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    bash    ----משתנים ב משתנים ב משתנים ב משתנים ב 

 
bash מאפשר למשתמש לעשות שימוש 

המשתנים יכולים לקבל ערכים . במשתנים
 .שהם מחרוזות או מספרים שלמים

  

המשתנים : bashאין צורך להכריז על משתני 
 . מוגדרים ברגע שמציבים להם ערכים

 

 : הפקודה

    <variable>=<value> 
 

 . value - לvariableקובעת את הערך של 

 
$<variable> מחזיר את ערך המשתנה  

variable. 
 

 מופיע בתוך מחרוזת יש <variable>$כאשר 
להשתמש בסוגרים מסולסלים כדי להבדיל 

 . המחרוזתבין שם המשתנה לשאר 

 word{<variable>}$ -א  יש להשתמש ב"ז

 <variable>כדי להבדיל בין שם המשתנה 

 .word המחרוזתלבין שאר 
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 :דוגמאות
                                                                             

> v=abc                                                         

> echo $v 
abc                                                                
                  
> v=123 def ghi                                            
sbash: def: command not found                   

 

> v=”123     def    ghi”  
> echo $v 
123 def ghi 
> echo “$v” 
123     def    ghi 
 
> a=ww 
> ab=qq 
> echo $ab 
qq 
> echo ${a}b 
wwb 
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    תחום ההגדרה של משתניםתחום ההגדרה של משתניםתחום ההגדרה של משתניםתחום ההגדרה של משתנים
 

בהקשר לתחום ההגדרה של משתנים קימים 

  :bash -שני סוגי משתנים ב
 
  הינם משתנים המוכרים -משתנים לוקליים . 1

 .  הנוכחיתscript -רק בתוכנית ה
 

  הינם משתנים המוכרים -  exportמשתני . 2

 הנוכחית ובכל תוכנית script -בתוכנית ה
 שהתוכנית הנקראת שימו לב. הנקראת ממנה

מהתוכנית הנוכחית יוצרת עותקים חדשים של 

 ופועלת רק על העותקים export -משתני ה
לכן התוכנית הנקראת אינה יכולה . האלו

 של export -לשנות את ערכי משתני ה
 .התוכנית הנוכחית

 

  מגדירה את variable>=<value><הפקודה    
 המשתנה

<variable>כמשתנה לוקלי . 
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 מגדירה את  <export  <variableקודה   הפ

. export  כמשתנה <variable>המשתנה 
במקרה והמשתנה כבר קיים כמשתנה לוקלי 

 . exportהוא יהפוך להיות מסוג 
 

 :ל היא"צורה אחרת לפקודה הנ
 

declare  -x  <variable> 
 

 

 למשתנה לוקלי exportלהפוך משתנה מסוג 
 :יש להשתמש בפקודה הבאה

 

declare  +x  <variable> 
 

ניתן גם להציב ערך למשתנה תוך כדי הגדרתו 

 :י הפקודה" עexportכמשתנה מסוג 
                                  export  <variable>=<value> 

 

 הינו משתנה שלא ניתן readonlyמשתנה מסוג 

 readonly -הגדרת משתנה כ. לשנות את ערכו
 :י הפקודה"נעשית ע

readonly  <variable>=<value> 
 :השקולה לפקודה

declare  -r  <variable>=<value> 
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 למשתנה רגיל שניתן readonlyלהפוך משתנה 
 :להציב לו ערכים יש לבצע

declare  +r  <variable> 
 

 - וגם כreadonly -להגדיר משתנה גם כ

exportיש לבצע : 

declare  -rx  <variable>=<value> 
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 דוגמאות
> cat prog1 
#!/bin/sh 
echo $y 
y=8 
echo $y 
> y=abc 
> prog1 
 
8 
> export y 
> prog1 
abc 
8 
> export y=9 
> prog1 
9 
8 
> declare –r y 
> y=16 
sbash: y: read-only variable 
> prog1 
9 
8 
> echo $y 
9 
> cat prog2 
#!/bin/sh 
declare -x z=aa  
prog3 
> cat prog3 
#!/bin/sh 
echo “y=$y  z=$z” 
y=4; z=5 
echo “y=$y  z=$z” 
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> prog2 
y=16  z=aa 
y=4  z=5 
 

