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                                   Sed   
  
  

  1דוגמה 

        ::::שתוכנושתוכנושתוכנושתוכנו    F1קובץ קובץ קובץ קובץ נניח שנתון נניח שנתון נניח שנתון נניח שנתון 

I have three dogs and two cats 
The dog chase the cat 
A dog is a dog 

  
  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  s/dog/cat/  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

        

I have three cats and two cats 
The cat chase the cat    
A cat is a dog 
 

sed     פועל על כל שורה בקובץ פועל על כל שורה בקובץ פועל על כל שורה בקובץ פועל על כל שורה בקובץF1         ומבצע את הפקודה ומבצע את הפקודה ומבצע את הפקודה ומבצע את הפקודהs/dog/cat/    שמשמעותהשמשמעותהשמשמעותהשמשמעותה::::        

        ....catבמחרוזת במחרוזת במחרוזת במחרוזת     dogהחלף את המחרוזת החלף את המחרוזת החלף את המחרוזת החלף את המחרוזת 

כמו למשל בשורה השלישית בדוגמה כמו למשל בשורה השלישית בדוגמה כמו למשל בשורה השלישית בדוגמה כמו למשל בשורה השלישית בדוגמה ((((מופיעה יותר מפעם אחת בשורה מופיעה יותר מפעם אחת בשורה מופיעה יותר מפעם אחת בשורה מופיעה יותר מפעם אחת בשורה     dogאם המחרוזת אם המחרוזת אם המחרוזת אם המחרוזת 
        ....אזי תוחלף רק ההופעה הראשונה שלהאזי תוחלף רק ההופעה הראשונה שלהאזי תוחלף רק ההופעה הראשונה שלהאזי תוחלף רק ההופעה הראשונה שלה, , , , ))))לללל""""הנהנהנהנ
        

        ....dogתחליף בכל שורה את כל ההופעות של המחרוזת תחליף בכל שורה את כל ההופעות של המחרוזת תחליף בכל שורה את כל ההופעות של המחרוזת תחליף בכל שורה את כל ההופעות של המחרוזת         s/dog/cat/gלעומת זאת הפקודה לעומת זאת הפקודה לעומת זאת הפקודה לעומת זאת הפקודה 
        

  2דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed  s/dog/cat/g  F1 

        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא
        

I have three cats and two cats 
The cat chase the cat    
A cat is a cat 

        

        ענה ענה ענה ענה הפקודות תבוצהפקודות תבוצהפקודות תבוצהפקודות תבוצ. . . . לפני כל פקודהלפני כל פקודהלפני כל פקודהלפני כל פקודה     e-י התוספת של י התוספת של י התוספת של י התוספת של """"עעעע    sedניתן לתת מספר פקודות של ניתן לתת מספר פקודות של ניתן לתת מספר פקודות של ניתן לתת מספר פקודות של 
        .  .  .  .  משמאל לימיןמשמאל לימיןמשמאל לימיןמשמאל לימין    ההההאחת אחרי השנייאחת אחרי השנייאחת אחרי השנייאחת אחרי השניי

  

  3דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed  -e s/dog/cat/g -e s/cat/elephant/g F1 

        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא
        

I have three elephants and two elephants    

The elephant chase the elephant    
A elephant is a elephant    
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כל הפקודות שבקובץ כל הפקודות שבקובץ כל הפקודות שבקובץ כל הפקודות שבקובץ .  .  .  .  f-האופציה האופציה האופציה האופציה " " " " עיעיעיעי    sedת ת ת ת ניתן גם להשתמש בקובץ שמכיל פקודוניתן גם להשתמש בקובץ שמכיל פקודוניתן גם להשתמש בקובץ שמכיל פקודוניתן גם להשתמש בקובץ שמכיל פקודו
        . . . . על כל שורה מקובץ הקלטעל כל שורה מקובץ הקלטעל כל שורה מקובץ הקלטעל כל שורה מקובץ הקלטבו אחר זו בו אחר זו בו אחר זו בו אחר זו תבוצענה תבוצענה תבוצענה תבוצענה 

