
1  תוספות להרצאה מספר 

.1 שנדרשות לפתרון תרגיל בית מספר 1להלן תוספות להרצאה 

bash  משתנים ב- 

משתנה הוא כתובת בזכרון שיש לה שם (שם המשתנה) וערך שהוא
התוכן שנמצא בכתובת בזכרון (ערך המשתנה).

 ערכי המשתנים הם מחרוזות. במידה ולמשתנה לא הוכנסbashב- 
ערך הערך שלו הוא מחרוזת ריקה.

<ערך>=<שם המשתנה>

כדי להציב ערך למשתנה רושמים:
<ערך>=<שם המשתנה>

הערכים של המשתנים נמחקים כאשר יוצאים מהחשבון. 

"<שם משתנה>$"

הסורק מחליף את "<שם משתנה>$" בערך המשתנה.
במידה ולמשתנה לא הוכנס ערך, הערך שלו הוא מחרוזת ריקה. 

<שם משתנה>$
הסורק מחליף את <שם משתנה>$ בערך המשתנה לאחר צמצום  רצפים
של רווחים לרווח אחד וכן צמצום תווי קפוץ שורה והפיכתם לתו

רווח.

$" במחרוזת ריקה,xלדוגמה, בפקודה הבאה הסורק מחליף את "
 לא הוכנס ערך, ולכן הפקודה הבאה תדפיס שורהxמאחר ולמשתנה 

ריקה.

>echo "$x"

 על ידי הפקודה הבאה:x למשתנה 10נציב ערך 

>x=10

>echo x
x

>echo "$x"
10



 מחרוזת שמכילה רצף של רווחים.xנציב ל- 
>x="ab    cd    ef"

 בדיוקx$" בערך של המשתנה xבפקודה הבאה הסורק מחליף את "
כפי שהוא ללא צמצום רווחים.

>echo "$x"
ab    cd    ef

 לאחר צמצוםx$ בערך של המשתנה xבפקודה הבאה הסורק מחליף את 
כל רצף של רווחים לרווח אחד:

>echo $x
ab cd ef

mkdir  הפקודה 

הפקודה יוצרת תיקיה חדשה ריקה. אם קיימת כבר תיקיה כזאת
מתקבלת שגיאה. 

לדוגמה:

mkdir ex1

 מתחת לתיקיה הנוכחית. ex1יוצרת תיקיה בשם 

cp  > 1      > <קובץ2      הפקודה <קובץ

cp> 1> <קובץ2הפקודה <קובץ
.2 ששמו הוא קובץ1יוצרת עותק נוסף של קובץ

 לא קיים מתקבלת הודעת שגיאה.1במידה וקובץ
 כבר קיים הוא ידרס, דהינו תוכנו יוחלף בתוכן2במידה וקובץ

.1של קובץ

לדוגמה:

cp P1 P2

 שתוכנו זהה לתוכןP2יוצרת בתיקיה הנוכחית קובץ בשם 
 בתיקיה הנוכחית תוכנוP2. אם כבר יש קובץ בשם P1הקובץ 

.P1יוחלף בתוכן הקובץ 



read  הפקודה <שם משתנה> 

 מבקשת קלט מהמשתמש (באמצעותreadהפקודה <שם משתנה> 
enterהמקלדת). המשתמש מקליד מחרוזת וכאשר המשתמש מקליד 

המשתנה מקבל ערך שהוא המחרוזת שהמשתמש הקליד.
אם למשתנה כבר היה ערך, הוא נדרס.

לדוגמה, הפקודה הבאה מבקשת מהמשתמש להכניס ערך למשתנה ששמו
x והערך שנכנס למשתנה 123. המשתמש מקליד x 123 הוא .

>read x
123

>echo $x
123

חישוב ביטויים אריתמטיים
הסורק מחליף [ביטוי אריתמטי]$ בתוצאה של החישוב של הביטוי

האריתמטי.
לדוגמה:

>echo $[5+8]
13

>x=9
>y=8
>echo $[$x+$y]
17

[ <תנאי> ]

(חשוב להקפיד על תו רווח אחד לפחות אחרי הסוגר השמאלי ולפני
הסוגר הימני).

