیم:صورت زیر استفاده می

Sudo adduser user1  

 sudoاز دستور  لاوّ ،دستور باالدر 

کنیم که این دستور برای استفاده می

به کاربر در  Rootکاربر ز دادن مجوّ

حال کار است تا توانایی تعریف 

User .را داشته باشد 

 کهد، زمانیکنایجاد میبرای ما  User1کنیم که کاربری با نام استفاده می Adduserدستور  از ،در قسمت بعد

کاربر مورد  ،شود و بعدتماس و ... دریافت می ی، نام کامل، شمارهی عبوردستور باال را اجرا کردید از شما کلمه

 شود.نظر ایجاد می
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 Userشوید و searchبعد از تعریف کاربر وارد 

Accounts .را به مانند شکل روبرو اجرا کنید 

 

 

 

روبرو که در شکل همانطور

کاربر مورد نظر  ،کنیدمشاهده می

ه داشته ایجاد شده است، توجّ

کنید باشید کاربری که ایجاد می

ز با مجوّ Standardیک کاربر 

-باشد که میدسترسی پایین می

وه در گر توانید

Administrator قرار دهید. 

 حذف نام کاربری:

ام کاربری از دستور زیر استفاده برای حذف ن

 :کنید

sudo deluser username 

نام  ،Usernameدر این دستور به جای 

 کاربر مورد نظر خود را وارد کنید.
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 بررسی کلیدهای میانبر:

 فی کنیم.را به شما معرّ  Ubuntuخواهیم انواع کلیدهای ترکیبی در لینوکس در این قسمت می

Alt + F1  این کلید برای انتخاب آیکونSearch باشد.در نوار سمت چپ می 

Alt + F2  با فشار این دو کلید منویSearch .ظاهر خواهد شد 
Prt Sc .گرفتن عکس از صفحه 

Alt + Prt Sc  شود.عکس گرفته می الفعّ یپنجرهبا استفاده از این دو کلید از روی 
Shift + Prt Sc بگیرید. و عکس کنید صخّ مش را توانید هر جا که نیاز داشتیدشما می 

Alt + Tab گیرد.ار میدیگر مورد استفاده قر یاین کلید برای انتقال از یک پنجره به پنجره 
Ctrl + Alt + Tab از  توانید یکیبا استفاده از این کلید یک صفحه ظاهر خواهد شد که شما می

 های در حال اجرا را انتخاب کنید.پنجره
Ctrl + Alt + 

Left/Right Cursor 
 .Desktopتغییر فضای کاری یا همان 

Alt+F7 شده استفاده خواهد شد.ی بازبرای انتقال پنجره 
Alt+F8 .برای کم و زیاد کردن پنجره استفاده خواهد شد 
Alt+F9 کردن پنجره کاربرد دارد.برای کوچک 
Alt+F10 دارد.شده کاربرد ی انتخاببرای باز کردن منوی مربوط به هر پنجره 

Alt+Space منویی ظاهر خواهد شد که برای  ،با این کلید'Always on Top' and 'Minimise' and 

'Maximise .کاربرد دارد 
Alt+F4  شدن پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.برای بسته 

Ctrl + Alt + Delete یپنجره ،با فشار این سه کلید Shutdown شود.ظاهر می 
Ctrl + Alt +Key  با استفاده از کلیدCtr+Alt ر دهید.توانید جایگاه پنجره را در صفحه تغییو اعداد می 

Ctrl + T ها کاربرد دارد.کردن تب جدید در برنامهاین کلید برای باز 
Ctrl + W  گیرد.برای بستن تب در مرورگر مورد استفاده قرار می 
Ctrl + L نما به خط آدرس.انتقال مکان 
Ctrl + B نمایش منوی BookMarks .در مرورگر 
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 :Desktopکار با 

بر روی صفحه کلیک  Desktopبرای انجام تنظیمات 

 Change Desktopیراست کنید و گزینه

Background .را انتخاب کنید 

 

-یکی از عکس ،در این صفحه برای تغییر عکس

-فرض را انتخاب کنید و یا اگر میهای پیش

انتخاب کنید  دیگری از مکان دیگرعکس خواهید 

کلیک  Pictures Folderبه مانند شکل بر روی 

توانید یکی از می Themeکنید. برای تغییر 

را انتخاب کنید و  Themeهای روبروی گزینه

برای تغییر نواری که در سمت چپ صفحه با 

توانید عدد بزرگی قرار دارد می Luncherعنوان 

 کنید.ص و کوچکی آن را مشخّ

 

 Behaviorدر این شکل وارد تب 

مورد نظر را  یو اگر دو گزینه شوید

ال کنید، دو آیکون در سمت فعّ

راست ظاهر خواهد شد که یکی 

و  Dektopص کردن برای مشخّ

دیگری برای پاک کردن پنجره در 

 باشد.صفحه می
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 تنظیمات شبکه:

و  صال به شبکهبرای اتّکه  استآن  یبخش شبکه ،Ubuntu های سیستم عامل لینوکسبخشیکی از مهمترین 

 رنت مورد نیاز است.اینت

اگر در لینوکس ، بررسی کنیدن یا محل کار خود را سازما یبرای تنظیم باید شبکه

 یدهندهشانکنید که نبا نوار باالیی آن نگاه کنید یک آیکون با دو فلش مشاهده می

برای  صل شده است؛شبکه متّ ،ین شکلدر ا صل بودن یا نبودن به شبکه است؛متّ

را انتخاب  Edit Connections ینجام تنظیمات روی آن کلیک کنید و گزینها

 کنید.

 

ال است یک کارت شبکه فعّ ،کنیدکه در این صفحه مشاهده میهمانطور

برای بررسی  ایجاد شده است؛ Wiredکه این شبکه از طریق کابل 

 کلیک کنید. Editتنظیمات بر روی 

 

 

 

رت شبکه کا MAC Addressتوانید شما می Ethernetتب  در

که سرعت انتقال را  MTUقسمت  مورد نظر را مشاهده کنید؛

 شود.انجام می Automaticکند به صورت ص میمشخّ

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1
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صال به شبکه اتّ ینحوه ،شوید IPV4 Settingsاگر وارد تب 

در این قسمت لینوکس از طریق سرویس  ص شده است؛مشخّ

DHCP ، آدرسIP صل شدهمتّ دریافت کرده است و به شبکه-

 است.

به ذهن شما برسد که سرویس  الخوب در این لحظه شاید این سؤ

DHCP ّال شده است؟ چون ما لینوکس خود را بر روی از کجا فع

اطر همین این به خ ،اجرا کردیم VMwareماشین مجازی 

مطلب  یبرای درک بهتر آن به ادامه سرویس اجرا شده است؛

 ه کنید.توجّ

 

مجازی خود کلیک راست کنید بر روی ماشین 

 کنید. را انتخاب Settings یو گزینه
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 Networkاز لیست سمت چپ بر روی

adaptor که کلیک کنید، همانطور

این ماشین  یکنید کارت شبکهمشاهده می

 قرار دارد. NATمجازی بر روی 

 

مجازی لینوکس  یه شدیم کارت شبکهاینکه متوجّ بعد از 

قرار دارد وارد جستجو ویندوز شوید و  NATبر روی 

Virtual Network Editor  اجرا کنید تا شکل روبرو را

ص شده است چند کارت که مشخّظاهر شود. همانطور

 VMnet8 یمجازی وجود دارد که کارت شبکه یشبکه

د ین صفحه نگاه کنیقرار دارد که اگر به پای NATبر روی 

ص مشخّ  DHCPاست و رنج آدرس ال شدهتا تیک فعّدو

 ا تغییر دهید.آن ر توانیدشده است که شما می

به  اینترنت ،DHCPسرویس شدن الو فعّ NATه کنید اگر سیستم اصلی شما دارای اینترنت باشد با انتخاب توجّ

 کند.داخل ماشین مجازی راه پیدا می

وباره وارد لینوکس شوید و بر روی آیکون د

-گزینه ،شبکه کلیک کنید و در منوی باز شده

را  Connection information ی

-شود، میدر شکلی که باز می انتخاب کنید؛

این ماشین را مشاهده کنید  IPتوانید آدرس 

که این آدرس از همان رنج آدرسی است که 

 قرار داشت. DHCPدر سرویس 

تری را بررسی خواهیم ، تنظیمات پیشرفتهکه در ادامه است درک بهتر موضوع بوده یدلیل بررسی این قسمت برا

 کرد.
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 ردن زبان فارسی به لینوکس:کاضافه

 Searchبرای شروع از سمت چپ بر روی 

 کنیم.به مانند شکل روبرو کلیک می

 

 

 یدر قسمت مورد نظر با نوشتن کلمه

Language، اهر میآیکون مربوط به آن ظ-

 Languageشود که بر روی آیکون

Support .کلیک کنید 

 

 

 

 

کردن زبان فارسی به سیستم حه برای اضافهدر این صف

کلیک کنید  Install/Remove Languageبر روی 

 .تا شکل بعد ظاهر شود
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را انتخاب و بر روی  Persianزبان  ،در این قسمت

Apply Changes  کلیک کنید تا زبان مورد نظر به

 لیست اضافه شود.

 

 

 

 

در این قسمت هم برای نصب از شما رمز عبور 

شود که شما باید بر روی درخواست می

Authentication .کلیک کنید 

 

کنید، بسته های مورد که مشاهده میهمانطور

-در حال دانلود می Ubuntuنظر از سرور 

زبان فارسی به لیست  ،باشد که بعد از دانلود

 اضافه خواهد شد.
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 :Ubuntu Software Centerبررسی 

افزار توانید به نرمافزار وجود دارد که میدیگر سیستم و یا فروشگاه نرمهای عاملبه مانند سیستم  Ubuntuدر

 .دلخواه خود دست پیدا کنید

شده در صبر روی آیکون مشخّ Luncherشوید از سمت چپ در نوار  Software Centerبرای اینکه وارد 

 عکس باال کلیک کنید تا شکل مورد نظر ظاهر شود.

 

وشگاه باید بر افزار از فربرای نصب نرم

 یافزار کلیک کنید تا صفحهروی نرم

بعد از باز شدن  ن ظاهر شود کهمربوط به آ

کلیک کنید،  Installبر روی  باید صفحه

ربر دریافت عبور کارمز  ،ن از شمابعد از آ

ه این البتّ ،کند به نصبو برنامه شروع می

 .داردقرار  Free یبرنامه در دسته
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 :Remote Desktopسازی فعال

 Remoteسهای دیگر از سرویتوانیم برای دسترسی به سیستمویندوز می دانید در سیستم عاملمیکه همانطور

Desktop  ه سیستم بر در سیستم عامل لینوکس هم همین امکان وجود دارد که بتوانیم از راه دو ؛کنیماستفاده

 .کنیممی این موضوع را در این قسمت بررسی دسترسی داشته باشیم،

 :XRDPسازی پکیج الفعّ –ل روش اوّ

را بر  XRDP یخواهیم بستهدر این قسمت می

و به آن  اندازی کنیمروی سرور لینوکس راه

به مانند شکل روبرو  برای شروع ؛صل شویممتّ

از دستور زیر  شویم ومی Terminalوارد 

 کنیم:برای نصب این بسته استفاده می

 

 

 

sudo apt-get install xrdp 

را  Yکلید  ،بعد از اجرای دستور

افزاری نرم یوارد کنید تا این بسته

 نصب شود.

 ،بعد از نصب ابزارهای مورد نیاز

 کنید:دستور زیر را اجرا 
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sudo apt-get update 

sudo apt-get install xfce4 

های جدید را بر ل که آپدیتدستور اوّ

کند و روی سرور لینوکس اعمال می

 xfce4دستور دوم برای نصب سرویس 

به  باشد؛برای دسترسی از راه دور می

های نصبی شاید ت زیاد بودن بستهعلّ

 .نی شودطوالزمان نصب کمی 

 

 

echo xfce4-session >~/.xsession 

با اجرای دستور باال تنظیمات مورد نیاز 

-اعمال می xfce4 بر روی سرویس 

  شود.

 دستور مورد نظر به درستی اجرا شده است. ،کنیدمیکه مشاهده همانطور

 کنیم.می Restartرا با دستور زیر  xrdpسرویس  ،عد از نصب و انجام تنظیماتب

sudo service xrdp restart  

ت قیّبا موفّ xrdpسرویس 

Restart  .شده است 
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 ،بعد باید به سرور وصل شویم یدر مرحله

 ،دانیدسرور خود را نمی IPاگر آدرس امّا 

ه آن ب hostname –Iتوانید با دستور می

وع در شکل یدا کنید که این موضدسترسی پ

  ص شده است.روبرو مشخّ

 

 Remoteافزاراندازی سرویس، وارد نرمبعد از راه

Desktop connection  شوید و در ویندوز

آدرس سرور لینوکس خود را وارد و بر روی 

Connect .کلیک کنید 

 

 

و  است اجرا شده xrdpسرویس  ،در شکل روبرو

شما باید نام کاربری و رمز عبور مربوط به لینوکس 

  خود را وارد کنید.

 

 

 

ه داشته باشید این سرویس در هر دو ورژن توجّ

Desktop  وServer .کارایی دارد 
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 مربوط به لینوکس:  Remote Desktopاستفاده از سرویس

ن هم آبرعکس  ،صل شدیماز طریق ویندوز به لینوکس متّ همانگونه که

 دهیم.وجود دارد که در این قسمت با هم این کار را انجام می

-ال میرا برای سیستم عامل ویندوز فعّ Remoteت قابلیّ ،ل از همهاوّ

 شویم.صل میبه آن متّ  Linuxکنیم و بعد از آن از طریق

 Remoteیشوید و جمله Searchوارد در ویندوز برای این کار 

access مورد نظر ظاهر شود و بعد بر روی  یرا وارد کنید تا گزینه

کلیک  allow Remote Access to your computer یگزین

 کنید.