        

  4דוגמה 

        ::::הואהואהואהוא    Gנניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ 

s/dog/cat/g 
s/cat/elephant/g 
 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed -f G  F1 

        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא
        

I have three elephants and two elephants 
The elephant chase the elephant    
A elephant is a elephant    

 
לפי החוקים לפי החוקים לפי החוקים לפי החוקים ((((    ייייבדוגמאות הקודמות ניתן להשתמש בביטוי רגולארבדוגמאות הקודמות ניתן להשתמש בביטוי רגולארבדוגמאות הקודמות ניתן להשתמש בביטוי רגולארבדוגמאות הקודמות ניתן להשתמש בביטוי רגולאר    dogבמקום המחרוזת במקום המחרוזת במקום המחרוזת במקום המחרוזת 

        ).  ).  ).  ).  egrepשלמדנו בפקודה שלמדנו בפקודה שלמדנו בפקודה שלמדנו בפקודה 
            

  5דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed  's/[t][^ ]*[e]/hello/'  F1 

        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא
        

I have hello dogs and two cats    
The dog chase hello cat    
A dog is a dog    

ברשימת ברשימת ברשימת ברשימת     *לא יחליף את לא יחליף את לא יחליף את לא יחליף את     bash    - - - - כדי שכדי שכדי שכדי ש    sed    - - - - ל הוספו גרשיים על פקודת הל הוספו גרשיים על פקודת הל הוספו גרשיים על פקודת הל הוספו גרשיים על פקודת ה""""בדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנ
        ....קבצים בתיקיה הנוכחיתקבצים בתיקיה הנוכחיתקבצים בתיקיה הנוכחיתקבצים בתיקיה הנוכחית

        לאחר מכן מספר כלשהו של תווים לאחר מכן מספר כלשהו של תווים לאחר מכן מספר כלשהו של תווים לאחר מכן מספר כלשהו של תווים     t    - - - - מלה שמתחילה במלה שמתחילה במלה שמתחילה במלה שמתחילה ב: : : : משמעות הביטוי הרגולארי היאמשמעות הביטוי הרגולארי היאמשמעות הביטוי הרגולארי היאמשמעות הביטוי הרגולארי היא

        ....e    - - - - שאינם תו רווח ובסוף מסתימת בשאינם תו רווח ובסוף מסתימת בשאינם תו רווח ובסוף מסתימת בשאינם תו רווח ובסוף מסתימת ב
        

לציון החלק של המחרוזת שהתאים לביטוי לציון החלק של המחרוזת שהתאים לביטוי לציון החלק של המחרוזת שהתאים לביטוי לציון החלק של המחרוזת שהתאים לביטוי     &    - - - - תמש בתמש בתמש בתמש בבמחרוזת ההחלפה ניתן להשבמחרוזת ההחלפה ניתן להשבמחרוזת ההחלפה ניתן להשבמחרוזת ההחלפה ניתן להש
        ....הרגולאריהרגולאריהרגולאריהרגולארי

        

  6דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed  's/[t][^ ]*[e]/(& &)/'  F1 

        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא
        

I have (three three) dogs and two cats 
The dog chase (the the) cat    
A dog is a dog    
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    2\        1\    - - - - דהינו בדהינו בדהינו בדהינו בback reference     - - - - תמש בתמש בתמש בתמש בבביטוי הרגולארי ובמחרוזת ההחלפה ניתן להשבביטוי הרגולארי ובמחרוזת ההחלפה ניתן להשבביטוי הרגולארי ובמחרוזת ההחלפה ניתן להשבביטוי הרגולארי ובמחרוזת ההחלפה ניתן להש

בו מופיעים סוגרים יש להקדים להם בו מופיעים סוגרים יש להקדים להם בו מופיעים סוגרים יש להקדים להם בו מופיעים סוגרים יש להקדים להם     sedבביטוי רגולארי של בביטוי רגולארי של בביטוי רגולארי של בביטוי רגולארי של     egrep    - - - - להבדיל מלהבדיל מלהבדיל מלהבדיל מ. . . . וכן הלאהוכן הלאהוכן הלאהוכן הלאה