        )Arithmetic Expansion(הרחבה אריתמטית הרחבה אריתמטית הרחבה אריתמטית הרחבה אריתמטית 
 
 

 bash -ניתן לבצע פעולות חשבון במספרים שלמים ב
 :י שימוש בסימון הבא"ע 

$[<expression>] 
 הינו ביטוי אריתמטי של פעולות <expression>כאשר 

 .  Cשפת -חשבוניות כמו ב
 

  מהצורהבמחרוזת נתקל bash -בכל פעם ש

 $[<expression>]    ליף אותה בתוצאה הוא מח

 .<expression>של חישוב הביטוי האריתמטי  
 

 דוגמאות
> x=12 
> y=10 
> z=$[$x+$y] 
> echo $z 
22 
> echo aa$[$x / $y]bb 
aa1bb 
> echo “$[$y*$x+1]  $[$y*($x+1)]” 
121  130 
> echo “$[5 && 0]  $[5 && 1] $[5 | 2] $[5 &1]” 
0  1  7  1 
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> echo “$[!(5 && 0)]  $[!(5 || 0)]  $[10 % 4]” 
1  0  2 
> echo $[5+$[$x+$y]] 
27 
> echo "$[5+$[$x+$y]] aa" 
27 aa 
> echo $[5+a]    
5 
> echo $[5+x] 
17 
> echo 5+x 
5+x 
> echo $[5+*x] 
sbash: 5+*x: syntax error in expression 
> echo $[5+*$x] 
sbash: 5+*12: syntax error in expression  
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    bash    ----מבני בקרה במבני בקרה במבני בקרה במבני בקרה ב

 

 ifמשפטי 
 :ifקימים שלושה סוגים של משפטי 

if  test <expression>  
    then 
 <bash commands> 
fi 
 
if  test <expression>  
    then 
 <bash commands> 
    else 
       <bash commands> 
fi 
 
if  test <expression>  
    then  
         <bash commands> 
    elif  test <expression> 
  then  
             <bash commands> 
   elif  test <expression> 
  then  
             <bash commands> 
    … 
    else 
       <bash commands> 
fi 
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ל מתבצעת בדיקת תנאי " הנif -בכל משפטי ה

 כאשר <test <expressionי הפקודה "בקרה ע

<expression> הינו ביטוי המורכב מצרוף 

AND/OR)  כאשר–a מסמן ANDו - -o מסמן 

OR (של ביטוים מהסוג הבא: 
 

 : תנאים על מחרוזות .1

-z string  

   true if the length of the string is zero.  

-n string  

     true if the length of the string is non-zero.  
string1 = string2  
   true if string1 is equal to string2.  

string1 != string2  
     true if string1 is not equal to string2.  
 

 :תנאים על מספרים. 2

num1 -gt num2     true if num1 > num2      

num1 –ge num2     true if num1 >= num2 

num1 –eq num2     true if num1 is equal to num2 

num1 –ne num2     true if num1 is not equal to num2  

num1 –le num2     true if num1 <= num2 

num1 –lt num2     true if num1 < num2 
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 :תנאים על קבצים. 3
 

-e file 

   true if file exists. 

-d file 

   true if file exists and is a directory. 

-f file 

   true if file exists and is a regular 

file. 

-r file 

   true if file exists and you have read 

   access permission to it. 

-w file 

   true if file exists and you have write 

   access permission to it. 

-x file 

   true if file exists and you have execute 

   access permission to it. 