 

 

 

ورود از  شدیم، بعد از Remoteبه مانند شکل وارد تب 

دوم و سوم را  یتوانید یکی از دو گزینهمی گزینه 3بین 

سوم را انتخاب  یبا این تفاوت که اگر گزینه ،انتخاب کنید

کلیک کنید و کاربری که  Select Usersکنید باید بر روی 

تا فقط این کاربر  ت وارد سیستم شود را انتخاب کنیدقرار اس

 ورود به ویندوز را داشته باشد. حقّ

 کنید. کلیک OKمورد نظر بر روی  یبعد از انتخاب گزینه
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دوباره وارد  ،ویندوز در Remoteکردن البعد از فعّ

را  Remote یبرنامه Searchو در  شویدلینوکس 

 .اجرا کنیدجستجو و به مانند شکل آن را 

 

 

 

 

 

 

 

نام سرور ، nameدر شکل مقابل، در قسمت 

، Serverخود را وارد کنید و بعد در قسمت 

کنید و نام نام و یا آدرس سرور خود را وارد 

کاربری و رمز عبوری را که در ویندوز خود 

 یتعریف کردید را وارد کنید و اگر در شبکه

ا کنید باید نام آن رخود از دومین استفاده می

 ،کردن آنوارد کنید و در آخر برای ذخیره

یا برای  را انتخاب کنید، Save یگزینه

 کلیک کنید. Connectشدن بر روی صلمتّ
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 صل شویم.خود متّ عامل ویندوزم به همین راحتی به سیستمتوانستی ،کنیددر شکل باال مشاهده می کههمانطور
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 العات بین ویندوز و لینوکس:گذاری اطّاشتراک

توانید سانی میست که به آهای مختلف ااستفاده از شبکه بین سیستم ،العاتذاری اطّگهای به اشتراکیکی از راه

ریق ویندوز به خواهیم فایلی را از طدر این قسمت می .ه باشیدهای دیگر دسترسی داشتالعات سیستمتمام اطّ به

 دهیم.میانجام با هم این کار را  ؛کسا برعی و ریافت کنیمرا د آنذاریم و از طریق لینوکس اشتراک بگ

 ز:گذاری فایل در ویندواشتراک –قدم اول 

ه اگر که البتّد قرار دارن IP در یک رنج و اندشدهشبکه با هم فرض مثال را بر این گرفتیم که لینوکس و ویندوز 

 د.بنده را مطالعه کنی VMware Workstationتوانید کتاب می ،به صورت مجازی با این کار مشکل دارید

 :شوید 10، 8، 7در ویندوز  وارد آدرس زیر

Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center\Advanced 

sharing settings 

قسمت  ،در این صفحه

Home or Work  را

 یانتخاب کنید و دو گزینه

 Turn onل را در حالت اوّ

 Saveقرار دهید و بر روی

Changes .کلیک کنید 
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بگذاریم اشتراک کنیم وبرای اینکه آن را به یک پوشه ایجاد می

را انتخاب  Properties یو گزینه روی آن کلیک راست

 کنیم.می

 

 

 

 

-شوید و گزینه Sharingل وارد تب در این شکل اوّ

را انتخاب کنید و در  Advanced Sharing ی

 share thisیتیک گزینه ،شدهی بازصفحه

folder  یرا انتخاب کنید و بر روی گزینه 

Permissions .کلیک کنید 

 

 

 

 

 Read یگزینه ،را انتخاب و از بین مجوزها Everyoneگروه  ،در این صفحه

و  دالعات را ببیننتوانند اطّتمام کاربران فقط می ،با این کار را انتخاب کنید؛

 توانند کاری روی آن انجام دهند.دریافت کنند و نمی
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 یپوشه ،کنیدهمانطورکه مشاهده می

 با است کهشده  Shareمورد نظر 

توانیم به می \\172.16.1.92آدرس 

دست در ویندوز شده  Share یپوشه

 .پیدا کنیم

صورت  که باید به شده در ویندوز دست پیدا کنیم Shareخواهیم از طریق لینوکس به فایل می، Shareبعد از 

 .زیر عمل کنیم

کلیک کنید و به  Fileاز سمت چپ بر روی وارد لینوکس شوید و 

کلیک  Connect To serverبر روی  ،روبرو یشدهمانند شکل باز

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

را وارد کنید  سیستم ویندوزی خودباید آدرس  Server Addressدر قسمت سمت راست شکل باال به مانند 

، Serveraddressدر این آدرس باید به جای  وارد کنید که /smb://serveraddressکه باید به صورت 

 کلیک کنید. connectو بعد بر روی  آدرس و یا نام سرور ویندوز خود را وارد کنید

 

 

file://///172.16.1.92
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در این صفحه هم باید نام کاربری و رمز عبور سیستم 

خود  یدر شبکه Domainمقابل را وارد کنید، اگر از 

 Domainکنید باید نام آن را در قسمت استفاده می

 کلیک کنید. connectوارد و در آخر بر روی 

 

 

 

 

فولدر  ،کنیدکه مشاهده میهمانطور

 Share ،مورد نظر که در ویندوز

نمایش داده شده است،  ،کرده بودیم

های سیستم درایو کلّ ،ه با این کارالبتّ

 شود.ویندوز نمایان می

 شده لینوکس از طریق ویندوز: shareدسترسی به فولدر 

ولی در این قسمت  ،ست پیدا کنیمویندوز از طریق لینوکس د یشده Shareدر قسمت قبل توانستیم به فولدر 

 خواهیم برعکس این عمل را انجام دهیم.می

 Desktopبرای شروع یک پوشه در قسمت 

 کنیم.لینوکس ایجاد می

 گیریم.در نظر می shareنام پوشه مورد نظر را 
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 Local Networkیکلیک راست کنید و گزینه روی پوشه ایجاد شده

Share یرا انتخاب کنید و یا اینکه گزینه Properties  را انتخاب و در

 شوید. Local Network Shareای که باز می شود وارد تب صفحه

 

 

 

 

 

 

روبرو برای اینکه  یشدهی بازدر صفحه

کنیم باید  Shareفولدر مورد نظر را 

را  Share this folderیتیک گزینه

ای نجرهپ ،انتخاب کنیم که بعد از این کار

کند باید شود که اعالم مییظاهر م

 Sharingسرویس مورد نظر مربوط به 

نصب شود که شما باید بر روی 

Install Service .کلیک کنید 

 

نصب  Sambaکلیک کنید تا سرویس  Installدر این شکل بر روی 

 شود.
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از نصب سرویس از شما  در این قسمت بعد

 Restartشود که سرویس را درخواست می

 .سرویس به صورت کامل اوکی شودکنید تا 

 

دوباره روی فولدر  ،Sharingشدن سرویس البعد از فعّ

 Localیمورد نظر کلیک راست کنید و گزینه

Network Share  را انتخاب کنید و به مانند شکل

را انتخاب  Share this folder یتیک گزینه ،روبرو

نام مورد نظر خود را ، share nameکنید و در قسمت 

را انتخاب  Guest access یوارد کنید و تیک گزینه

کاربران داده شود، بعد  یبه همه Readکنید تا دسترسی 

کلیک کنید تا  Create shareاز این کار بر روی 

 ات تکمیل شود.عملیّ

 

 

شویم کردن فولدر وارد ویندوز می Shareبعد از 

که  کنیمرا وارد می \\172.16.1.104آدرس و 

باید آدرس سرور  172.16.1.104به جای 

که مشاهده ینوکس خود را وارد کنیم، همانطورل

 ص شده است.مشخّ ،شده Shareکنید فولدر می

 

 

 

file://///172.16.1.104
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 :Restoreو  Backupکار با 

نوکس هم باید این برخوردار است، که در لیای العادهت فوقیّاز اهمّ العاتحفظ اطّ ،عاملی در هر سیستماصوال 

کنیم تا در صورت نیاز  تهیّه Backupالعات سیستم خود از اطّ ها این است کهیکی از این راه کار انجام شود،

 های خود دست پیدا کنیم.بتوانیم دوباره به فایل

 Backupمی شویم و سرویس  Searchبرای شروع وارد 

 کنیم.را جستجو و اجرا می

 

که در شکل روبرو همانطور

 یکنید، دو گزینهمشاهده می

Restore  وBackup  وجود

دارد که برای شروع کار بر روی 

Backup .کلیک کنید 

 

 

 

خود وارد کنید که در موقع  Backupدر این صفحه یک رمز عبور برای 

Restore شود، بعد از وارد کردن رمز کردن این رمز از شما درخواست می

 کلیک کنید. Continueروی عبور بر 

 Continueبعد از کلیک بر روی 

 گرفتن آغاز خواهد شد. Backupبه صورت خودکار کار  
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ت قبلی را االعبرای اینکه اطّحاال 

Restore اره در سرویس کنیم باید دوب

Backup  یگزینهبر روی Restore 

 کلیک کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

قبلی ذخیره شده  Backupدر این صفحه باید مسیری که 

آدرسی  ،، به دلیل اینکه در قسمت قبلص کنیماست را مشخّ

ای دست مت هم به گزینهپس در این قس ،ص نکردیمرا مشخّ

 کنیم.کلیک می Forwardزنیم و بر روی نمی

 

 

 

که گرفته  Backupتاریخ  ،اتوماتیکبعد از بررسی به صورت 

شود و شما باید تاریخ مورد ص میمشخّ  است در لیست شده

 کلیک کنید. forwardنظر خود را از لیست انتخاب و بر روی 
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ل را اوّ یدارد که اگر گزینهدر این صفحه دو گزینه وجود 

العات در همان مکان اصلی خودشان انتخاب کنید، اطّ

Restore دوم را انتخاب کنید  یشوند و اگر گزینهمی

 Restoreص کردن مکان توسط شما العات با مشخّاطّ

ل را انتخاب و بر ی اوّگزینه ،خواهند شد، پس در حال حاضر

 کلیک کنید. Forwardروی 

 

 

 کلیک کنید. Restoreدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 Backupرمز عبوری را که در هنگام گرفتن  ،در این صفحه

وارد کردید را در این قسمت وارد کنید و بر روی 

continue  کلیک کنید تا کارRestore .به پایان برسد 
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 :Ubuntuدر لینوکس  Diskبررسی 

ها در سیستم عامل لینوکس بیندازیم، اگر خاطرتان باشد در ویندوز از دیسکخواهیم نگاهی به در این قسمت می

از  Ubuntu ولی در لینوکس ،شدبرای مدیریت هارد دیسک استفاده می Disk Managementسرویس 

 کنند.برای این کار استفاده می Diskسرویس 

برای شروع وارد لینوکس شوید و 

کلیک کنید و  Searchبر روی 

را وارد کنید و در  Disk یکلمه

بین موارد مورد جستجو بر روی 

Disks کلیک کنید. 

 

را مشاهده  Disksدر شکل روبرو سرویس 

ها و هارد دیسک یگیرندهکنید که دربرمی

برای شروع یک هارد  باشد؛های دیگر میدرایو

کنیم، دیسک به سرور لینوکس خود اضافه می

-مجازی میه این سرور لینوکس به صورت البتّ

باشد و هارد دیسک را به صورت مجازی 

ینکه هارد دیسک خام را اصافه کردیم، برای ا

باید به مانند شکل روبرو بر روی  فرمت کنیم

را  format یو گزینهنظر کلیک  آیکون مورد

اشته باشید هارد دیسک ه دانتخاب کنیم، توجّ

 عامل روی آن قرار دارد. ات سیستمالعباشد که اطّمیت همان هارد دیسک اصلی ل در لیساوّ
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توانید سرعت فرمت می Eraseدر این صفحه در قسمت 

فرض ص کنید که به صورت پیشکردن دیسک را مشخّ

هم باید نوع  Typeقرار دارد، در قسمت  Quickبر روی 

 Ext4 ،بهترین گزینهبندی را انتخاب کنید که پارتیشن

 باشد.است که مختص لینوکس می

کلیک کنید تا کار آغاز  formatدر این صفحه بر روی 

 شود.

 

 

 

در این قسمت باید رمز عبور کاربر خود را وارد و بر 

 کلیک کنید. Authenticateروی 

 

 

برای  ،کنیم Mountبعد از انجام فرمت باید درایو جدید را 

 همین باید بر روی آیکون مورد  نظر در شکل مقابل کلیک کنید.
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 :Ubuntu Server رسی کاملرب

که انتخاب و مدیران شب هابرای دیتا سنترها، سازمانباشد و مختص سرور می Ubuntuعامل  این ورژن از سیستم

که با هم تمام  و تمام کار به صورت دستور است شودنمیپشتیبانی  GUIدر این ورژن از گرافیک یا  خوبی است.

 این دستورات را بررسی خواهیم کرد.

 را از لینک زیر دانلود کنید: Ubuntuبرای شروع باید آخرین ورژن سیستم عامل 

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

یا اینکه  ت کنید وایر ،DVDروی  رتوانید آن را بباشد که میمی ISOپسوند کنید به صورت فایلی که دانلود می

 بر روی ماشین مجازی اجرا کنید.

 ن مجازی اجرا خواهد شد.یعامل بر روی ماش در این کتاب این سیستم

 :Ubuntu Serverنصب سیستم عامل 

 VMware Workstationافزار را بر روی نرم Ubuntu Server ،قسمت قبل عرض کردمکه در همانطور

 م.یادافزار را توضیح داین نرمایجاد ماشین مجازی در  ینحوه ،کنیم که در اوایل کتابمینصب 

 .ایجاد کردیم Ubuntu Serverماشین مجازی را برای سیستم عامل  ،در این قسمت

 

ی انتخاب زبان ظاهر صفحه ،برای شروع نصب

ها را انتخاب و یکی از زبان باید که شودمی

Enter .کنید 

 

 

 

 

http://www.ubuntu.com/download/server
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 کنید.  Enterو ل را انتخاباوّ  یگزینه ،برای شروع

 

 

 

 

 

 

زبان مورد نظر برای نصب  ،در این قسمت

ه داشته باشید ، توجّدانتخاب کنیرا  املع سیستم

توانید زبان فارسی را برای نصب از این لیست می

 انتخاب کنید.