        ....\\\\בביטוי הרגולארי יש להקדים בביטוי הרגולארי יש להקדים בביטוי הרגולארי יש להקדים בביטוי הרגולארי יש להקדים + + + + גם לפני גם לפני גם לפני גם לפני     ....\את התו את התו את התו את התו 
        

  7דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  's/\([^ ]\+\).*/\1/'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

        

I    

The    

A    
        ....ל היא החלפת כל שורה במילה הראשונה בשורהל היא החלפת כל שורה במילה הראשונה בשורהל היא החלפת כל שורה במילה הראשונה בשורהל היא החלפת כל שורה במילה הראשונה בשורה""""הפקודה הנהפקודה הנהפקודה הנהפקודה הנ    משמעותמשמעותמשמעותמשמעות

        
        

שורה שאינה בתחום לא תופעל עליה שורה שאינה בתחום לא תופעל עליה שורה שאינה בתחום לא תופעל עליה שורה שאינה בתחום לא תופעל עליה . . . . sed    - - - - ניתן להגדיר תחום עליו תפעל פקודת הניתן להגדיר תחום עליו תפעל פקודת הניתן להגדיר תחום עליו תפעל פקודת הניתן להגדיר תחום עליו תפעל פקודת ה
        ....הפקודה והיא תודפס כפי שהיא ללא כל שינויהפקודה והיא תודפס כפי שהיא ללא כל שינויהפקודה והיא תודפס כפי שהיא ללא כל שינויהפקודה והיא תודפס כפי שהיא ללא כל שינוי

        ....כפי שנראה בדוגמאות הבאותכפי שנראה בדוגמאות הבאותכפי שנראה בדוגמאות הבאותכפי שנראה בדוגמאות הבאותהגדרת התחום יכולה להיות בכמה צורות הגדרת התחום יכולה להיות בכמה צורות הגדרת התחום יכולה להיות בכמה צורות הגדרת התחום יכולה להיות בכמה צורות 
        
        

  8דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2s/\([^ ]\+\).*/\1/'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

        

I have three dogs and two cats    
The    

A dog is a dog    
לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על    2222ל משמעות המספר ל משמעות המספר ל משמעות המספר ל משמעות המספר """"בדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנ

        ....2222שורה מספר שורה מספר שורה מספר שורה מספר 
            

  9דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2,3s/\([^ ]\+\).*/\1/'  F1 
        ::::הבאהבאהבאהבא    יתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלט

        

I have three dogs and two cats    
The    

A    

לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על  2,3 ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת """"בדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנ
        ....3333ועד שורה מספר ועד שורה מספר ועד שורה מספר ועד שורה מספר     2222השורות משורה מספר השורות משורה מספר השורות משורה מספר השורות משורה מספר 
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  10דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/and/s/\([^ ]\+\).*/\1/'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

        

I 
The dog chase the cat    
A dog is a dog    

לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על לפני הפקודה היא שיש להפעיל את הפקודה רק על  /and/ ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת ל משמעות התוספת """"בדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנבדוגמה הנ

יכול להופיע ביטוי רגולארי יכול להופיע ביטוי רגולארי יכול להופיע ביטוי רגולארי יכול להופיע ביטוי רגולארי     andבמקום במחרוזת במקום במחרוזת במקום במחרוזת במקום במחרוזת . . . . andהשורות שמופיעה בהן המחרוזת השורות שמופיעה בהן המחרוזת השורות שמופיעה בהן המחרוזת השורות שמופיעה בהן המחרוזת 
        ::::כלשהו כפי שמראה הדוגמה הבאהכלשהו כפי שמראה הדוגמה הבאהכלשהו כפי שמראה הדוגמה הבאהכלשהו כפי שמראה הדוגמה הבאה

