
Dpkg

dpkg-query -W          
--
showformat format

אמגודלטמרופ  תונקתומתוליבחרקחת ,
'${Package} ${Version} $

.{Installed-Size}\n'  

dpkg --get-
selections > file

 . ורחבנשתוליבחתמישרץבוקלבותכ  

dpkg --set-
selections < file

 . ץבוקלםאתהבתוליבחרחב  

תשרה   

 /etc/network/
interfaces 

Interface configuration )if not 
controlled via network-manager(.

ip link set device [up]
[down]

Start, stop network interfaces 
according to the file above.

/sbin/ip שרוד  בותינותשריקשממהנשוגצה ,
.iproute2 

ssh -X user@host  . תרחאתכרעמלסנכיה  

scp files 
user@host:path

 ). ךפהלו ( תרחאתכרעמלםיצבקקתעה  

תיטפשמ העדוה   

 GNU General Public לשםיאנתהיפלשומישלןתינהזךמסמ
https:// רושיקבןוישרהתאאוצמלןתינ הלעמו . 3 הסרגמ  License
/usr/share/ ץבוקבו  www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
.common-licenses/ GPL-3  

2010 , 2004 © םירצויתויוכז  Lior Kaplan )Hebrew(
2016 , 2010 , 2008 © םירצויתויוכז  Omer Zak )Hebrew(
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הרזע תגשה   

man page or man 
bash

יצבקותודוקפהלכלעןווקמדועיתארק 
. םיברתורדגה  

command  [--help, -h]  . תודוקפהבורלעתיסיסבהרזע  

 /usr/share/doc/
[package-name/] 

ילנויצפואהץבוקה  ןאכאצמנדועיתהלכ ,
. םיפסונםיטרפליכמ  README.Debian 

בוובדועית   Reference, manuals, FAQs, 
HOWTOs, etc. at https://

www.debian.org/doc/

בהצופתתומישר - 
https:// 
lists.debian.org/

שפח  רוזעלהנוכנדימתהליהקה ,
.users םישמתשמ  

 https://- ביקיווה
wiki.debian.org/

 . םיגוסהלכמליעומעדימליכמ  

הנקתה   

הנקתההתנכות  אצמנהנקתההתנכותלעעדימהלכ  
https://www.debian.org/-ב
/devel/debian-installer 

 CD תונומת   https://www.debian.org/- מדרוה
/distrib 

 boot: expert  תשרלרוביחהתארידגהלידכ אמגודל ,
םוקמב  LILO- בשומישוא  DHCP ילב

.GRUB-ב 

םיגב   

םיגברחאבקעמ 
https://- ב
bugs.debian.org/

 . ונקותשוםימייקםיגבלעעדימהלכ  

הנקתההתליבחלידוחיי    https://bugs.debian.org/ האר
ידכ  wnpp- בשמתשה , /package-name