 

 

 

ت مکانی خود را توانید موقعیّدر این صفحه می

ه برای انتخاب که البتّ Iranص کنید، مثالً مشخّ

Iran  باید قسمتother  و بعدAsia  را انتخاب

 ص کنید.را مشخّ ت خویشو بعد موقعیّ کنید
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این قسمت برای تغییر استاندارد کیبورد 

الزم به تغییر آن نیست، برای  که است

 را انتخاب کنید. No یگزینه باید همین

توانید زبان کیبورد خود در این صفحه می

زبان  ،اینجاص کنید که در را مشخّ

 شود.انگلیسی انتخاب می

 کنید. Enter ،بعد از انتخاب

 

 

 

 

را  English یگزینه ،در این صفحه

 کنید. Enterانتخاب و 
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می برای سرور خود نا ،در این صفحه

را انتخاب کنید تا  Continueوارد و 

 بعد برویم. یبه صفحه

 

نام کاربری خود را وارد  ،در این قسمت

 کلیک کنید. Continueو بر روی 

 

 

رمز عبور کاربر را وارد  ،در این صفحه

 .فشار دهید Continueو بر روی 

 

بور ت اینکه رمز عدر این صفحه به علّ

شود ال میرا ساده وارد کردیم از ما سؤ

-که این رمز قوی نیست و آیا می

دهید خواهید با همین رمز کار را ادامه 

 .کنیممیکلیک  Yesبر روی  که فعالً

 

را  Yes یگزینه ،در این صفحه

 انتخاب کنید.
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فرض را انتخاب پیش یگزینه ،هدر این صفح

این صفحه برای انتخاب نوع پارتیشن  کنید؛

 کاربرد دارد.

Enter .کنید 

 

هارد دیسک  ،در این قسمت

مورد نظر خود را انتخاب و 

Enter نید.ک 

این قسمت برای تغییر در 

 یگزینه ،LVMتیشن به نوع رپا

Yes .را انتخاب کنید 

 

 

در این صفحه مقدار فضای 

ص و هارد دیسک خود را مشخّ

را انتخاب  Continue یگزینه

این مقدار فضا بستگی به  کنید؛

هارد دیسک شما دارد که در 

جاد ماشین مجازی زمان ای

 چقدر به آن فضا داده باشید.
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را برای  Yes یگزینه ،این صفحهدر 

ایجاد تغییرات در پارتیشن انتخاب 

 کنید.

 

 

در این صفحه چیزی وارد نکنید و 

Enter .کنید 

 

 

این قسمت مربوط به آپدیت لینوکس 

ل را اوّ یگزینهباید باشد که فعالً می

کار به  در طولانتخاب کنیم و اگر 

انجام آن  ینحوه ،آپدیت نیاز داشتیم

 را با هم بررسی خواهیم کرد.

 

-های نرماین صفحه مربوط به بسته

ها بر باشد که با انتخاب آنفزاری میا

فعالً  روی سیستم نصب خواهند شد،

چیزی را انتخاب نکنید و کار را ادامه 

 دهید.
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را  Yes یگزینه ،در این قسمت

 Boot Loaderانتخاب کنید تا 

 شود.اندازی نصب و راه

 

کار نصب به پایان  ،این پنجره در

کار  یبرای ادامهباید رسد که می

Enter .کنید 

 

شود و بعد از اجرا از سیستم ری استارت می ،بعد از انجام مراحل باال

 کند.شما نام کاربری که در هنگام نصب وارد کردید را درخواست می

 

 

با کنید که در شکل روبرو مشاهده میهمانطور

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد خط 

که باید کار ایم شده Ubuntuفرمان لینوکس 

 اصلی خود را شروع کنیم.
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 :ه در لینوکسلیّدستورات اوّبررسی 

ر من این است دستورات پرکاربردی که در لینوکس کاربرد دارد را با هم بررسی کنیم، نظ خواهیمدر این بخش می

 ت بخوانید.را به دقّقسمت که این 

   

 عملکرد نام دستور

apt-get یس و سروباشد که برای نصب، آپدیت، حذف و... یکی از پرکاربردترین دستورات لینوکس می

 ها کاربرد دارد.برنامه

sudo ن دستور ا آگیرد تباشد که قبل از هر دستوری قرار میاین دستور یکی از مهمترین دستورات می

 داشته باشد. Rootکاربر  یبرای اجرا به اندازهدسترسی الزم 

sudo su  افزایش دسترسی کاربر به کاربرroot . 

apropos اینکه  این دستور برای کمک کردن به شما بر فهم بهتر دستورات کاربرد دارد، یعنی

خط فرمان از دستور  چه کاربردی دارد باید در، apt-getاگر بخواهید بدانید دستور 

apropos apt-get .استفاده کنید 

aptitude اده باید نصب ه قبل از استفها که البتّ اندازی برنامه و سرویسدستوری برای نصب و راه

 شده باشد.

Clear یبرای پاک کردن صفحه Terminal باشد.می 

cal رود.برای نمایش تقویم به کار می 

date نمایش تاریخ و ساعت. 

cfdisk  نمایش جدول پارتیشن کاربرد دارد.برای 

w ا مشاهده کنید، توانید کاربرانی که در حال استفاده از سرور هستند ربا این دستور می

 ورید.صل شده است را بدست آکالینتی که به سرور متّ IPتوانید آدرس ی میحتّ

uname توانید نام لینوکس خود را مشاهده کنید.با این دستور شما می 

uname -a رور، نسخه مانند نام س ،تری را مشاهده خواهید کردعات کاملالاطّ ،با این دستور

 لینوکس و...

ls شودنمایش داده می ،ات مسیری که در آن حضور داریدمحتویّ ،با این دستور. 

ls -l تری نمایش داده خواهند شدکاملالعات ات با اطّ محتویّ ،با این دستور. 
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ls –f  دهد.فرمت فایل را به همراه نام فایل نمایش می ،دستوراین 

ls –r شوندالعات به صورت برعکس نمایش داده میاطّ ،با این دستور. 

ls -lrt ایش داده ز دسترسی آن نمتمام اجزای آن دایرکتوری به همراه مجوّ ،با این دستور

 .شوندمی

ethtool eth0 مانند سرعت و ... ،دهدنمایش میالعات کارت شبکه را اطّ ،این دستور 

iw dev wlan0 
link 

شاهده مرا  Wlan0وایرلس با نام  یالعات کارت شبکهاطّتوانید با این دستور می

 .کنید

ip link show سرور شما به همراه  یاین دستور برای نمایش لیست کارت شبکهMac Address 

 .کاربرد دارد

ip addr show  آدرس  شنمایاین دستور برایIP .کارت شبکه کاربرد دارد 

ip route show  برای نمایش آدرس روتر وNet .شبکه کاربرد دارد 

ss -tupl شودنمایش داده می ،کنندهایی که با اینترنت کار میسرویس ،با این دستور. 

ss -tup دهد.ال سرور را نمایش میهای فعّلیست کانکشن 

host 
google.com 

اده دو... نمایش  IPV4 ،IPV6مانند آدرس  ،العات سایت گوگلاطّ ،دستوربا این 

 شود.می

hostname .نمایش نام سرور 

last reboot ینمایش تاریخچه Restart .کردن سرور 

ifconfig ّسرور کاربرد دارد، مانند آدرس  یالعات کارت شبکهبرای نمایش اطIP .و.. 
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 تنظیمات شبکه: 

-آن را تنظیم کنیم که در ادامه یاین است که قسمت شبکه ،دهیملین کاری که بعد از نصب لینوکس انجام میاوّ

 کار به اینترنت بسیار نیاز داریم. ی

تبدیل کنیم  Rootقبل از هر کاری باید کاربر فعلی خود را به کاربر 

تا دسترسی کامل به تمام اجزا داشته باشد، برای همین از دستور 

sudo su  تا با مز عبور کاربر فعلی را وارد کنیم ر باید از وارد کردن دستور کنیم که بعداین کار اجرا میبرای

 کار خود بپردازیم. یبه ادامه Rootکاربر 

 :Ifconfigدستور 

کار با آن را  ینحوه ،سیستم کاربرد دارد که در زیر یکردن کارت شبکهکردن و تنظیمصاین دستور برای مشخّ

 بررسی خواهیم کرد.

تا کارت  2اجرای این دستور با 

نمایش  loو  eth0های شبکه با نام

 یشود که کارت شبکهداده می

باشد که می eth0اصلی سیستم 

آدرس  ،اگر در تصویر هم نگاه کنید

IP ّاین  ص شده است؛آن هم مشخ

از طریق سرویس  را  آدرس

DHCP افزار که روی نرمVMware Workstation ّمشکلی  ، اگر در این موردستکرده ادریافت  ،ال شدهفع

 بنده را مطالعه کنید. VMware Workstationکتاب آموزشی دارید، 
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 :IP Addressتنظیم 

 IP address ،اندازی شدکنید، قطعاً بعد از اینکه لینوکس راهاستفاده می DHCPخود از سرویس  یاگر در شبکه

 تعریف کنید IP addressبه صورت دستی  ریافت خواهد کرد، ولی اگر بخواهیدد DHCPرا از طریق سرویس 

 :باید به این صورت عمل کنید

ردیم تا تغییراتی یگ شبکه بگوارد کنیم باید به دنبال فایل کانفرا به صورت دستی  IP Addressبرای اینکه بتوانید 

 م دهیم.این کار را انجا توانستیم به راحتیمی ،اگر لینوکس به صورت گرافیکی بود ،ن ایجاد کنیمروی آ

 "/"یک  ،برای شروع در خط فرمان

 etc یکلمه ،قرار دهید و بعد از آن

ی تب را بار دکمهو بعد از آن، دو

پوشه با این کار تمام اجزای  بزنید؛

etc کنید.را مشاهده می 

 

 را تغییر دهیم باید به این صورت عمل کنیم: IP Addressبرای اینکه تنظیمات 

کردن محتویات آنها پیدا کنیم، مانند برنامه برای اجرا ل باید یک اوّ ،برای اینکه وارد تنظیمات فایل شبکه شویم

nano , vi در این کتاب از  کهnano  استفاده خواهیم کرد و در صورت نیاز هم ازvi .هم استفاده خواهیم کرد 

 یات تنظیمات شبکه در پوشهحتویّ م

etc>>network  در یک فایل با نام

interfaces  قرار دارد که برای اجرا کردن آن

 .شودشکل زیر ظاهر می ،بعد از اجراکه  استفاده کنیم nano /etc/network/interfacesباید از دستور 

-که در شکل روبرو مشاهده میهمانطور

کارت و  است ات باز شدهمحتویّ ،کنید

 بر روی سرویس eth0شبکه با عنوان 

DHCP .قرار دارد 
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را به صورت   IP Addressبرای اینکه

 یدستی وارد کنیم باید به جای کلمه

DHCP یکلمه ،در شکل قبل Static 

را وارد و بعد به صورت زیر آدرس را 

 وارد کنیم.

 

 

Address 172.16.1.47  توانید تغییر دهیدباشد که به صورت دلخواه خود میمیاین آدرس مربوط به آدرس داخلی شبکه  

Netmask 255.255.255.0 کنید آدرس زیر شبکه خود را وارد می   

Network  172.16.1.0 کنیدآدرس شبکه خود را وارد می   

Broadcast 172.16.1.255 خود را وارد کنید برودکستآدرس  ،در این قسمت  

Gateway 172.16.1.2  خود را وارد کنیدآدرس روتر  

العات را بعد از اینکه اطّ

 به مانند شکل وارد کردید

العات را ذخیره باید اطّ

برای این کار باید  کنید؛

 ctrl + xکلید ترکیبی 

به مانند  .دفشار دهی

 یذخیره یگزینه ،شکل

شود العات ظاهر میاطّ

ن را به عنوا Yکه باید 

 تأیید وارد کنید.
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 .فشار دهید تا وارد خط فرمان شوید Enterرا وارد کردید بر روی  Yبعد از اینکه 

یر عمل برای این کار به صورت زسرور را هم تنظیم کنید؛  DNSباید آدرس  IP addressتنظیم کامل  از بعد

 کنید:

را  nano /etc/resolv.confدستور  ،در خط فرمان

 .شوید resolv.confوارد کنید تا وارد فایل 

مانند شکل روبرو برای اضافه کردن به 

سرور باید به این صورت   DNSآدرس

 عمل کنید:

Nameserver Ip address 

، Ip addressکه شما باید به جای 

 را سرور مورد نظر خود DNSآدرس 

در شکل مشاهده  کههمانطور ؛وارد کنید

فی شده معرّ DNSسرور  4 ،کنیدمی

بعد از اتمام کار بر روی کلید  ،است

بعد  فشار دهید و CTRL + Xترکیبی 

  .ت ذخیره شوداالعفشار دهید تا اطّ Y بر روی

را به سیستم عامل لینوکس به صورت دستی بدهید، برای اینکه  IPآدرس  شما توانستید ،با انجام این دو کار

دستور زیر  برای این کار از؛ اجرا کنید Interfaceرا برای فایل  Restartتنظیمات کامالً اعمال شود باید دستور 

 کنیم:استفاده می Networkingکردن سرویس  Restartبرای 

    /etc/init.d/networking restart 
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ی تتم واقعی نصب کرده باشید و آدرس شبکه را به درسسحاال اگر شما سیستم عامل لینوکس را بر روی یک سی