        

  11דוגמה 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/c.*t/s/\([^ ]\+\).*/\1/'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

        

I 
The    

A dog is a dog    

לאחריו מספר כלשהו לאחריו מספר כלשהו לאחריו מספר כלשהו לאחריו מספר כלשהו     cל היא שבשורה מופיע התו ל היא שבשורה מופיע התו ל היא שבשורה מופיע התו ל היא שבשורה מופיע התו """"משמעות הביטוי הרגולארי בדוגמה הנמשמעות הביטוי הרגולארי בדוגמה הנמשמעות הביטוי הרגולארי בדוגמה הנמשמעות הביטוי הרגולארי בדוגמה הנ

        .  .  .  .  tשל תווים ולאחר מכן התו של תווים ולאחר מכן התו של תווים ולאחר מכן התו של תווים ולאחר מכן התו 
        

        ////1111ביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולארי////,,,,////2222ביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולארי:  /:  /:  /:  /בדוגמה הבאה משתמשים בצורהבדוגמה הבאה משתמשים בצורהבדוגמה הבאה משתמשים בצורהבדוגמה הבאה משתמשים בצורה
ועד ועד ועד ועד     1111חל משורה שמתאימה לביטוי חל משורה שמתאימה לביטוי חל משורה שמתאימה לביטוי חל משורה שמתאימה לביטוי המשמעות היא הפעל את הפקודה על כל השורות ההמשמעות היא הפעל את הפקודה על כל השורות ההמשמעות היא הפעל את הפקודה על כל השורות ההמשמעות היא הפעל את הפקודה על כל השורות ה

        ממשיכים לחפשממשיכים לחפשממשיכים לחפשממשיכים לחפש    2222חרי השורה שמתאימה לביטוי חרי השורה שמתאימה לביטוי חרי השורה שמתאימה לביטוי חרי השורה שמתאימה לביטוי אאאא. . . . 2222השורה שמתאימה לביטוי השורה שמתאימה לביטוי השורה שמתאימה לביטוי השורה שמתאימה לביטוי 
        ....וכן הלאהוכן הלאהוכן הלאהוכן הלאה    2222מנה שורה שמתאימה לביטוי מנה שורה שמתאימה לביטוי מנה שורה שמתאימה לביטוי מנה שורה שמתאימה לביטוי ומומומומ    1111שורה שמתאימה לביטוי שורה שמתאימה לביטוי שורה שמתאימה לביטוי שורה שמתאימה לביטוי 

        

  12דוגמה 

        ::::הואהואהואהוא        F2נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ 

1line not in range 
2another line not in range 
3this line is in range since it has string hello 
4this line is too in range 
5this line is last line in range since it has string you 
6this line is not in range 
7hello this line starts a new range 
8you this line ends the new range    

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/hello/,/you/s/\([^ ]\+\).*/\1/'  F2 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

1111line not in range 
2222another line not in range    

3333this    

4444this    

5555this    

6666this line is not in range    

7777hello    

8888you    
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אזי הפקודה פועלת על הקלט אזי הפקודה פועלת על הקלט אזי הפקודה פועלת על הקלט אזי הפקודה פועלת על הקלט     sedבדוגמה הבאה נראה שאם לא מועבר שם קובץ לפקודה בדוגמה הבאה נראה שאם לא מועבר שם קובץ לפקודה בדוגמה הבאה נראה שאם לא מועבר שם קובץ לפקודה בדוגמה הבאה נראה שאם לא מועבר שם קובץ לפקודה 
        . . . . הסטנדרטיהסטנדרטיהסטנדרטיהסטנדרטי

        

  13דוגמה 
        ::::לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  's/ab/cd/g' 
 

