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 ניווט ופקודות בלינוקס

 Linuxמסוף  

  

 1פתרון מעבדה 
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 נושאי המעבדה 

 

 . Linuxואת הפקודות המשמשות להפעלת מסוף  Linuxהיכרות עם מערכת הקבצים של 

 

 זמן מוערך

 דקות          25-35

 

 

 סביבת מעבדה 

 

 VirtualBox 

 Kali Linux 
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 משימת מעבדה 

 ניווט 

 . Linuxבמשימה זו יתורגלו פקודות המשמשות לניווט במערכת הקבצים של 

על ידי לחיצה על הסמל השחור  Linuxיש לפתוח את המסוף במכונה הווירטואלית של  1

 בחלונית למעלה. 

 

על מנת להציג את המיקום הנוכחי שלכם. המיקום שלך אמור   pwdיש להריץ את הפקודה  2

 להיות בספריית הבית של המשתמש. 

 

כדי להציג קבצים וספריות בספרייה הנוכחית. הספרייה אמורה   lsיש להריץ את הפקודה  3

 להכיל את תיקיות ברירת המחדל עבור משתמשים חדשים.  
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 הקבצים, כולל קבצים וספריות מוסתרים. כדי להציג את כל   ls -aיש להריץ את הפקודה  4

 

כדי להציג קבצים וספריות בפורמט רשימה. איזה סוג של מידע  ls -lיש להריץ את הפקודה  5

 ניתן לראות בפלט? 

 . l-יש להשוות את כל המידע הנוסף שמספק הדגל הערה: 

 

 . cd Documentsבעזרת הפקודה  Documentsיש לשנות את הספרייה של התיקייה  6

 פקודות המשתמשות בשמות קבצים או ספריות הן תלויות באותיות רישיות.  רה:הע

 

 

 . mkdir Videosבעזרת הפקודה  Videosיש ליצור ספרייה חדשה בשם  7

 

 

כדי להציג את התיקייה החדשה. האם ניתן לראות את הספרייה   lsיש להריץ את הפקודה  8

Videos ? 
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. לאחר מכן, יש לבדוק שהיא rmdirבעזרת הפקודה   Videosיש להסיר את הספרייה   9

 . lsנמחקה על ידי הרצת הפקודה 

 

 

 ניהול תוכן 

. יש לוודא Linuxתרגול שימוש בפקודות שקוראות, מעבירות ומשנות קבצים במערכת הקבצים של 

 שהמסוף פתוח. 

כדי ליצור את הקובץ   touch text.txt, יש להריץ את הפקודה  Documentsבספרייה  1

text.txt . 

 

 בקובץ.  some textולהזין את המילים  nano text.txtיש להריץ את הפקודה   2
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 . Enterולבסוף, ללחוץ על  y, ללחוץ על Ctrl+Xכדי לשמור את השינויים, יש ללחוץ על  3

 

 

 

 . text.txtכדי להדפיס את התוכן של  cat text.txtיש להריץ את הפקודה  4

 

  כדי להעתיק את הקובץ לספריית האם. cp text.txt ../text.txtיש להריץ את הפקודה   5

 . text.txtתנו לקובץ המועתק את אותו שם: 

 

 .  cd ~ יש לנווט אל ספריית השורש בעזרת הפקודה 6

 

 (. lsהועתק בהצלחה. ) יש לוודא שהקובץ  7

 

 . text2.txt- אל אותה הספרייה, אבל לשנות את השם שלו ל text.txtיש להעתיק את  8

 

 . text2.txt, והשני נקרא  text.txtעכשיו יש שני קובצי טקסט, אחד נקרא  9

 mv text2.txtבעזרת הפקודה  text3.txt-ל  text2.txtיש לשנות את שם הקובץ 
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text3.txt . 

 . lsיש לבדוק את התוצאות בעזרת הפקודה 

 

כדי להסיר את הקובץ. יש לוודא שהקובץ הוסר בעזרת   rm text.txtיש להשתמש בפקודה  10

 . lsהפקודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