 VMwareی، ولی اگر از ماشین مجازی و برنامهلینوکس شما باید دارای اینترنت باشد ،باشیدوارد کرده 

Workstation قضیه کمی متفاوت است که  ،استفاده کرده باشید

 یبرای ارتباط ماشین مجازی به صورت مستقیم به کارت شبکه

برای همین  ،دشما باید تغییراتی را در برنامه ایجاد کنی ،اصلی سیستم

 Virtual Networkیخود شوید و برنامه وارد سیستم اصلی

Editor .را اجرا کنید 

 

 

 

 

 

مجازی مشاهده  یکارت شبکه 3 و،در لیست روبر

کنید که برای ارتباط سیستم عامل لینوکس به می

 ی سیستم اصلی بایدصورت مستقیم با کارت شبکه

قرار  Bridgedرا بر روی  vmnet0 یکارت شبکه

کارت   :Bridged toیو در جلوی گزینه دهید

کلیک  OKخود را انتخاب و بر روی اصلی  یشبکه

 کنید.
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 ین مجازی خود کلیک راست کنید و گزینهیبر روی ماش این کاربعد از انجام 

settings .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

خود را  یکارت شبکه ،در این قسمت از سمت چپ

را  Custom یگزینه ،انتخاب کنید و در سمت راست

تنظیم  Bridgedای که بر روی انتخاب و کارت شبکه

یعنی  ،لاوّ یگزینهتوانید ه میشده را انتخاب کنید، البتّ

Bridged: connected direct…  را هم انتخاب

 کلیک کنید. OKبعد از انتخاب بر روی  ،کنید

 

 

 

سیستم به اینترنت  ،کارهای باالبعد از انجام 

-می Pingبا دستور  صل شده است کهمتّ

 .توانید این موضوع را تست کنید
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 :Ubuntuکردن لینوکس آپدیت

وماتیک دارید که لینوکس به صورت ات که آیا دوستباشید از شما پرسیده شد ت کرده اگر در زمان نصب دقّ

برای  ال کنیم؛عّفخواهیم دوباره سرویس آپدیت را ا اینجا میآپدیت شود که در آنجا این موضوع را رد کردیم، امّ 

 :کنیممیاین کار به صورت زیر عمل 

 در خط فرمان دستور زیر را وارد کنید:

dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades 

 شود:که با اجرای دستور باال شکل زیر ظاهر می باشدافزاری میهای نرممربوط به بسته dpkgدستور 

شود که ال میدر این صفحه از شما سؤ

صورت  به Updateید هست آیا مایل

اتوماتیک انجام شود که شما در صورت 

 را انتخاب کنید. Yes یگزینه ،نیاز

 

 

در افزار و آپدیت و ... کاربرد دارد؛ وجود دارد که برای نصب نرم apt-getی با عنوان دستور دیگر و بسیار مهمّ

ین دستور به شکل زیر از ا توانیدع و بدون وقفه انجام شود مییاین قسمت برای اینکه آپدیت به صورت سر

 :استفاده کنید

 در شکل روبرو با استفاده از دستور 

apt-get update 

جدید برای سرور در های تمام آپدیت

ه باید به البتّ ،باشدحال دانلود و نصب می

 صل باشید.اینترنت حتماً متّ
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و آپدیت  دیگری برای ارتقادستوری 

افزاری وجود دارد که های نرمبسته

زیر  از دستور باید برای اجرای آن

 استفاده کنید:

apt-get upgrade 

 ،ییدبعد از اجرای دستور برای تأ

 را وارد کنید. Y یکلمه

 

 دستوری دیگر با عنوان:

apt-get dist-upgrade 

-های نرموجود دارد که هم بسته

-کند و هم بستهافزاری را آپدیت می

های جدیدی که برای نصب آماده 

کند که این فی میست را معرّا

موضوع را در شکل روبرو مشاهده 

 کنید.می

و  Updateبرای اجرای دستورات 

Upgrade زمان به به صورت هم

 از کنید ومانند شکل روبرو عمل 

 استفاده کنید. apt-get update && apt-get upgradeدستور 

 یکلمه ،دستورات یحتماً باید قبل از همه ،کنیدبرای نصب استفاده نمی Root اگر از کاربر ،ه داشته باشیدتوجّ

sudo .را قرار دهید تا دسترسی الزم برای نصب داشته باشید 
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 :Ubuntuبه لینوکس  راه دوردسترسی از 

 یم کرد.ها را بررسی خواهیسهای مختلفی برای دسترسی به سرور لینوکس وجود دارد که با هم این سروروش

 :(OpenSSH Serverل )روش اوّ

 :اه دور باید به صورت زیر عمل کنیددسترسی از ر به منظور Open SSHبرای تنظیم و پیکربندی سرویس 

وارد خط فرمان  Openssh یبستهبرای نصب 

 شوید و دستور زیر را وارد کنید:

apt-get install openssh-server 

این بسته روی سیستم عامل لینوکس نصب بوده است که شاید در لینوکس شما نصب  ،اگر به شکل نگاه کنید

به سرور  SSHاز طریق  Puttyافزاری مانند بعد از این کار با نرماین دستور نصب خواهد شد، نشده باشد که با 

 را دانلود کنید: Puttyافزار از طریق لینک زیر نرم شوید.میصل متّ

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 

 IPآدرس ،  Hostnameبه مانند شکل مقابل در قسمت

های قبل با هم سرور لینوکس خود را که در قسمت

های بررسی کردیم را در این قسمت وارد کنید و از گزینه

کلیک   openرا انتخاب و بر روی SSH یگزینه ،زیر آن

 کنید.

دیگر نیاز نیست به صورت  ،ر: با استفاده از این برنامهتذکّ

مستقیم در سرور اصلی یا مجازی کار کنید، فقط کافی 

صل و به لینوکس خود متّ کنید اجرا آن را در ویندوز است

 شوید.

 

 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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 ،کلیک کردید Openکه بر روی زمانی

-دهنده شود که نشانپنجره ظاهر مییک 

لینوکس  کلید مربوط به سروری دسته

شود که آیا میباشد که از شما پرسیده می

اعتماد است که  این سرور یا کلید مورد

، این موضوع Yesکلیک بر روی  ید بابا

 یید کنید.را تأ

 

 

نام کاربری و رمز عبور خود را 

 وارد کنید.

 

 

 

کنید با مشاهده می کههمانطور

وارد  ،نام کاربری و رمز عبور

 خط فرمان سرور لینوکس شدیم.
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 :Open-SSHبررسی فایل کانفیگ 

 کنید: را وارد ردر خط فرمان دستور زی را بررسی کنید، SSHبرای اینکه فایل کانفیگ 

nano /etc/ssh/sshd_config 

کنید، وارد که مشاهده میهمانطور

-شدیم که می sshفایل کانفیگ 

آن ی را در توانیم تغییرات خاصّ

 اعمال کنیم.

 

 

 

 

 

 :SSHپیغام بعد از ورود کاربر از طریق یش نما

به دنبال  شوید و SSHفایل کانفیگ  دوار

برای راحتی  باشید؛ Bannerی به نام خطّ

را فشار دهید تا به  ctrl + wکلید  ،کار

قسمت جستجو ظاهر شود و  ،مانند شکل

 Enterو  را واردBanner  یکلمه ،بعد

 کنید.
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مورد  یکلمه ،کنیدمیکه مشاهده همانطور

 ص شده است.نظر در متن مشخّ

را  #عالمت ، Bannerکردن البرای فعّ

پاک کنید و کلید  Banner یپشت کلمه

فایل  را فشار دهید و متن ctrl + xترکیبی 

 را ذخیره کنید.

 

عالمت  ،کنیدکه مشاهده میهمانطور

مورد نظر حذف شده است و کلید 

ctrl+x .اجرا شده است 

برای اینکه متن دلخواه خود را برای 

وارد کنیم باید وارد  ،کاربر در زمان ورود

شویم و متن  etc/issue.net/فایل 

 مورد نظر خود را وارد کنیم.

 

وارد فایل  ،با دستور زیر در خط فرمان

 شویم:مورد نظر می

nano /etc/issue.net 

-مشاهده میکه در شکل روبرو همانطور

، متن مورد نظر خود را در فایل کنید

باید  برای ذخیره و خروج کهنوشتیم 

 را فشار دهید. ctrl + xکلید 
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را ری استارت کنید، بعد از این  SSHیک بار سرویس ، restart sshکارهای باال با دستور  یبعد از انجام همه

 وارد سرور شوید. SSHکار دوباره از طریق 

کنید، در شکل روبرو مشاهده میکه همانطور

مت نمایش ه بودیم در این قستپیامی که نوش

  .به همین سادگیداده شده است، 

 

 :Telnetارتباط از راه دور از طریق 

ت آن به است که امنیّ Telnetاز طریق سرویس  روش دیگری هم برای ارتباط از راه دور وجود دارد که آن هم

 کنیم:سازی آن به صورت زیر عمل میالبرای فعّ شود؛کمتر استفاده میبه مراتب کمتر است و  SSHنسبت 

باید  Telnetبرای استفاده از سرویس 

برای همین از  ،ال کنیمسرویس آن را فعّ

 کنیم:زیر استفاده میدستور 

apt-get install xinetd telnetd 

 

، Yیید است که با وارد کردن ، منتظر تأدستور باال اجرا شده و برای نصب ،کنیدکه در شکل مشاهده میهمانطور

 نصب سرویس آغاز خواهد شد.

 بعد از نصب سرویس در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید:

nano /etc/inetd.conf 

است که بعد از العاتی خالی از هر نوع اطّ شود که معموالًبعد از اجرای این دستور فایل متنی مود نظر باز می

 العات را ذخیره کنید:شدن شما باید متن زیر را در آن کپی کنید و بعد اطّباز

telnet stream tcp nowait telnetd /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd 

 کاربران داده خواهد شد.های الزم به دسترسی ،با این کار
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متن  ،کنیدکه مشاهده میورهمانط

کپی شده است که مورد نظر در فایل 

آن به مانند قبل باید  یبرای ذخیره

را فشار دهید  Ctrl + Xکلید ترکیبی 

 را انتخاب کنید. Yو بعد کلید 

 

 

 

 بعد از انجام کار باال در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید:

nano /etc/xinetd.conf 

شود که شما باید متن زیر را بدون کم و کاست در داخل باز می xinetd.confفایل متنی  ،اجرای دستوربعد از 

 :آن کپی کنید

# Simple configuration file for xinetd 

# 

# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/ 

defaults 

{ 

# Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success 

# and log_on_failure. The default is the following : 

# log_type = SYSLOG daemon info 

instances = 60 

log_type = SYSLOG authpriv 

log_on_success = HOST PID 

log_on_failure = HOST 

cps = 25 30 

} 



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

72 
 

-که در شکل روبرو مشاهده میهمانطور

شده ر کامل در فایل کپی طو، متن بهکنید

 کلید باید آن یبرای ذخیره است که

Ctrl + X  و بعد کلیدY فشار دهید را. 

 

 

 

در  Telnetمربوط به  23آیا پورت  د و ببینیدهای لینوکس بزنیبعد از انجام کارهای باال باید سری به پورت

 کنیم:برای این کار از دستور زیر استفاده می ،ها قرار دارد یا نهلیست سرویس

nano /etc/services  

 

 

را  Servicesفایل متنی  ،شدنازبعد از ب

 Telnetکنید که سرویس مشاهده می

است که اگر برای  ن تعریف شدهدر آ

العات شما تعریف نشده باشد باید اطّ

آن را به مانند شکل روبرو وارد کنید و 

 فایل مورد نظر را ذخیره کنید. ،درآخر
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 دستور زیر استفاده کنید: بعد باید از یمرحلهدر 

nano /etc/xinetd.d/telnet 

ا به صورت رالعات زیر شود که باید اطّ ایجاد می /etc/xinetd.dدر مسیر  telnetفایلی با نام  ،با این دستور

 :ن کپی کنیدکامل در آ

default: on 

# description: The telnet server serves telnet sessions; it uses 

# unencrypted username/password pairs for authentication. 

service telnet 

{ 

disable = no 

flags = REUSE 

socket_type = stream 

wait = no 

user = root 

server = /usr/sbin/in.telnetd 

log_on_failure += USERID 

} 

 

ل در فایل مورد العات به صورت کاماطّ

 ،بعد از این کار ؛است نظر کپی شده

 شود.ذخیره می Ctrl + Xفایل با کلید 
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ن را بار آ، یکسرویسانجام شده است و برای استفاده از این  Telnetتا به اینجا نصب و کانفیگ سرویس 

Restart کنیم:برای این کار از دستور زیر استفاده می ؛کنیممی 

sudo /etc/init.d/xinetd restart  

دستور مورد نظر  ،شکل روبروبه مانند 

 Restartاجرا و سرویس مورد نظر 

 شده است.