        ::::אם המשתמש יקליד למשל את השורהאם המשתמש יקליד למשל את השורהאם המשתמש יקליד למשל את השורהאם המשתמש יקליד למשל את השורה, , , , המשתמש יתבקש להקליד קלטהמשתמש יתבקש להקליד קלטהמשתמש יתבקש להקליד קלטהמשתמש יתבקש להקליד קלט

abxab 
        ::::אזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלט

cdxcd 
        

        ::::למשל השורהלמשל השורהלמשל השורהלמשל השורה, , , , אם המשתמש יקליד שורה נוספתאם המשתמש יקליד שורה נוספתאם המשתמש יקליד שורה נוספתאם המשתמש יקליד שורה נוספת

aaabbb 
        

        ::::אזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלטאזי מיד לאחר הקלדת השורה יופיע הפלט

aacdbb 
 ).).).).ולא יופיע פלט נוסףולא יופיע פלט נוסףולא יופיע פלט נוסףולא יופיע פלט נוסף((((פקודה פקודה פקודה פקודה הההה    םםםםואז תסתייואז תסתייואז תסתייואז תסתיי    Ctrl+dוכן הלאה עד שהמשתמש יקליד וכן הלאה עד שהמשתמש יקליד וכן הלאה עד שהמשתמש יקליד וכן הלאה עד שהמשתמש יקליד 

        

        שלא מועבר לה שם קובץ והפקודה פועלת על הקלטשלא מועבר לה שם קובץ והפקודה פועלת על הקלטשלא מועבר לה שם קובץ והפקודה פועלת על הקלטשלא מועבר לה שם קובץ והפקודה פועלת על הקלט    sedהדוגמה הבאה מראה פקודת הדוגמה הבאה מראה פקודת הדוגמה הבאה מראה פקודת הדוגמה הבאה מראה פקודת 

        ....pipelineהסטנדרטי שמועבר לה דרך הסטנדרטי שמועבר לה דרך הסטנדרטי שמועבר לה דרך הסטנדרטי שמועבר לה דרך 
        

  14דוגמה     
        ::::לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

echo abxab | sed  's/ab/cd/g' 
        

        ::::יתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלט

cdxcd 
 

כל ההתאמות של המחרוזת לביטוי כל ההתאמות של המחרוזת לביטוי כל ההתאמות של המחרוזת לביטוי כל ההתאמות של המחרוזת לביטוי לבקש שתתבצענה החלפות ללבקש שתתבצענה החלפות ללבקש שתתבצענה החלפות ללבקש שתתבצענה החלפות ל    g    - - - - עד עכשיו השתמשנו בעד עכשיו השתמשנו בעד עכשיו השתמשנו בעד עכשיו השתמשנו ב

אחת עבור ההתאמה הראשונה אחת עבור ההתאמה הראשונה אחת עבור ההתאמה הראשונה אחת עבור ההתאמה הראשונה     בוצעה רק ההחלפהבוצעה רק ההחלפהבוצעה רק ההחלפהבוצעה רק ההחלפה    g    - - - - וכאשר לא השתמשנו בוכאשר לא השתמשנו בוכאשר לא השתמשנו בוכאשר לא השתמשנו ב, , , , הרגולאריהרגולאריהרגולאריהרגולארי
        ....ביטוי הרגולאריביטוי הרגולאריביטוי הרגולאריביטוי הרגולארישל המחרוזת לשל המחרוזת לשל המחרוזת לשל המחרוזת ל

ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על / / / / 1111''''הדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה מסהדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה מסהדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה מסהדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה מס
        ....של המחרוזת לביטוי הרגולארישל המחרוזת לביטוי הרגולארישל המחרוזת לביטוי הרגולארישל המחרוזת לביטוי הרגולארי    1111''''ההתאמה מסההתאמה מסההתאמה מסההתאמה מס

        

  15דוגמה 
        ::::הפקודההפקודההפקודההפקודהלאחר הפעלת לאחר הפעלת לאחר הפעלת לאחר הפעלת 

echo abcde | sed  's/./:&:/2' 
        

