ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺳﻔﺮان
ﺗﻤﺎﻣ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ  ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒ ﻪ داﺧﻠ داﻧﺸ ﺎه و ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی  sshو  sftpﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ  sshﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮﺷﻪ اﺳﺖ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ  sftpﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .در ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  WinSCP ،PuTTY ،FileZillaو  SSH Secure Shellاز ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻧﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﭘ ﯿﺞ  openssh − clientﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣ ﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴ ﻧﺮماﻓﺰار  FileZillaاﺑﺰار ﮔﺮاﻓﯿ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ.
در آﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ ﭘ ﯿﺞ ﻫﺎی  AndFTPو  JuiceSSHﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾ ﺳﺮور  sshﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤ SSH Secure Shell
و ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز آﻣﻮزش داده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻮد ﻧﺼﺐ و ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

از ﻣﻨﻮی اﺻﻠ  Quick Connectرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ایﭘﯽ داﺋﻤ ﺧﻮﺷﻪ ﯾﻌﻨ
 ،21.1.1.169ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت  22را وارد ﮐﺮده و  Connectرا ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

١

اﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،داﯾﺮﮐﺘﻮری  homeﺧﻮد را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ )در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺗﺼﺎل ،اﯾﻦ
داﯾﺮﮐﺘﻮری را ﺧﺎﻟ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ( .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ
ﻓﺎﯾﻞ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﺟﺮا روی ﺧﻮﺷﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ در ﭘﻮﺷﻪ  testﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ روی آن راﺳﺖﮐﻠﯿ

٢

ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Uploadرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻓﺎﯾﻠ ﮐﻪ درون آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮری  homeﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ
ﭘﺎﯾﯿﻨ ﭘﻨﺠﺮۀ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠ را از ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی داﺧﻞ ﭘﻮﺷﻪ  testﮐﺎﻓ اﺳﺖ دو ﺑﺎر روی آن ﮐﻠﯿ

ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  SSH Secure Shellاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣ ﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ )ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻓﯿ ( و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ را ﻫﻢزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻣ ﮔﺬارد .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﮐﺎﻓ اﺳﺖ از ﻣﻨﻮی اﺻﻠ  New Terminalرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.

٣

ﺣﺎﻻ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن را روی ﺧﻮﺷﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ و ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻮر  lsرا اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وارد ﭘﻮﺷﻪ  testﺷﺪه و ﻟﯿﺴﺘ از ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی داﺧﻞ آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

۴

ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  catﻣﺤﺘﻮای ﯾ

ﻓﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.

در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﻄ اﺗﺼﺎل ،از ﻣﻨﻮی اﺻﻠ  Disconnectرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و و  OKرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

۵

اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ و اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻮر ssh
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺎز ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ زﯾﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ )از ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(:

رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

ﭘﺲ از وارد ﮐﺮده رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺮاﺋ ﺧﻮدﺗﺎن را روی ﺧﻮﺷﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  ،(scpاﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﭘﺮ دردﺳﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿ ﻣﺜﻞ FileZilla
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ در ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  exitاز ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

۶