کل زیر برای این کار به ش شویم؛صل میبه سرور لینوکس خود متّ Telnetاز طریق  Puttyافزار با استفاده از نرم

 ه کنید:توجّ

 یها باید گزینهآدرس سرور را وارد و از بین گزینه ،در این شکل

Telnet  را انتخاب و بر رویOpen .کلیک کنیم 

 

 

 

 

کنید از طریق که مشاهده میهمانطور

همین  توانستیم به Telnetسرویس 

صل سرور لینوکس خود متّ راحتی به

 شویم.
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 در لینوکس: DNSنصب و کانیفیگ سرویس 

 ص کردنمشخّ دهی وکه کار آدرس باشدمی DNSسرویس  ،عامل در هر سیستمها یکی از مهمترین سرویس

 Ubuntuخواهیم این سرویس را برای سیستم عامل لینوکس هاست را دارد که در این بخش میو نام IP سآدر

 برای این کار به مانند شکل زیر عمل کنید: اندازی کنیم؛نصب و راه

 کنیم: با استفاده از دستور زیر لینوکس را آپدیت می

apt-get update 

کشد تا سیستم عامل ت زمانی طول میمدّ

Ubuntu  به صورت کامل آپدیت شود که

 ه برای این کار به اینترنت نیاز داریم.البتّ

 

 

 

 

 

 کنیم:از دستور زیر استفاده می DNSبرای نصب سرویس 

 
apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc 

 ر: تذکّ

این  م،ینکرددستورات استفاده  یقبل از همه، sudoشوید که از دستور ه میمتوجّ ،ه کنیداگر به دستورات توجّ

دسترسی پیدا کردیم و  rootبه کاربر  sudo su رل کار با استفاده از دستودر اوّ که موضوع به خاطر این است

 دیگر نیاز به این دستور نیست.
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 ر از شما پرسیدهبعد از اجرای دستو

یا مایل به نصب شود که آمی

که برای  ،سرویس هستید یا نه

را فشار  Yکلید  باید کردناوکی

 دهید.

 

 

 

 

بعد از چند دقیقه  ،کنیدکه مشاهده میهمانطور

و آماده  است سرویس مورد نظر نصب شده

 باشد.کانفیگ می

 

 

 

 

 

 ل باید وارد مسیر زیر شویم:اوّ، DNSبرای کانفیگ سرویس 

 
 cd /etc/bind 

 باید از دستور زیر استفاده کنیم: bind یبعد از ورود به پوشه

 nano named.conf.options 
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ل وارد اوّ ،کنیدکه مشاهده میهمانطور

شدیم و بعد فایل مورد  bind یپوشه

 نظر را اجرا کردیم.

 

 فایل متنی روبرو، ز اجرای دستورات باالبعد ا

خواهد شد که باید تغییرات مورد نظر اجرا 

م کرد در آن یکه در ادامه بیان خواه خود را

 د کنیم.ایجا

 

 

 

 

 

خارجی  DNSبرای اینکه چند سرور 

خود ثبت کنیم  DNSرا در سرویس 

 // عالمت و،باید به مانند شکل روبر

ر در را از پشت کلمات مورد نظ

 شده برداریم و آدرسصقسمت مشخّ

وارد و فایل را  ،آنها را به مانند شکل

 ذخیره کنیم.
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 ظیم کنید؛تن IPرا هم بر روی این ورژن  DNSکنید، بهتر است سرویس خود استفاده می یدر شبکه IPV4اگر از 

 دستور زیر را وارد و اجرا کنید: ،برای این کار در خط فرمان

 
nano /etc/default/bind9 

 

رو در شدن شکل روببعد از باز

را وارد  4-باید  optionsقسمت 

 Ctrl+xالعات را با کلید و اطّ

 ذخیره کنید.

 :DNS Serverدر  Forward Zoneایجاد 

 برای تبدیل Forward Zoneدانید که حتماً می ،سرور مربوط به ویندوز سرور آشنایی داشته باشید DNSاگر با 

برای انجام  دهیم؛توانیم این کار را انجام هم می Ubuntuعامل لینوکس که در سیستمباشد می IPاسم به آدرس 

 العات زیر توجه کنید:این کار به اطّ

در  zonesبا نام  پوشهیک  ،برای شروع

 کنیم.ایجاد می etc/bindمسیر 

برای  mkdirدستور  ،دانیدکه میهمانطور

 کاربرد دارد. جدید ایجاد دایرکتوری

بعد از ایجاد دایرکتوری جدید با نام 

zones با دستور 

 cd /etc/bind/zones  

 شویم.وارد آن می
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 شوید:می named.conf.localبا استفاده از دستور زیر وارد فایلی با نام 

nano /etc/bind/named.conf.local 

بعد از اجرای دستور باال 

العات در شکل را باید اطّ

در فایل مورد نظر 

اگر غیر از  ،مشاهده کنید

توانید این است می

فایل را به  العات داخلاطّ

صورت کامل حذف کنید 

العات زیر را در و اطّ

 ن کپی کنید:داخل آ

# This is the zone definition. replace example.com with your domain name 

zone "3isco.local" { 

        type master; 

        file "/etc/bind/zones/3isco.local.db"; 

        }; 

# This is the zone definition for reverse DNS. replace 0.168.192 with your network address in 

reverse notation - e.$ 

zone "0.168.192.in-addr.arpa" { 

     type master; 

     file "/etc/bind/zones/rev.0.168.192.in-addr.arpa"; 

}; 

نام  ،3isco.local :العات دلخواه خود را وارد کنید، مثالًاطّرنگ قرمز هستند باید به العاتی که به جای اطّ

zone آدرس زیر شبکه یا  ،192.16.0توانید نام دلخواه خود را وارد کنید و آدرس که شما می باشدمی ما

subnet  توانید آن را تغییر دهید.که می باشدمیما 
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 یبه ادامه شود؛یایجاد م ،که از قبل ایجاد کردیم zones یدر پوشه 3isco.local.dbفایلی با نام  ،با این کار

 ه کنید:مطلب توجّ

 دستور زیر را در خط فرمان اجرا کنید:

cp /etc/bind/db.local  /etc/bind/zones/db.3isco.local 

م با این کار فایلی با نا ص کردیم؛همان فایلی است که در قسمت قبل مشخّ ،db.3isco.local ،در دستور باال

db.3isco.local العات فایل شود که اطّایجاد میdb.local .در آن کپی شده است 

 :دستور زیر وارد این فایل جدید شوید تا کانفیگ الزم را انجام دهید بعد از این کار با

nano /etc/bind/zones/db.3isco.local 

روبرو شکلی به مانند شکل  ،شدن فایلد از بازبع

 .که باید تنظیمات آن را تغییر دهیدشود ظاهر می

و  را پاک کنید العات داخل فایلتمام اطّ

 العات زیر را در آن کپی کنید.اطّ

 

 

// replace example.com with your domain name. do not forget the . after the domain $ 

// Also, replace ns1 with the name of your DNS server 

3isco.local.      IN      SOA     ns1.3isco.local. admin.3isco.local. ( 

// Do not modify the following lines! 

                                                        2006081401 

                                                        28800 

                                                        3600 

                                                        604800 

                                                        38400 

 ) 
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// Replace the following line as necessary: 

// ns1 = DNS Server name 

// mta = mail server name 

// example.com = domain name 

3isco.local.      IN      NS              ns1.3isco.local. 

3isco.local.      IN      NS              ns2.3isco.local. 

 

// Replace the IP address with the right IP addresses. 

ns1              IN      A       192.168.0.1 

ns2              IN      A       192.168.0.2 

 خود را وارد کنید. العاتاطّ ،رنگهای قرمزبه جای متن

 

که در شکل روبرو همانطور

تغییرات اعمال  ،کنیدمشاهده می

نگاه  IPشده است و اگر به آدرس 

 دارد قرار Subnetکنید در رنج 

 که در قسمت قبل تعریف کردیم.

العات را اطّ ،بعد از اعمال تغییرات

 ذخیره کنید. Ctrl + xبا کلید 
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 :reverse DNS zoneایجاد 

 باشد باید به صورت زیر عمل کنید:به اسم می IPکه برای تبدیل  Reverse DNS Zoneبرای ایجاد 

 Subnetهمان  0.168.192که  کنیدیجاد ا rev.0.168.192.in-addr.arpaیک فایل با نام  ،با دستور زیر

 است که در قسمت قبل وارد کردیم:

nano /etc/bind/zones/rev.0.168.192.in-addr.arpa 

 etc/bind/zones/در مسیر  rev.0.168.192.in-addr.arpaیک فایل با عنوان  ،بعد از اجرای دستور

 ن کپی کنید:داخل آ العات زیر را دراطّ شود که شما باید میایجاد 

 

// replace example.com with yoour domain name, ns1 with your DNS server name. 

// The number before IN PTR example.com is the machine address of the DNS server. i$ 

@ IN SOA ns1.3isco.local. admin.3isco.local( . 

                        2006081401;  

                        28800;  

                        604800;  

                        604800;  

                        86400  

) 

 

                     IN    NS     ns1.3isco.local. 

                   1 IN    PTR    3isco.local 
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ت را وارد و با فشار کلید االعاطّ ،مانند شکل روبرو به

Ctrl+Xرا ذخیره کنید. ، آن 

 

 

 

 

 

 

 

 :کنید Restartرا با دستور زیر  DNSسرویس  ،بعد از پایان کار

/etc/init.d/bind9 restart 

 

 

 

 

با من در  مشکلی دارید، این قسمتسازی کنیم، اگر در را به خوبی روی لینوکس پیاده DNSبا انجام این مراحل توانستیم سرویس 

 تماس باشید.
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 اندازی وب سرور:نصب و راه

یت توانید وب سامی که ور استسرویس وب سر ،لینوکسها در سیستم عامل کاربردترین سرویسیکی از پر

از  دنشوسازی مییی که وب سایت روی آن پیاده، در حال حاضر بیشتر سرورهاخود را تحت آن اجرا کنید

رار دهد. ها قاین سرویس را جزو بهترین سرویس باعث شده است، کنند که این کارسرویس لینوکس استفاده می

 کنیم:اندازی میرا بر روی لینوکس نصب و راه Apache Web Serverدر ابتدا سرویس 

ستفاده استور زیر را از اینترنت دانلود و نصب کنیم که برای این کار از د apacheبرای شروع باید سرویس 

 کنیم:می

sudo apt-get install apache2 

 

که در شکل روبرو مشاهده همانطور

 دستور مورد نظر اجرا شده ،کنیدمی

برای نصب کامل سرویس از  که است

خواهد که با شما اجازه نصب می

توانید سرویس می Yوارد کردن کلید 

 را نصب کنید.

به  Apachسرویس  ،ه به این شکلبا توجّ

 صورت کامل بر روی سرور نصب شده است.
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 رو ظاهربه مانند شکل روبصفحه  ،آدرس سرور خود را وارد کنید ،اگر وارد ویندوز شوید و در مرورگر خود

 خواهد شد.

 

 ،س سروردر موقع نصب لینوککنید، آدرس سرور لینوکس که در این کتاب که در شکل باال مشاهده میهمانطور

ه را نشان داد ک Apacheآغازین سرویس  یبود را در مرورگر وارد کردیم که به ما صفحه 172.16.1.47

 ودن سرویس است.بالفعّ یدهندهنشان

در  Apache یهای پوشهخواهیم نگاهی به فایلال کردیم، حاال میخوب تا به اینجا سرویس را نصب و فعّ

 .لینوکس خود داشته باشیم

 cdاز دستور apache2 یبه پوشهبرای ورود 

/etc/apache2 کنیم که به مانند استفاده می

 .باشدشکل روبرو می

 :apache2.confبررسی فایل 

است که تمام پیکربندی این سرویس در این فایل قرار دارد و باید  apache2مرکز اصلی سرویس  ،در این فایل

 .ت کنیمدر موقع تنظیم و یا تغییر آن دقّ



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

86 
 

 :ports.confفایل بررسی

 nano ports.confبا دستور 

 ،کنیم که این فایلفایل را باز می

ص پورت در حال استفاده را مشخّ

 است 80کند که حاوی پورت می

 SSLمربوط به  443و پورت 

است که در شکل روبرو مشاهده 

 کنید.می

 :conf.d یبررسی پوشه

 وجود دارد که در صورت نیاز از آن استفاده خواهیم کرد. SSLط به پروتکل تی مربویّنتنظیمات ام ،در این پوشه

 :sites-availableبررسی پوشه 

ه ه بالبتّ ،اجرا شوند Apche2سرویس که قرار است در باشد می هاسایتاین پوشه مربوط به میزبانی دیگر وب

 د.ال کنینیستند و باید با تغییراتی فعّ الفرض فعّصورت پیش

 :sites-enabled یبررسی پوشه

یک لینک در  ،ال است و اگر سایتی در این صفحه قرار بگیردهای فعّسایت یکنندهصمشخّ  ،این پوشه

 گیرد.برای دسترسی به این وب سایت قرار می Apche2ل اوّ یصفحه

 :mods-[enabled,available]ی هبررسی پوش

 شود.صورت جداگانه تعریف میباشد که به این پوشه مربوط به ماژول می
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 اجرا کنیم: apache2چگونه سایت خود را در سرویس 

 د،اجرا کنی Apache2تا بتوانید در سرویس  کپی کنید /var/www/html/شما باید سایت خود را در مسیر 

 توان با تغییراتی این آدرس را تغییر داد.ه میالبتّ

برای وارد شدن به این آدرس از دستور 

 کنیم:زیر استفاده می

cd /var/www/html/ 

یک پوشه ، mkdirبعد از ورود با دستور 

کنیم که دستور آن ایجاد می mysiteبا نام 

 باشد:به شکل زیر می

sudo mkdir mysite 

یک  ،شویم و بعد از ورود با دستور زیروارد پوشه می cd mysiteمورد نظر با دستور  یبعد از ایجالد پوشه

 کنیم:ایجاد می index.htmlفایل جدید با نام 

sudo nano index.html 

فایل  ،کنیدمشاهده می کههمانطور

index.html  که ایجاد شده است

نویسیم العات خود را در داخل آن میاطّ

آن را ذخیره  ،Ctrl+Xو با کلید ترکیبی 

 کنیم.می

 ه کنید.بعد توجّ یبرای تست آن به صفحه کنیم؛ی ساده ایجاد با این کار توانستیم یک صفحه
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 در شکل روبرو وارد آدرس زیر شدیم:

http://172.16.1.47/mysite  

د راکه آدرس سرور را ودر این آدرس، زمانی

شویم می html یمستقیم وارد پوشه ،کنیممی

باشد و برای اینکه سایت خود را می Apache2وجود دارد که مربوط به سرویس  index.htmlکه یک فایل 

با این کار سایت مورد نظر  ی قبل ایجاد کردیم؛شویم که در صفحه mysiteای با نام اجرا کنیم باید وارد پوشه

 ما اجرا خواهد شد.