        ::::יתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלט
        

a:b:cde 
        

ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על ואז תבוצע החלפה רק על / / / / 1111''''מסמסמסמסgהדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה הדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה הדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה הדוגמה הבאה מראה שאפשר להשתמש באופציה 
        ....והלאהוהלאהוהלאהוהלאה    1111''''ההתאמות במחרוזת החל מהתאמה מסההתאמות במחרוזת החל מהתאמה מסההתאמות במחרוזת החל מהתאמה מסההתאמות במחרוזת החל מהתאמה מס

        

  16דוגמה 
        ::::לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

echo abcde | sed  's/./:&:/3g' 
        

        ::::יתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלט
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ab:c::d::e: 
        

        ,,,,תוך שימוש בפרמטרים שהינם ערכים של משתניםתוך שימוש בפרמטרים שהינם ערכים של משתניםתוך שימוש בפרמטרים שהינם ערכים של משתניםתוך שימוש בפרמטרים שהינם ערכים של משתנים    sed    - - - - ר רוצים לבנות את פקודת הר רוצים לבנות את פקודת הר רוצים לבנות את פקודת הר רוצים לבנות את פקודת הכאשכאשכאשכאש

    x$נשאר נשאר נשאר נשאר     'x$'כי למשל הביטוי כי למשל הביטוי כי למשל הביטוי כי למשל הביטוי     ,,,,יש לדאוג שהמשתנים לא יהיו בתוך הגרשיים הבודדיםיש לדאוג שהמשתנים לא יהיו בתוך הגרשיים הבודדיםיש לדאוג שהמשתנים לא יהיו בתוך הגרשיים הבודדיםיש לדאוג שהמשתנים לא יהיו בתוך הגרשיים הבודדים

את תו את תו את תו את תו הדוגמה הבאה מראה איך לבקש להחליף הדוגמה הבאה מראה איך לבקש להחליף הדוגמה הבאה מראה איך לבקש להחליף הדוגמה הבאה מראה איך לבקש להחליף . . . . xולא הופך להיות הערך של המשתנה ולא הופך להיות הערך של המשתנה ולא הופך להיות הערך של המשתנה ולא הופך להיות הערך של המשתנה 

        x$' ' ' ' מסמסמסמס

        ....y$במחרוזת בתו במחרוזת בתו במחרוזת בתו במחרוזת בתו 
        

  17דוגמה 
        ::::ר הפעלת הפקודותר הפעלת הפקודותר הפעלת הפקודותר הפעלת הפקודותלאחלאחלאחלאח

y=R 
x=5 
echo abcdefgh | sed  's/./'$y'/'$x 

        
        ::::יתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלטיתקבל הפלט

abcdRfgh 
        

        dהדוגמה הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש בפקודה . . . . sedשל של של של     sעד עכשיו השתמשנו רק בפקודה עד עכשיו השתמשנו רק בפקודה עד עכשיו השתמשנו רק בפקודה עד עכשיו השתמשנו רק בפקודה 
        הפקודה אינה מוחקת את השורות בקובץ שעליו פועלותהפקודה אינה מוחקת את השורות בקובץ שעליו פועלותהפקודה אינה מוחקת את השורות בקובץ שעליו פועלותהפקודה אינה מוחקת את השורות בקובץ שעליו פועלות. (. (. (. (שמוחקת את השורות בתחוםשמוחקת את השורות בתחוםשמוחקת את השורות בתחוםשמוחקת את השורות בתחום

        ).).).).הקובץ ללא השורות בתחוםהקובץ ללא השורות בתחוםהקובץ ללא השורות בתחוםהקובץ ללא השורות בתחוםאלא מציגה את תוכן אלא מציגה את תוכן אלא מציגה את תוכן אלא מציגה את תוכן         sed- - - - פקודות הפקודות הפקודות הפקודות ה
        

        ....F2בקובץ בקובץ בקובץ בקובץ     2,6שורות שורות שורות שורות     מציגה את הפלט שמתקבל לאחר מחיקתמציגה את הפלט שמתקבל לאחר מחיקתמציגה את הפלט שמתקבל לאחר מחיקתמציגה את הפלט שמתקבל לאחר מחיקת    הדוגמה הבאההדוגמה הבאההדוגמה הבאההדוגמה הבאה
        