להשוואה בין מספרים משתמשים בתנאים הבאים:

gt גדול  -
ge גדול או שווה  -
ltקטן  -
leקטן או שווה -
neשונה -
eqשווה -



if  דוגמה למשפט 

 קולטת מספר מהמשתמש ומדפיסהP1לדוגמה, התכנית הבאה ששמה 
 או לא.5הודעה אם המספר גדול מ- 

read x
if [ $x -gt 5 ]
then
 echo "The number you entered is greater than 5"
else
 echo "The number you entered is less than or  equal 5"
fi

P1לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה: 

נניח שהמשתמש מקליד:
8

הפלט של התכנית הוא:
The number you entered is greater than 5

while  דוגמה ללולאת 

 קולטת מספר מהמשתמש ומדפיסה סדרת יורדתP1התכנית הבאה ששמה 
.3של מספרים החל מהמספר ועד המספר 

read x
while [ $x -gt 2 ]
do
 echo $x
 x=$[$x-1]
done

P1לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה: 

נניח שהמשתמש מקליד:
6

הפלט של התכנית הוא:
6
5
4
3



דוגמה לקליטה של סדרה לא מוגבלת של מספרים מהמשתמש

התכנית הבאה קולטת מספרים מהמשתמש, עד שהמשתמש מקליד
Ctrl+d -המספר מודפס. כאשר4. אם המשתמש מקליד מספר שגדול מ 

 מחזירהwhile שבתוך ה- read x פקודת ה- Ctrl+dהמשתמש מקליד 
false.והלולאה מסתיימת 

>cat P1
while read x
do
 if [ $x -gt 4 ]
  then
   echo $x
  fi
done

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
basicsys@mars~/lec3>P1

נניח שהמשתמש מקליד:
70

הפלט של התכנית הוא:
70

התכנית מבקשת לקלוט מספר נוסף מהמשתמש, נניח
שהמשתמש מקליד:

2
  

 לא מתקיים והתוכנית לאif תנאי ה- 4 אינו גדול מ- 2מאחר ו- 
 אלא חוזרת לתחילת הלולאה ומבקשת לקלוט מספר נוסף2מדפיסה 

מהמשתמש. נניח שהמשתמש מקליד:
4

 לא מתקיים והתוכנית לאif תנאי ה- 4 אינו גדול מ- 4מאחר ו- 
 אלא חוזרת לתחילת הלולאה ומבקשת לקלוט מספר נוסף4מדפיסה  
מהמשתמש. 

 מחזירהread x. כתוצאה מכך ה- Ctrl+dנניח שהמשתמש מקליד: 
false -ולכן התנאי של לולאת ה ,whileלא מתקיים והלולאה 

מסתימת. מאחר ואחרי הלולאה אין פקודות נוספות התוכנית
מסתימת.



דוגמה להדפסת כוכביות
בדוגמה הבאה, המשתמש מתבקש להכניס מספר ולאחר מכן התכנית

מדפיסה: בשורה הראשונה מספר כוכביות כמספר שהמשתמש הכניס,
בשורה השניה מספר כוכביות קטן באחד מהשורה הקודמת, וכן הלאה

עד הדפסת שורה של כוכבית אחת. 

 על ידי הפקודה:P1לדוגמה, לאחר הפעלת התכנית 
> P1

5המשתמש מתבקש להכניס מספר, נניח שהמשתמש הכניס את המספר 

אז התכנית מדפיסה:

*****
****
***
**
*

xהתכנית עצמה בנויה משתי לולאות, לולאה חיצונית שבה המשתנה 
 ובכל סיבוב5מקבל תחילה את הערך שהמשתמש הכניס, למשל 

 ואז יוצאים0 עד שהוא מקבל 1 קטן ב- xבלולאה ערך המשתנה 
מהלולאה והתכנית מסתיימת. 

 פעמיםxבתוך הלולאה החיצונית יש לולאה פנימית נוספת שרצה 
 כוכבית אחת. כך שכשהלולאהyובכל סיבוב מוסיפה למשתנה 

 כוכביות. ואז הדפסת תוכןx יש yהפנימית מסתימת במשתנה 
 כוכביות למסך. x תדפיס yהמשתנה 

:P1להלן הקוד של התכנית 

read x
while [ $x -ge 1 ]
 do
  y=""
  n=$x
  while [ $n -ge 1 ]
   do
     y="*$y"
     n=$[$n-1]
   done
  echo "$y"
  x=$[$x-1]
 done

שימו לב שכדי שהתכנית תעבוד נכון צריך להשתמש בגרשיים
echo "$yכפולים בפקודה "