. תושדחתוליבחשקבל  

reportbug "ל.  אודתועצמאבגבלעחווד  

םיגבלעחוויד    https://- בתופסונתוארוה
www.debian.org/Bugs/Reporting 



תכרעמ תורדגהו הרוצת   

 /etc/  תכרעמהתורדגהותרוצתיצבקלכ
./etc/ היקיתהתחתםיאצמנ

editor םיצבק אלםא  טסקטךרועללדחמתרירב .
.emacs, vi, joe הסנ אצמנ ,  

http://- ב CUPS 
hostname:631

 . תוספדההתכרעמלןפדפדקשממ  

dpkg-reconfigure 
package-name

אמגודל  הליבחלששדחמ , - רוצית
תדלקמ ,(  ( keyboard-configuration

). היצזילקול  ( locales 

update-alternatives 
options

 . םימושיילתופולחלהנ  

update-grub  ./etc/default/grub ןוכדערחאל  

תכרעמו   daemons   לוהינ

 systemctl restart  
name.service

 . תכרעמ  daemon תורששדחמלעפה ,  

 systemctl stop  
name.service 

 . תכרעמ  daemon תורשרוצע ,  

 systemctl start  
name.service

 . תכרעמ  daemon תורשלעפה ,  

systemctl halt  . תכרעמהתריצע  

systemctl reboot  . תכרעמהלששדחמ - לוחתיא  

systemctl poweroff  . תכרעמהיוביכ  

systemctl suspend  . תכרעמהתייהשה  

systemctl hibernate  . תכרעמהתמדרה  

 /var/log/  תחתמםיאצמנתוליעפהןמוייצבקלכ
. וזהיקיתל

 /etc/default/  םי -daemon רובעלדחמתרירביכרע
. םיברםיתורשו  

תובושח תפטעמ תודוקפ   

cat files  . ךסמלםיצבקספדה  

cd directory  . היקיתלרובע  

cp files dest  . תויקיתוםיצבקקתעה  

echo string  . ךסמהלעתזורחמגצה  

gzip, bzip2, xz [-d] 
files

 . םיצבקסורפ סחד ,  

pager files  . םיצבקלשםנכותגצה  

תובושח תפטעמ תודוקפ   

ls [files]  . םיצבקתמישרגצה  

mkdir directory-
names

 . תויקיתרוצ  

mv file1  file2  . םהיתומשףלחה םיצבקרבעה ,  

rm files  . םיצבקקחמ  

rmdir dirs  . תוקירתויקיתקחמ  

tar [c][x][t][z][j][J] -f 
file.tar  [files]

Create )c(, extract )x(, list table 
of )t( archive file, z for .gz, j 

for .bz2, J for .xz.

find directories 
expressions

וא   -name name ומכםיצבקאצמ
'. וכו , -size +1000 ךרואב

grep search-string 
files

 . םיצבקבשופיחתזורחמאצמ  

ln -s file link  . ץבוקלךררושיקרוצ  

ps [options]  . םייחכונםיכילהתגצה  

kill [-9] PID ידכ  אמגודל , ( ךילהתללנגיסתחילש
אנ , PID- התאיצמל ותואםייסל .(

.ps תדוקפבשמתשהל  

su - [username]   root ומכ רחאשמתשמלךופה ,
). לע - שמתשמ ( 

sudo command  ) root( לע - שמתשמרותבהדוקפץרה
./etc/ האר ליגרשמתשמראשיהלבא ,

sudoers

command > file  . הדוקפלשטלפהםעץבוקסורד  

command >> file  . ץבוקןכותלהדוקפטלפרשרש  

cmd1 | cmd2 טלקכ   cmd1 תדוקפלשטלפבשמתשה
.cmd2 תדוקפלש  

command < file  . הדוקפלטלקכץבוקבשמתשה  

APT

apt update תוליבחירגאממתוליבחתומישרןכדע 
/etc/apt/- בםימושרה
יונישהיהםא ץרה , . sources.list 

וא ץבוקבואםירגאמהמדחאלשונכותב ,
. קפסלשהרקמב  

apt search search-
string

תזורחמלןהירואיתותוליבחשפח 
.search-string

apt list -a package-
name

Show versions and archive areas 
of available packages.

APT

apt show -a package-
name

 . רואיתללוכהליבחהלעםיטרפגצה  

apt install package-
names

םדקהתושירדלכתאותוליבחןקתה 
. םירגאממןהלש  

apt upgrade לשרתויבתושדחהתואסריגהתאןקתה 
. תונקתומהתוליבחהלכ

apt full-upgrade םעלבא  , apt-get upgrade ומכ
. תויושגנתהתריתפלםדקתמםזינכמ  

apt remove package-
names

Remove packages.

apt autoremove אלתרחאהליבחףאשתוליבחרסה 
. םדקתשירדכןתואהנייצ  

apt depends package-
name

לשםדקהתושירדלכלשהמישרגצה 
. הנותנההליבחה

apt rdepends 
package-name

תאונייצשתוליבחהלכלשהמישרגצה 
. םדקתשירדכהנותנההליבחה  

apt-file update האר  תוליבחירגאממןכותתומישרןכדע ,
.apt update 

apt-file search file-
name

 . תוליבחבץבוקשפח  

apt-file list package-
name

 . הליבחלשןכותגצה  

aptitude  .aptitude שרוד , APT- ללוסנוקקשממ  

synaptic  .synaptic שרוד , APT ליפרגקשממ  

Dpkg

dpkg -l [names]  . תוליבחתמישרגצה  

dpkg -I pkg.deb  . הליבחהלעםיטרפגצה  

dpkg -c pkg.deb  . הליבחןכותגצה  

dpkg -S filename  . הלךיישץבוקשהליבחהםשתאגצה  

dpkg -i pkg.deb  . הליבחמםיצבקןקתה  

dpkg -V [package-
names]

Audit check sums of installed 
packages.

dpkg-divert [options] 
file

 . הליבחידילעהקפוסשץבוקתסריגסורד  

dpkg --compare-
versions v1 gt v2

Compare version numbers; view 
results with echo $?.