        

  

  81  דוגמה

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2,6d'  F2 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

1111line not in range 
7777hello this line starts a new range    

8888you this line ends the new range    
        

הדוגמה הבאה מציגה את הדוגמה הבאה מציגה את הדוגמה הבאה מציגה את הדוגמה הבאה מציגה את /. /. /. /. ביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולאריביטוי רגולארי////יקה אפשר להגדיר גם על ידי יקה אפשר להגדיר גם על ידי יקה אפשר להגדיר גם על ידי יקה אפשר להגדיר גם על ידי את התחום למחאת התחום למחאת התחום למחאת התחום למח

        ....isשמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת     F2הפלט שמתקבל לאחר מחיקת כל השורות בקובץ הפלט שמתקבל לאחר מחיקת כל השורות בקובץ הפלט שמתקבל לאחר מחיקת כל השורות בקובץ הפלט שמתקבל לאחר מחיקת כל השורות בקובץ 
        

  

  91דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/is/d'  F2 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

1line not in range 
2another line not in range    
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שמשמעותו בצע את הפקודה על כל השורות שאינן שמשמעותו בצע את הפקודה על כל השורות שאינן שמשמעותו בצע את הפקודה על כל השורות שאינן שמשמעותו בצע את הפקודה על כל השורות שאינן ! ! ! ! חום ניתן להוסיף חום ניתן להוסיף חום ניתן להוסיף חום ניתן להוסיף לאחר הגדרת תלאחר הגדרת תלאחר הגדרת תלאחר הגדרת ת

על על על על     dמאחר והיא מבצעת מאחר והיא מבצעת מאחר והיא מבצעת מאחר והיא מבצעת     F2בקובץ בקובץ בקובץ בקובץ     2,6הפקודה הבאה מציגה את השורות בתחום הפקודה הבאה מציגה את השורות בתחום הפקודה הבאה מציגה את השורות בתחום הפקודה הבאה מציגה את השורות בתחום . . . . בתחוםבתחוםבתחוםבתחום
        ....כל השורות שאינן בתחום זהכל השורות שאינן בתחום זהכל השורות שאינן בתחום זהכל השורות שאינן בתחום זה

  

  20  דוגמה

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2,6!d'  F2 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

2222another line not in range 
3333this line is in range since it has string hello    

4444this line is too in range    

5555this line is last line in range since it has string you    

6666this line is not in range    
        
        

        ....sinceשמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת שמכילות את המחרוזת     F2הפקודה הבאה מציגה את כל השורות בקובץ הפקודה הבאה מציגה את כל השורות בקובץ הפקודה הבאה מציגה את כל השורות בקובץ הפקודה הבאה מציגה את כל השורות בקובץ 
        

  21דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/since/!d'  F2 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

3this line is in range since it has string hello 
5this line is last line in range since it has string you    

        
        

        ....כל שורה בתחוםכל שורה בתחוםכל שורה בתחוםכל שורה בתחום    לפנילפנילפנילפני) ) ) )     n\בתוספת בתוספת בתוספת בתוספת ((((גורמת להדפסת מספר השורה גורמת להדפסת מספר השורה גורמת להדפסת מספר השורה גורמת להדפסת מספר השורה = = = = הפקודה הפקודה הפקודה הפקודה 
        

  22  דוגמה

        ::::הואהואהואהוא        F3נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ נניח שתוכן הקובץ 

line A 
line B    

line C 
line D 

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2,3='  F3 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

line A 
2222    

line B    
3333    

line C    

line D    
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        יייי""""גורמת לכך ששורות הפלט לא תודפסנה אלא אם יבקשו זאת במפורש עגורמת לכך ששורות הפלט לא תודפסנה אלא אם יבקשו זאת במפורש עגורמת לכך ששורות הפלט לא תודפסנה אלא אם יבקשו זאת במפורש עגורמת לכך ששורות הפלט לא תודפסנה אלא אם יבקשו זאת במפורש ע    n-האופציה האופציה האופציה האופציה 

        pהפקודה הפקודה הפקודה הפקודה 
        

  32  דוגמה

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed -n  '2,3='  F3 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