 کنیم:می  Resatartرا apache2دستور زیر یک بار سرویس بعد از اتمام کار با 

sudo service apache2 restart  

 :MySQLسازی سرویس فعال

باشد می MySQLباید نصب شود سرویس دیتابیس  apache2هایی که در کنار سرویس یکی از سرویس اصوالً

 نصب خواهیم کرد.با هم این سرویس را  که در این بخش

 :کنیدبرای شروع از دستور زیر استفاده 

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql 

 

را  Yبعد از اجرای دستور به مانند شکل روبرو کلید 

 وارد کنید تا نصب سرویس آغاز شود.

 

 

 

http://172.16.1.47/mysite
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در هنگام نصب یک پنجره به مانند شکل 

شود که از شما رمز عبور کاربر روبرو ظاهر می

Root  مربوط به سرویسMySqL 

شود که شما باید یک رمز درخواست می

را انتخاب   OKدلخواه وارد کنید و گزینه 

 کنید.

توجه داشته باشید اگر رمزی وارد نکنید کاربر 

root شود.بدون رمز عبور در نظر گرفته می 

در این صفحه رمز عبور را دوباره وارد کنید 

 را انتخاب کنید. okو 

 mysqlبعد از وارد کردن رمز سرویس 

 نصب خواهد شد.

 

 کنیم:را فعال کنیم از دستور زیر استفاده می mysqlسرویس بعد از نصب برای اینکه 

sudo mysql_install_db 

 کنیم:بعد اجرای دستور باال برای اجرای نهایی این سرویس از دستور زیر استفاده می

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation 

 صفحه بعد توجه کنید.به ادامه مطلب در 
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در شکل روبرو دستور صفحه قبل اجرا شده 

است که بعد از اجرا از شما رمز عبور کاربر 

Root شود که این رمز را در درخواست می

صفحه قبل وارد کردیم، همان رمز را دوباره 

سوال می شود که آیا   وارد کنید و در آخر

 را تغییر دهید rootخواهید رمز کاربر می

 را وارد کنید. nکه در این قسمت 

 

 

در ادامه تمام سواالتی که از شما می شود 

جواب دهید تا کار نصب به  Yرا با کلید 

 پایان برسد.

نصب  mysqlبه همین راحتی سرویس 

 شد.
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 : Ubuntuسیستم عامل  2015در آپدیت   MySQLرفع مشکل 

د، زمانی استفاده کنی  Ubuntu 15.10را به ورژن جدید آپدیت کنید و یا اینکه از  Ubuntuبعد از اینکه شما 

 شوید:وارد آن شوید، با خطای زیر مواجه می mysqlخواهید با دستور که این سرویس را نصب کردید و می

همانطور که در شکل روبرو 

کنید با اجرای دستور مشاهده می

mysql  با خطای دسترسی

مواجه شدیم که این به خاطر 

مشکل در رمز عبوری است که 

 در نظر نگرفته شده که باید با هم این مشکل را حل کنیم. rootبرای کاربر 

 روشن است یا نه: mysqlکنیم که موتور سرویسبرای شروع اول با دستور زیر بررسی می

service mysql status 

کنید روبرو مشاهده میهمانطور که در دستور 

سرویس مورد نظر اجرا شده است که باید در 

 ادامه کار آن را متوقف کنیم.

 

 

 کنیم:را متوقف می MySQLبرای شروع با دستور زیر سرویس 

sudo /etc/init.d/mysql stop 

 شویم:می Safeبعد از این کار با دستور زیر وارد مد 

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables & 
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 شویم:می MySQlرا فعال کردیم، با دستور زیر وارد  Safe Modeبعد از اینکه 

mysql –uroot 

 «دستور زیر را اجرا کنید mysqlبعد از وارد کردن دستور باال و ورد به 

use mysql; 

 mysqlیس مربوط به سرو Rootبعد از اجرای دستور باال همه چیز آماده است تا رمز جدیدی برای کاربر 

 کنیم:وارد کنیم که برای این کار از دستور زیر استفاده می

update user set password=PASSWORD("newpassword") where User='root'; 

 نید.کشما باید رمز دلخواه خودتان را وارد و دستور را اجرا  newpasswordدر دستور باال به جای 

 های دسترسی ایجاد کنید:در مجوز Refreshبا دستور زیر یک 

flush privileges; 

 خارج شوید: mysqlدر آخر هم با دستور زیر از سرویس 

quit 

ر زیر را به ترتیب را متوقف و بعد اجرا کنیم که باید دستو mysqlبعد از اتمام کار باید یک بار دیگر سرویس 

 وارد و اجرا کنیم:

sudo /etc/init.d/mysql stop 

sudo /etc/init.d/mysql start 

تا وارد سرویس  بعد از این کار برای تست درست بودن کار از دستور زیر استفاده کنید و رمز جدید را وارد کنید

mysql .شوید 

mysql -u root -p 
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 : PHPنصب و راه اندازی سرویس 

 رسدمی PHPنوبت به نصب و راه اندازی سرویس  mysqlو  Apache2بعد از نصب و راه اندازی دو سرویس 

 که برای شروع به صورت زیر عمل کنید:

 از دستور زیر استفاده کنید: PHPبرای نصب سرویس 

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 

برای تایید  Yبعد از اجرای دستور کلید 

شود که بعد از وارد نصب درخواست می

دن سرویس مورد نظر نصب خواهد کر

 شد.

 

 را با دستور زیر نصب کنیم: PHPهای مربوط به سرویس ولدر مرحله دوم باید ماژ

apt-cache search php5- 

بود حذف  apache2را که از قبل وجود داشت و مربوط به سرویس  index.htmlبعد از اتمام کار باید فایل 

 ن ایجاد کنیم، برای همین دستور زیر را وارد کنید:ایجاد و تغییراتی را در آ index.phpکنیم وبه جای آن فایل 

sudo rm /var/www/html/index.html 

را در مسیر مشخص  index.htmlباشد که فایل یا همان حذف می Removeبه معنی  rmدر دستور باال کلمه 

 رد کنید:شده حذف خواهد کرد، بعد از اجرای دستور باید دستور زیر را وا

sudo nano /var/www/html/index.php 

 ایجاد شده که بعد از باز شدن کد صفحه بعد را در آن کپی کنید. index.phpبا این دستور فایلی با نام 
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<? 

phpprint_r (phpinfo()); 

?> 

 ،باید به مانند شکل روبرو انجام شود

فایل را با کلید  ،بعد از کپی دستورات

Ctrl+x .ذخیره کنید 

 

 کنیم تا تنظیمات اعمال شود:می Restartیک بار با دستور زیر را  PHPبعد از این کار سرویس 

sudo service apache2 restart 

کند یا نه باید از آدرس زیر تا اینجا نصب سرویس به پایان رسیده است و برای مشاهده اینکه سرویس کار می

 استفاده کنیم:

http://172.16.1.47/index.php 

 

کنید همانطور که مشاهده می

به همراه سرویس  PHPسرویس 

mysql ه است به خوبی اجرا شد

ماده و برای کار برنامه نویسان آ

 است.
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 : FTP Serverنصب و راه اندازی 

باشد ییک سرویس برای انتقال فایل م File Transfer Protocolو یا همان  FTPدانید سرویس همانطور که می

دی مورد بنو پیکرکنیم خواهیم این سرویس را نصب شود، در این بخش میها دیده میسایتکه بیشتر در وب

 نظر آن را انجام دهیم.

 باشد.می SFTPودیگری  VSFTPDرا با هم بررسی کنیم که یکی  FTPخواهیم دو نوع در این قسمت می

 

 : VSFTPDنصب و راه اندازی 

 کنیم:استفاده میشروع کار از دستور زیربرای 

sudo apt-get update 

 انجام دادیم. شود، البته این کار را قبالبا دستور باال سیستم عامل آپدیت و برای نصب سرویس آماده می

sudo apt-get install vsftpd 

 

در شکل روبرو دستور 

مورد نظر در خط فرمان 

اجرا شده است و 

سرویس به درستی نصب 

 شده است.
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ن از دستور زیر د وارد فایل تنظیمات آن شویم و تغییراتی را در آن ایجاد کنیم برای همیبعد از نصب سرویس بای

 کنیم:استفاده می

sudo nano /etc/vsftpd.conf 

بعد از ورود به دنبال دو خط 

مشخص شده در صفحه 

روبرو بگردید و آنها را از 

با  commandحالت 

خارج  #برداشتن عالمت 

 کنید.

در همین صفحه باید به خط 

مراجعه کنید برای  120

را  Ctrl + Wراحتی کار کلید 

  کنید. Enterرا وارد و  chroot_local_user=YESفشار دهید تا جعبه جستجو ظاهر شود و متن 

 

به مانند شکل روبرو متن مورد 

نظر در جستجو وارد شده 

است که در شکل بعد نتیجه 

 مشخص شده است.
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همانطور که در شکل روبرو 

کنید متن مورد نظر مشاهده می

پیدا شده و بعد از پیدا کردن آن 

 را بردارید. #عالمت 

 

 

 

 

 را کپی و فایل مورد نظر را ذخیره کنید: تن زیرم ،و در آخر تنظیمات هم

allow_writeable_chroot=YES 

pasv_enable=Yes 

pasv_min_port=40000 

pasv_max_port=40100 

 

به مانند شکل روبرو عمل کنید 

 Ctrlبا کلید  ،و بعد از کپی متن

+ X  فایل مورد نظر را ذخیره

 کنید.
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 کنیم:می Restartرا  FTPبعد از اتمام کار با دستور زیر سرویس 

sudo service vsftpd restart  

-افزارانیم از نرمتومی ،استفاده کنیم FTPبرای اینکه بتوانیم از  ،مهیا است FTPحاال همه چیز برای متصل شدن به 

م که لینک آن را کنیاستفاده می WinScpافزار که در اینجا از نرم استفاده کنیم filezillaیا   winscpهایی مانند 

 .دادمدر زیر قرار 

http://soft98.ir/internet/ftp-tools/748-winscp.html 

افزار را نصب و اجرا کنید:بعد از دانلود نرم  

را  FTPگزینه  File Protocolبه مانند شکل روبرو از قسمت 

را  خودتانآدرس سرور  Host nameو در قسمت  کنیدانتخاب 

 Loginو نام کاربری و رمز عبو را هم وارد و بر روی  کنیدوارد 

 .کنیدکلیک 

 

 

 

 

کنید با همانطور که مشاهده می

 FTPموفقیت توانستیم از طریق 

، به لینوکس خود متصل شویم

است، که  SFTPروش بعدی 

به صورت پیش تر است و امن

 بر روی سرور فعال است.فرض 

 

http://soft98.ir/internet/ftp-tools/748-winscp.html
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 : Emailنصب و راه اندازی سرویس 

خواهیم می در هر سیستم عاملی سرویس ایمیل امری حیاتی است و نبودن آن جالب نخواهد بود در این قسمت

 این سرویس را راه اندازی کنیم.

 کنیم:را با دستور زیر فعال می SMTPکار سرویس برای شروع 

sudo apt-get install ssmtp 

 

در تصوریر روبرو دستور باال با 

موفقیت اجرا و سرویس 

SSMTP  روی سرور لینوکس

 فعال شده است.

 

 

 

را برای ارسال ایمیل دستکاری کنیم، برای همین از دستور  SSMTPدر مرحله بعد باید فایل کانفیگ سرویس 

 کنیم:زیر برای ویرایش فایل استفاده می

sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf 

شود که به مانند صفحه بعد باید اطالعات را تغییر ظاهر می SSMTPفایل کانفیگ سرویس  ،بعد از اجرای دستور

 دهید.
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به مانند شکل روبرو باید تغییرات  

، در اولین قسمت باید را اعمال کنید

ایمیل خود را وارد کنید، و در 

 SSMTPقسمت دوم آدرس سرور 

شخص کنید که در اینجا برای مرا 

 Live.com ایمیل سروراینکه 

آدرس آن وارد شده است، و   است

آدرس  AuthUserدر قسمت 

ایمیل و یا همان نام کاربری خود را 

 AuthPassوارد کنید، در قسمت 

رمز عبور مربوط به ایمیل خود را 

وارد کنید و دو گزینه زیر آن که 

 قرار دهید. Yes است را بر روی SSLمربوط به 

باید دوباره آدرس  Hostnameسرور ایمیل خود را وارد کنید، در قسمت چهارم یعنی  سآدردر قسمت سوم 

بردارید و بعد از انجام  FromLineOverride=YESرا پشت  #ایمیل خود را وارد کنید و در آخر هم عالمت 

 ذخیره کنید. Ctrl+Xها فایل را با کلید تمامی این کار

 کنیم:با دستور زیر بررسی می SSMTPرا در پوشه  revaliasesر مرحله بعد فایلی به نام د

 sudo nano /etc/ssmtp/revaliases 

شکل روبرو متن مورد نظر را در  به مانند

ن وارد کنید که به جای ایمیل آ

farshid_babajani@live.com 
آدرس ایمیل خود را وارد و در قسمت 

smtp.live.com  به خاطر این است که سرور ایمیل ما از   :578آدرس سرور ایمیل خود وارد کنید و شماره

SSL با کلید  د، بعد از این کار فایل مورد نظر راکناستفاده میCtrl+X .ذخیره کنید 
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 برای تست ارسال ایمیل باید به صورت زیر عمل کنید:

 root@Server-1:/home/u5# ssmtp farshid_babajani@live.com 

To:samancd2009@gmail.com 

From:farshid_babajani@live.com 

Subject:Test 

in the name of god 

دستورات باال  روبرو به مانند شکل

بعد از  ،اندپشت سر هم اجرا شده

 SMTP Emailاجرای دستور 

address  که به جایEmail 

Address  باید آدرس ایمیل خود را

وارد کنید و در قسمت بعد آدرس 

ایمیلی که باید اطالعات برای آن ارسال 

هم باید آدرس ایمیل اصلی خود را که در لینوکس تنظیم کردید وارد کنید،  Fromکنید و در قسمت  اردوشود را 

و بعد از این تن مورد نظر خود را وارد باید مخر آد موضوع ایمیل خود را وارد و در هم بای Subjectدر قسمت 

 استفاده کنید. Ctrl+Dکار برای ارسال ایمیل از کلید ترکیبی 

کنید ایمیل با موفقیت ارسال همانطور که مشاهده می

 شده است.

