
להלן רשימת פקודות שנלמדו בקורס יסודות מערכות פתוחות
ועשויות להופיע בשאלת המעקב בבחינה. לכל פקודה מצוינות
האופציות שנלמדו בכיתה. את משמעות הפקודות והאופציות

המצוינות ברשימה זו ניתן למצוא בחוברת ההרצאות. 

פקודות לעבודה עם קבצים/מדריכים  

    cp :אופציות  -i   -r
   rm   :אופציות  -i   -r
   mv   :אופציה  -i   

mkdir  
  rmdir 

   cd
   pwd

פקודות לקבלת  מידע מקבצים/מדריכים  

   ls  :אופציות  -l   -a
   cat  :אופציות  -s   -n
   more
   head  :מס'-  אופציות  
   tail  :מס'-   אופציות  
   wc  :אופציות  -c   -w   -l  -L

פקודה לחיתוך קבצים/מחרוזות

   cut :אופציות    -f  -d  -c  -s  --output-delimiter  
              

 n   -e-    אופציות: echo     פקודה להדפסת מחרוזת:
              

 r  -u  -n- אופציות:  sort   :פקודה למיון

-   s  אופציות:  seq   :פקודה ליצירת סדרת מספרים
 s    -d  -c- אופציות:  tr   פקודה להחלפת תווים במחרוזת:
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פקודה לחיפוש מחרוזות בקבצים:

     egrep :אופציות  -o -v  -w -h  -c  -i  -l    

התאמת המחרוזות בפקודה זו הינה לפי החוקים של ביטויים רגולאריים 
החוקים של  ביטוים  רגולאריים הינם כפי שמתואר בחוברת ההרצאות וכוללים גם

 back reference -וכוי 2\  1 דהינו שימוש ב  \

grep -E שקולה לפקודה:    egrepהפקודה 

פקודה לחיפוש קבצים (כולל תתי מדריכים):

     find :אופציות  -name  -type  -size  -o
                       -exec    -print  :סימון מיוחד  {} 

:Pipline  הפניות קלט פלט ו- 

>   >>    >|     |         1>&2

:glob style  התאמת מחרוזות מסוג  

   ?   *]b-e2-4[
sed ו- grep , egrep,  awkתקף לכל הפקודות שלמדנו פרט ל- 

   read    פקודה לקריאת שורה מקובץ:

 : script  העברת פרמטרים לקובץ 

$1   $2  …  $10    $*   $@   "$*"  "$@"   $#   

 shift :   הפקודה

 if   for   while   break   continue   פקודות מבני בקרה: 

 (…)$         לביצוע פקודה:shell  הפעלת תת- 

   *   **   +  -  %  /   פעולות:[…]$   ביצוע חישובים אריתמטיים:

)[  ]    (שקולה ל-  test   פקודה לבדיקת תנאים:

gt  -ge  -eq  -ne  -le  -lt  =   !=    -f  -e  -d  -a  -o-     אופציות: 
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  u  -c  -d-       אופציות: uniq   פקודה לביטול כפילויות :

  הקלט הסטנדרטי- מדריך מעל המדריך הנוכחי    ..  מדריך נוכחי  .   סימנים מיוחדים:

{x}$   או  x$  לדוגמה  קבלת תוכן של משתנה:

expect   כל מה שנלמד בכיתה
 

awk  הנושאים הבאים ב- 

/ביטוי רגולארי/
... $2 $1 $0משתני המערכת: 
   NF  NR  FNR  FILENAME  ARGV  ARGC  FSמשתני המערכת: 

 print sub gsub substr length splitהפקודות:  

BEGIN END כפי שנלמד בכיתה, כולל התנאים awkתנאים ב- 

 שמופעלות מקובץ (ולא משורת הפקודה). awkתוכניות 

while ו- for: לולאות awkלולאות ב- 

awkמערכים ב- 

for (i in A) על ידי הפקודה awk ב- Aמעבר על אברי מערך 

getlineהפקודה 

 כולל האפשרות להדפיס לקובץ על ידיawk של printהפקודה  
פקודה מהצורה:

print . . .  >"tmp"

 כמו למשל בפקודה הבאה:awk שסוגרת קבצים ב- closeהפקודה 
close("tmp")

 בתכניתbash שמאפשרת להריץ פקודות ב- awk של systemהפקודה 
 כמו למשל הפקודה הבאה:awkשל 

system("cat tmp")
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