2222 
3333    
    

לכן הפקודה הבאה מדפיסה את מספר השורותלכן הפקודה הבאה מדפיסה את מספר השורותלכן הפקודה הבאה מדפיסה את מספר השורותלכן הפקודה הבאה מדפיסה את מספר השורות. . . . מציין את השורה האחרונה בקובץמציין את השורה האחרונה בקובץמציין את השורה האחרונה בקובץמציין את השורה האחרונה בקובץ$ $ $ $ ן ן ן ן הסימהסימהסימהסימ     
....בקובץבקובץבקובץבקובץ     

    

  42דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed -n  '$='  F3 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

4    

        F2מקובץ מקובץ מקובץ מקובץ     2-4להדפסת השורות להדפסת השורות להדפסת השורות להדפסת השורות     pהדוגמה הבאה מראה שימוש הפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש הפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש הפקודה הדוגמה הבאה מראה שימוש הפקודה 
        

  52דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed -n  '2,4p'  F2 
        ::::ל הפלט הבאל הפלט הבאל הפלט הבאל הפלט הבאיתקביתקביתקביתקב

2222another line not in range    

3333this line is in range since it has string hello    

4444this line is too in range    
    

המשמעות היא שכפול המשמעות היא שכפול המשמעות היא שכפול המשמעות היא שכפול     n-ללא ללא ללא ללא     pפקודה  פקודה  פקודה  פקודה  הדוגמאות הבאות מראות שכאשר משתמשים בהדוגמאות הבאות מראות שכאשר משתמשים בהדוגמאות הבאות מראות שכאשר משתמשים בהדוגמאות הבאות מראות שכאשר משתמשים ב

        . . . . sed    - - - - הקלט שבתחום שעליו עובד ההקלט שבתחום שעליו עובד ההקלט שבתחום שעליו עובד ההקלט שבתחום שעליו עובד ה
        

  62דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  'p'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

I have three dogs and two cats 
I have three dogs and two cats 
The dog chase the cat 
The dog chase the cat 
A dog is a dog 
A dog is a dog 

  72דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '/three/p'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

I have three dogs and two cats 
I have three dogs and two cats 
The dog chase the cat 
A dog is a dog 
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  82דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה

sed  '2p'  F1 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

I have three dogs and two cats 
The dog chase the cat 
The dog chase the cat 
A dog is a dog    

        

להפוך מחרוזת להפוך מחרוזת להפוך מחרוזת להפוך מחרוזת     bash    - - - - בבבב    trפקודה פקודה פקודה פקודה לללל    שדומהשדומהשדומהשדומה    yהדוגמא הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמא הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמא הבאה מראה שימוש בפקודה הדוגמא הבאה מראה שימוש בפקודה 

    zעד עד עד עד     a    - - - - להגדיר סדרת התווים מלהגדיר סדרת התווים מלהגדיר סדרת התווים מלהגדיר סדרת התווים מ    a-z    - - - - בבבב    trהשימוש של השימוש של השימוש של השימוש של ((((    ....מאותיות אנגליות קטנות לגדולותמאותיות אנגליות קטנות לגדולותמאותיות אנגליות קטנות לגדולותמאותיות אנגליות קטנות לגדולות
        ). ). ). ). sedשל של של של     yלא עובד בפקודה לא עובד בפקודה לא עובד בפקודה לא עובד בפקודה 

        
        

  92דוגמה  

  :לאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודהלאחר הפעלת הפקודה
sed 'y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/' F1  

 
        ::::יתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבאיתקבל הפלט הבא

I HAVE THREE DOGS AND TWO CATS 
THE DOG CHASE THE CAT 
A DOG IS A DOG 

        