 Gmailخواهند از ایمیل سرور نکته: کسانی که می

استفاده کنند توجه داشته باشند باید رمز عبور را برای 

ایجاد کنند و به  APP Passwordن کار در قسمت ای

 جای رمز عبور اصلی ایمیل استفاده کنند.
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 : DHCPنصب و راه اندازی سرویس 

در  IPسرویسی برای ارائه آدرس  Dynamic Host Configuration Protocolو یا همان  DHCPسرویس 

ین را مشخص کنیم، در واقع ا DNSتوانید آدرس روتر و سرور یک یا چند رنج مشخص که در کنار آن می

 که به کاربران خود به صورت خودکار آدرس مشخص تخصیص دهیم. کندسرویس به ما کمک می

و کارت شبکه کنیم، این دکنیم و دو تا کارت شبکه به آن اضافه میبرای شروع از یک سرور لینوکس استفاده می

به  DHCPرای اینترنت که وارد سرور لینوکس شود و دیگری برای ارائه سرویس به این دلیل است که یکی ب

 های متصل به سرور است.کالینت

 

 کنیم:در سرور لینوکس استفاده می DHCPبرای شروع، از دستور زیر برای نصب سرویس 

sudo apt-get install isc-dhcp-server 

به مانند شکل بعد از اجرای 

را فشار دهید تا  Yدستور کلید 

 سرویس مورد نظر نصب شود.

 

 

 

 

 

از دستور زیر برای اجرای فایل کانفیگ  ین کارابرای  ،فیگ آن را تغییر دهیمنبعد از نصب سرویس باید فایل کا

 کنیم:استفاده می

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server 



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

103 
 

در این صفحه باید از طریق کلید های 

که جهت نما به خط مشخص شده 

در آخر متن وجود دارد بروید، که در 

های این شکل دو کارت شبکه با نام

eth0  وeth1  وجود دارد که شما

ای را در قسمت باید کارت شبکه

INTERFACES=" "  وارد کنید که

روی آن  DHCPخواهید سرویس می

اعمال شود، بعد از وارد کردن کارت 

 ید و اطالعات را ذخیره کنید.فشار ده CTRL + Xشبکه بر روی کلید ترکیبی 

را مورد بررسی قرار دهیم، برای همین از دستور زیر برای وارد شدن به  DHCPD.confفایل در مرحله بعد باید 

 کنیم:این فایل استفاده می

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 باشد:می DNSنام دومین و آدرس سرور  تعییناول مرحله  dhcpd.confبعد از باز شدن فایل 

 

-crcisبه مانند شکل شما باید به جای 

the.local  آدرس دومین شبکه خود را

و  dc4به جای وارد کنید و در خط بعد 

dc3  باید آدرس کامل سرورDNS  خود را

آنها را وارد  IPتوانید آدرس مییا وارد کنید 

بعد ، که به نظرم بهتر جواب خواهد داد کنید

 کنید. اسکرول به پایین را صفحهاز این کار 
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 A slightly differentبه قسمت   

configuration for an internal 

subnet.  مراجعه کنید و تنظیمات دلخواه

خود را انجام دهید، در قسمت اول باید 

Subnet  را وارد کنید که در اینجا

آن  netmaskو است  192.168.1.0

، در است 255.255.255.0برابر با 

باید محدوده آدرس هم  rangeقسمت 

 192.168.1.250تا  192.168.1.5شخص کنید که در اینجا بدهید را مهای خواهید به کالینتخود را که می

دومین خود را وارد کنید،  امندوم  Optionو در قسمت  DNSنام سرور  Optionوارد شده است، در قسمت 

متصل  ،آدرس روتر خود را که به کارت شبکه متصل به اینترنت Option Routersبعد از این کار در قسمت 

هم آدرس  broadcast-addressمی باشد و در قسمت  172.16.1.2اینجا  است را وارد کنید که در

 30ثانیه و یا همان  2592000را بر روی  Max-lease-timeرا وارد کنید و در آخر هم  192.168.1.255

تا دهد روز به کالینت زمان می 30شود حداکثر میروز قرار دهید تا زمانی که یک آدرس به یک کالینت داده 

 توانید به دلخواه خود وارد کنید.ه این زمان را میتمعرفی کند، الب DHCPخودش را به سرور 

 نکته:

های خاصی آدرس اگر بخواهید به کالینت

مشخص دهید باید در همین فایل به 

مراجعه کنید و در قمست  host#قسمت 

hardware Ethernet  باید مک

آدرس کالینت مورد نظر خود را وارد کنید 

باید  fixed-addressو در قسمت 

 کالینت را مشخص کنید. IPآدرس 

 بعد از انجام کار فایل را ذخیره کنید.
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 های مانیتورینگ در لینوکس:ها و سرویسبررسی سیستم

 saidarسرویس  –اول  یگزینه

 یر نصب شود:، رم و ... کاربرد دارد که باید به صورت زCPUاین سرویس برای نمایش و مانیتور کردن اطالعات 

 شوید و دستور زیر را اجرا کنید:  Terminalوارد 

sudo apt-get install saidar 

مانند شکل روبرو دستور را اجرا  به

را فشار دهید تا  Yکنید و بعد کلید 

 سرویس مانیتورینگ نصب شود.

 

 

 

بعد از اجرای دستور در باال 

در خط ترمینال دستور زیر 

 را وارد کنید:

saidar 

با اجرای این دستور شکل 

روبرو را مشاهده خواهید 

-کرد که اطالعات سخت

-افزار را به شما نمایش می

 دهد.
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 vmstat 3دستور  –ی دوم گزینه

 Vmstat 3با اجرای دستور 

افزار توانید اطالعات سختمی

را به مانند شکل روبرو مشاهده 

این سرویس به صورت  کنید.

 پیش فرض فعال است.

 

 

 

  sysstatسرویس  –ی سوم گزینه

توانید می sysstatبا سرویس 

را افزاری اطالعات سخت

 مشاهده کنید.

 

 

 

 iostatبعد از نصب با دستور 

سرویس را اجرا کنید تا به مانند 

شکل روبرو اطالعات را مشاهده 

 کنید.

 



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

107 
 

 Htopسرویس  –گزینه چهارم 

 گذارد.های دیگر قویتر بوده و نمایش بهتری از خود به جا میاین سرویس به نسبت سرویس

 برای نصب این سرویس از دستور زیر استفاده کنید:

sudo apt-get install htop 

کنید که مشاهده میطور همان

سرویس مورد نظر بر روی لینوکس 

Ubuntu .نصب شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهر شود، در این شکل اطالعات  باالا شکل را وارد کنید ت htopبعد از نصب سرویس در خط فرمان دستور 

 کنید.های دیگر مشاهده میکاملتر و بهتری به نسبت سرویس



Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

108 
 

 iptrafسرویس   -ی پنجم گزینه

ارای یک ، و داین سرویس هم، همانطور که از نامش مشخص شده است در مورد مانیتور کردن شبکه کاربرد دارد

 هد شد.رودی و خروجی از شبکه مانیتور خواست، با این سرویس تمام اطالعات وصفحه مجزا برای این بخش ا

 سرویس در ترمینال دستور زیر را اجرا کنید: برای نصب این

sudo apt-get install iptraf  

 

کنید سرویس طور که مشاهده میهمان

 باشد.مورد نظر در حال نصب می

 

 

شکل روبرو  iptrafبا اجرای دستور  ،بعد از نصب سرویس

های د شد که برای ادامه کار باید بر روی یکی از کلیدهظاهر خوا

 صفحه کلید فشار دهید.

 

 

مانیتور کردن وجود دارد های مختلفی برای ینهزدر این صفحه گ

 هاتوانید با کلید جهت نما باال و پائین یکی از این گزینهکه می

را انتخاب کنید، در این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

Enter  کلیک کنید، بعد از آن گزینه اول یعنیALL Interface 

 را انتخاب کنید.
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طور که در تصویر روبرو مشاهده همان

کنید کار مانیتور کردن شبکه روی می

IP  مشخص شده شروع شده است، با

توانید می Ctrl + Sکلیک بر روی 

 CTRL + Cعملیات را متوقف و با 

دوباره شروع کنید، با کلیک بر روی 

Ctrl + X توانید از این محیط خارج می

 شوید.

 

 : glancesسرویس  –ششم  یگزینه

 کنیم:برخوردار است که با دستور زیر آن را نصب می این سرویس هم از امکانات خوبی

sudo apt-get install glances 

این  glancesظر روی سرور لینوکس نصب خواهد شد، بعد از نصب با دستور دستور سرویس مورد ن اینبا 

 سرویس را اجرا کنید.

کنید همانطور که مشاهده می

سرویس مورد نظر نصب شده 

اطالعات را توانید است و می

 مانیتور کنید.
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 : GUIهای مانیتورینگ به صورت گرافیکی افزارنرم

ه آنها دسترسی توانید بهایی را به شما معرفی کنیم که به صورت گرافیکی میافزارخواهیم نرمدر این قسمت می

 داشته باشید.

 : nagios3افزار مانیتورینگ نرم –ی اول گزینه

 ترمینال شوید و دستور زیر را اجرا کنید:برای شروع وارد 

Sudo apt-get install nagios3 

 

دستور روبرو در ترمینال اجرا 

شده است و در حال نصب 

 باشد.می

 

در این صفحه چند گزینه را 

کنید که از شما مشاهده می

کند که شبکه شما سوال می

در چه بستری قرار دارد، که 

شما در این قسمت گزینه 

را  Local onlyآخر یعنی 

انتخاب کنید و بر روی 

Enter .فشار دهید 
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اگر ایمیل سرور داخلی شما فعال شده 

است، یک آدرس ایمیل به دلخواه وارد 

های قبلی کنید، ایمیل سرور را در درس

نما گزینه جهتبررسی کردیم. با کلید 

ok  را انتخاب وEnter .کنید 

در این صفحه رمز عبوری را برای 

رودی این نرم افزار وارد کنید صفحه و

فشار دهید در صفحه  okو بر روی 

 افزار نصب خواهد شد.هم این رمز را دوباره تکرار کنید، بعد از این کار نرمبعدی 

ر اافزنرم http://172.16.1.69/nagios3/کنید با ورود به آدرس طور که در تصویر باال مشاهده میهمان

آدرس سرور لینوکس خود را وارد کنید و  172.16.1.69مورد نظر اجرا شده است که شما باید به جای آدرس 

 از این نرم افزار لذت ببرید.

 

http://172.16.1.69/nagios3/


Linux Ubuntu 2015 – 3isco.ir 

112 
 

 gkrellmافزار نرم –ی دوم گزینه

از  شود که برای نصب آناجرا می Desktopافزار به صورت گرافیکی فقط در خود لینوکس نسخه این نرم

 دستور زیر در ترمینال استفاده کنید:

sudo apt-get install gkrellm 

بعد از اجرای دستور وارد لینوکس خود شوید و 

و سرویس  را وارد gkrellmدر جستجو کلمه 

gkrellm  .را اجرا کنید 

 

 

 

 

 

 

 مورد نظر با موفقیت اجرا شده است. یسکنید سروطور که در شکل روبرو مشاهده میهمان
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 : Cactiافزار مانیتورینگ نرم –گزینه سوم 

 عرفی کردیم، با اینمرا  هاهایی است که تا به حال آنافزارتری به نسبت نرمافزار قویتر و جامعافزار نرماین نرم

ن قسمت این کار را های داخل شبکه خود را مانیتور کنید که با هم در ایتوانید تمامی سیستمافزار رایگان مینرم

 دهیم.انجام می

 تا کار نصب آغاز شود:دهید  فشار Yدر خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید و بعد بر روی 

sudo apt-get install cacti 

شوید روبرو ظاهر میبعد از اجرای دستور شکل 

رمز  MySqlسرویس  Rootکه باید برای کاربر 

کلیک کنید  Okعبور جدید وارد کنید و بر روی 

 کنید. OKو دوباره  رو در صفحه بعد هم  رمز عبور را تکرا

را انتخاب  apache2در این صفحه وب سرور 

 کنید. OKو 

 

 

را انتخاب کنید، تا   Yesدر این صفحه گزینه 

 را پیکربندی کنیم. Cactiافزار دیتابیس نرم

 

در این صفحه یک رمز عبور برای کاربر 

Administrative  درMySql .وارد کنید 
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 MySqlدر این قسمت یک رمز عبور برای 

مورد را بدون وارد  وارد کنید، البته اگر این

 افزار یک رمز عبورکردن ادامه دهید خود نرم

 شود.میافزار تکمیلکردید، نصب نرم Okگیرد، بعد از اینکه تصادفی در نظر می

 بعد از نصب وارد مرورگر خود شوید و آدرس زیر را اجرا کنید:

http://172.16.1.69/cacti/install/ 

روی آن  Cactiافزار باید آدرس سرور لینوکس خود را که نرم 172.16.1.69در آدرس باال به جای آدرس 

 نصب شده است را وارد کنید.