 : ניתן לרשום בקיצור<test <expressionבמקום  

[ <expression> ]  
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 דוגמאות
> cat cmp_str 
#!/bin/sh 
if test $# != 2 
  then 
     echo "Usage: cmp_str string1 string2" 1>&2 
     exit 1 
fi 
if [ "$1" = "$2" ] 
  then 
     echo "Strings are equal" 
else 
  echo "Stings are not equal" 
fi 
if [ -z "$1" -a -z "$2" ] 
  then 
     echo "Both strings are empty" 
  elif [ \( -z "$1" -o -z "$2" \) \ 
         -a \( 2 -gt 1 \) ]           
    then 
       echo "One of the strings is empty" 
  else 
    echo "Both strings are not empty" 
fi 
 
> cmp_str aabb aabb  
Strings are equal 
Both strings are not empty 
> cmp_str aabb   
Usage: cmp_str string1 string2 
> cmp_str aabb “” 
Stings are not equal 
One of the strings is empty  
> cmp_str “” “” 
Strings are equal 
Both strings are empty  
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 ewhilמשפט 

while  test <expression> 
     do 
          <bash commands> 
     done 

 :דוגמה
> cat count 

#!/bin/sh  
i=1 
while [ $i -le $1 ] 
   do 
    echo –n "$i " 
 i=$[$i+1] 
   done 
echo "" 
> count 2 
1 2 
> count 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 in …forמשפט 
for <variable> in <list-of-words> 
 <bash commands> 
end 
 

 מקבל את כל אחד <variable>המשתנה 

.  לפי סדר<list-of-words>מהערכים ברשימה 
לכל ערך אפשרי של המשתנה מתבצעת 

 .איטרציה של הלולאה
 

או , הרשימה יכולה להיות כתובה במפורש
 .להתאים לתבנית בדומה לשמות של קבצים

 
 :דוגמה

> cat fruit 

#!/bin/sh 

for fruit in apples oranges pears bananas 

  do  

    echo “$fruit” 

  done 

echo “Task complete.” 

> fruit 

apples 

oranges 

pears 

bananas 

Task complete. 
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> cat print-c-files 

#!/bin/sh 

for f in *.c 

  do  

    echo $f 

  done  

> ls  

find.c  hello.c  print-c-files  test.c  test1 

> print-c-files 

find.c 

hello.c 

test.c 
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 forמשפט 

for <variable>  
 <bash commands> 
end 

 מקבל את כל אחד <variable>המשתנה 

 לפי script -מהערכים ברשימת הארגומנטים ל
לכל ערך אפשרי של המשתנה מתבצעת . סדר

 .איטרציה של הלולאה
 :דוגמה

> cat sum_args 

#!/bin/sh 

sum=0 

for arg  

  do  

    sum=$[ $sum+$[ $arg ] ]  

  done 

echo “The sum of the arguments is: $sum” 

> sum_args 1 2 3 4 5 6 

The sum of the arguments is: 21 

> sum_args “2 * (2 + 7)” “5 – 8”  

The sum of the arguments is: 15 

 

ניתן גם להשתמש  while -וfor בלולאות 

 .C - כמו בcontinue - וbreakבפקודות 
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 caseמשפט 
 

case <string> in 
 <pattern1>)  
  <bash commands1>  
                ;;   
 <pattern2>)  
  <bash commands2> 
                ;; 
       … 
esac  

 

  תתבצע  <pattern1> - מתאימה לstring המחרוזתאם 

אחרת אם . <bash commands1>פקודות סדרת ה

 תתבצע סדרת <pattern2> - מתאימה לstring המחרוזת

 וכן הלאה …אחרת . <bash commands2>הפקודות 

  . <pattern-i> - לstringעד שתתקבל התאמה בין 

 

 לא מתאימה לאף אחת <string> המחרוזתאם 

 . לא יבצע דברcase המשפט <pattern-I>מהמחרוזות 

מערכות פתוחות         46

 :י ההתאמות הםכלל
 

 ניתן להשתמש בו כברירת.    מתאים לכל מחרוזת--*  

 .        מחדל

 .    מתאים לכל תו בודד--?  

[a-g]מתאים לתווים מ  - a  עד g. 
  מתאים a | Aלדוגמה  .  בין תנאים OR -  משמש כ--|  

 . A או  a -       ל