شوید که در این قسمت بعد از اجرای آدرس وارد صفحه روبرو می

بعد از ، کنیدده میهمشا Cactiافزار توضیحاتی را در مورد نرم

 کلیک کنید. Nextمطالعه بر روی 

 

 

 

در این صفحه، و از قسمت منوی 

کشویی، اگر برای اولین بار است که 

افزار را نصب کنید این نرم خواهیدمی

را انتخاب  New Installگزینه 

را انتخاب و  Upgradeوگرنه گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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ها در دسترس باشد کلمه در این صفحه اگر همه فایل

Ok : file Found .نمایش داده خواهد شد 

 کلیک کنید تا کار نصب به اتمام برسد. Finishبر روی 

 

 

 

 

 adminکاربری و رمز ورود که  مدر صفحه باال نا

 وارد کنید تا صفحه بعد ظاهر شود. را است

 

 

 

 

 

در این صفحه باید یک رمز عبور جدید برای کاربر 

Admin .وارد کنید تا امنیت کار افزایش پیدا کند 

کلیک کنید تا وارد صفحه  Saveبعد از این کار بر روی 

 شویم. Cactiمدیریتی 
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بعد از اینکه در قسمت قبل رمز عبور 

کلیک  Saveجدید را وارد و بر روی 

کردید به طور مستقیم وارد صفحه 

-مدیریتی خواهید شد، اگر نشدید می

 توانید به مانند شکل روبرو اقدام کنید.

 

این صفحه مربوط به 

افزار قسمت مدیریتی نرم

Cati باشد که دارای می

اجزای مختلفی است، اولین 

خورد چیزی که به چشم می

و   Consoleدو گزینه 

Graphs  است که در

باید  consoleقسمت 

های خود ها و سرورسیستم

افزار معرفی کنید و را به نرم

 Devicesدر قسمت  هایی را کهتوانید سیستمهم می Graphsهایی را برای آنها فعال کنید و در قسمت کانتر

 ه نحوه عملکرد آنها را مشاهده کنید.کنید را ببینید، یعنی اینکر تعریف میو برای آنها کانت کردیداضافه 

 Createبر روی  consoleبرای شروع کار در همان تب 

Devices های خود را برای کلیک کنید تا کالینت و سرور

 مانیتور کردن اضافه کنیم.
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به صورت پیش فرض به لیست اضافه شده است این دستگاه همان  Localhostدر صفحه باال یک دستگاه با نام 

توانید اطالعات آن را مانیتور کنید، برای اینکه خودمان یک دستگاه به لیست باشد که میسرور لینوکس شما می

 کلیک کنید. Addبر روی  Devicesاضافه کنیم از سمت راست و از قسمت 

نام دستگاه خود  Descriptionکار در قسمت را معرفی کنید برای ایندر صفحه باال باید سرور یا کالینت خود 

 آدرس آن را وارد کنید که در اینجا آدرس روتر میکروتیک است. Hostnameرا وارد کنید و در قسمت 
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ا بنا به نوع های آماده ریکی از گزینه Host Templateباال را وارد کردید در قسمت  یبعد از اینکه دو گزینه

 Local Linux Machineاه وارده انتخاب کنید، مثالً چون سرور میکروتیک از نوع لینوکس است گزینه دستگ

 شود.انتخاب شده است ، با این کار یک سری اطالعات از پیش تعیین شده به آن داده می

ها بیشتر سرور سرور روتر خود را که از قبل تنظیم کردید انتخاب کنید، اصوالً Snmpدر پایین صفحه باید ورژن 

ا که در دستگاه ررا انتخاب کنید باید رمز عبوری  3قرار دارند که البته اگر ورژن  2ها بر روی ورژن و کالینت

 در حال حاضر در کتاب مدیر شبکه توضیحات الزم را دادم.  SNMP، در مورد وارد کنیدهم وارد کردید را اینجا 

 فه شود.کلیک کنید تا سرور مورد نظر به لیست اضا Createه را انتخاب  کنید و بر روی دکم SNMP 2گزینه 

آدرس و  نبود رستکلیک کردید صفحه باال ظاهر خواهد شد که در صورت د Createبعد از اینکه بر روی 

دهد که با موفقیت به بر روی روتر میکروتیک در سمت چپ صفحه یک پیغام می SNMPفعال بودن پروتکل 

 دهد.شده است و اسم و مشخصات آن را هم نمایش می دستگاه مورد نظر متصل

 Createبعد از اینکه دستگاه مورد نظر خود را به لیست اضافه کردیم در شکل باال از سمت راست بر روی 

Graphs for this Host .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

به مانند شکل عمل در این صفحه 

 Graphهای کنید و قسمت

Templates  وData Query  را

انتخاب کنید، این اطالعات برای 

 ,CPU, Ramنمایش کارکرد 

Hard  و ورود کاربران است، برای

 کلیک کنید. Createادامه بر روی 
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توانید رنگ گراف خود را در این صفحه می

مشخص کنید، بعد از انتخاب رنگ بر روی 

Create .کلیک کنید 

 

 

خود را ایجاد کردیم  Ghraphsبعد از اینکه 

کلیک  Graph Treeاز سمت چپ بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

کلیک   Addدر سمت راست صفحه بر روی 

 کنید.

 

 

یک نام  Nameدر این صفحه و در قسمت 

 createبه دلخواه خود وارد و بر روی 

 کلیک کنید.
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کلیک کنید  Addدر این صفحه هم بر روی 

 را کامل کنیم. Tree Itemتا 

 

 

 

 

و از لیست  Tree Item Typeدر قسمت 

را انتخاب کنید و در قسمت  Hostکشویی گزینه 

باید سرور جدید  Hostپایین آن، یعنی قسمت 

 کلیک کنید. Createخود را انتخاب و بر روی 

 

 

بعد از اینکه مراحل باال را به 

در باالی درستی انجام دادید، 

 Graphsصفحه بر روی 

کلیک کنید و از سمت چپ 

بر روی سرور جدید خود 

طور که کلیک کنید، همان

کنید تمام می مشاهده

اطالعات در گراف در حال 

 نمایش است.

 ید با من در تماس باشید.ر کار با این نرم افزار مشکلی داشتاگر د
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 : Ubuntuدر لینوکس  Proxyهای افزبررسی نرم

ا روی سرور ها رافزارصحبت کنیم و بعضی از این نرم Proxyهای افزارنرمخواهید در مورد در این قسمت می

Ubuntu ند و بیشتر در رها قابلیت کش کردن اطالعات را داافزارنصب کنیم، این نرمISP ده میشود تا ها استفا

ا رفی صرو هزینه های م را افزایش بتوانند صفحات اینترنتی کاربران را در خود کش کنند و سرعت دسترسی

 کاهش دهند.

 : Squidافزار نرم –ی اول گزینه

توانید افزار میا این نربشود، ها از آن استفاده میISPها در این زمینه است و در بیشتر افزار یکی از بهتریناین نرم

افزار این نرم ، صفحات اینترنتی را کش کنید و چندین کار مختلف دیگر انجام دهید، با همها را کنترل دسترسی

 کنیم.نصب می Ubuntuرا روی لینوکس 

 وارد ترمینال شوید و دستور زیر را اجرا کنید:

sudo apt-get install squid 

را وارد کنید  Yبا اجرای دستور باال باید کلید 

تا کار نصب  فشار دهید enterو بر روی 

 آغاز شود.

 

 

باید تنظیماتی را روی فایل کانفیگ آن اعمال کنیم برای همین با اجرای دستور  Squidافزار بعد از نصب کامل نرم

 کنیم:شویم  و شبکه داخلی را به آن معرفی میزیر  وارد فایل کانفیگ آن می

 sudo nano /etc/squid3/squid.conf 
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را فشار دهید  Ctrl+Wبعد از ورود کلید ترکیبی 

ند شکل شود و به مان تا قسمت جستجو ظاهر

را وارد کنید و بر روی  localnetروبرو کلمه 

Enter فشاردهید. 

 

 

 

و در قسمت مورد نظر باید آدرس در این صفحه 

وارد کنید  Subnetکلی شبکه خود را به همراه 

 یعنی به صورت زیر:

acl  localnet  src  172.16.1.0/24 

 172.16.1.0/24در دستور باال باید به جای 

 .آدرس شبکه خودتان را وارد کنید

 

بعد از انجام کار باال دوباره بر روی کلید ترکیبی 

Ctrl + W  کلیک کنید و جملهallow 

localnet  را وارد وEnter  کنیدتا شکل بعدی

 ظاهر شود.
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در قسمتی که مشخص شده در این صفحه  

را قبل از جمله  #باید عالمت 

http_access allow localnet 
بردارید تا به مانند شکل روبرو تغییر کند، 

فشار دهید  Ctrl + Xبعد از این کار کلید 

 کنید. Enterرا وارد و بر روی  Yو کلمه 

 

 

 د:شو Restart سرویمان دستور زیر را وارد کنید تا سبعد از این کار در خط فر

service squid3 restart 

آماده است تا اطالعات کاربران را کش کند، برای تست کردن این موضوع وارد  Squidافزار نرمبعد از این کار 

 دهیم.را به سمت این سرور تغییر می Proxyشویم و فایرفاکس خود می

وارد مرورگر فایرفاکس شوید 

مراجعه  Optionsو به قسمت 

و از سمت چپ بر روی 

Advanced  کلیک کنید و بعد

در صفحه باز شده بر روی 

Settings  کلیک و بعد گزینه

Manual Proxy 

configuration  را انتخاب

 HTTPکنید و در قسمت 

Proxy  است وارد کنید و در قسمت  172.16.1.69آدرس سرور لینوکس خود را که در اینجاPort  باید پورت

، را وارد کنید ت پیش فرض بر روی آن تنظیم شده استاست و به صور Squidکه این پورت مختص  3128

 کلیک کنید و یک سایت را باز کنید.  OKتوان این پورت را تغییر داد، بعد از این کار بر روی البته می
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مشاهده کنید  شود راثبت می Squidهایی که در برنامه بعد از اینکه سایت اجرا شد، برای اینکه بتوانید آدرس

 دستور در ترمینال استفاده کنید. باید از این

 tail –f /var/log/squid3/access.log 

 

زمانی که این دستور را 

اجرا کنید تمام صفحاتی 

در حال کار  کاربر را که

در  ست راهکردن با آن 

 این قسمت مشاهده

 .کنیدمی

ها در شبکه کاهش شوند و با این کار هزینههمان کش می ای افزار ذخیره وها در این نرمسایتبا این کار تمام وب

پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه زمانی که کاربر دوباره بخواهد همان سایت را باز کن دیگر نیاز نیست دوباره 

 افزار سایت را به کاربر معرفی می کند.بلکه خود نرم ،سایت از اینترنت صدا زده شود

 :Varnishافزار نرم – دومی گزینه

این نرم افزار هم برای کش کردن اطالعات کاربران، ایجاد لیست های دسترسی و... کاربرد دارد که در این قسمت 

 با هم آن را بر روی سرور نصب خواهیم کرد.

شود و روی نصب می Apcheسرویس  به همراه است و Squidاین نرم افزار چند برابر قویتر از کش سرور 

 دهد.ها را چند برابر افزایش میمی شود و سرعت وب سایت این سرویس تنظیم

 اجرا کنید: HTTPSبرای شروع وارد ترمینال شوید و دستور زیر را برای فعال کردن پروتکل 

apt-get install apt-transport-https 
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 بعد از اجرای دستور باال، دستور زیر را هم در خط فرمان اجرا کنید:

curl https://repo.varnish-cache.org/ubuntu/GPG-key.txt | apt-key add - 

 شود.دریافت می varnishبا دستور باال اطالعات الزم برای نصب نرم افزار 

انیم در کنیم تا بتوسرور خود اضافه می Sourceرا در لیست  Varnishسرور  sourceبا دستور زیر، آدرس 

 کنیم:موقع نصب از آن استفاده 

echo "deb https://repo.varnish-cache.org/ubuntu/ trusty varnish-4.0" >> 

/etc/apt/sources.list.d/varnish-cache.list 

 کنیم:زیر سرور را آپدیت می وربا دست

apt-get update 

تور زیر آن از دسآماده است که باید با استفاده  Varnishبعد از اجرای دستور باال همه چیز برای نصب سرویس 

 را نصب کنیم:

apt-get install varnish 

 

بعد از اجرای دستور باال کلمه 

Y  را وارد کنید وEnter  را

 فشار دهید.
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کنیم تا وارد ه میبعد از نصب سرویس باید تغییراتی را در سرویس ایجاد کنیم، برای این کار از دستور زیر استفاد

 شویم. default.vclفایل 

nano /etc/varnish/default.vcl 

 

  Varnishافزار نرم Configدر شکل روبرو فایل 

، اگر به داخل فایل توجه کنید پورتی باز شده است

است و شما  8080کند که این نرم افزار استفاده می

آن را روی این   Apache2باید در تنظیمات 

 پورت قرار دهید.

 

 تغییر دهیم، دستور زیر را در ترمینال وارد کنید: 8080را به    Apache2برای اینکه پورت سرویس 

nano /etc/apache2/ports.conf 

خط زیر را  Listen 80در این صفحه، باید به جای 

 مشخص شده است را قرار دهیم: شکلکه در 

Listen 127.0.0.1:8080 

اطالعت را ذخیره  CTRL + Xو بعد با کلید ترکیبی 

 کنیم.

 

 

کنیم می Restartرا   varnishو  apacheبعد از اتمام کار و انجام تنظیمات با دو دستور زیر به ترتیب سرویس 

 فعال شود. Apacheاتمام برسد و سرویس روی  هتا کار ب

service apache2 reload 

service varnish restart 
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