
3  תוספות להרצאה מספר 

.3 שנדרשות לפתרון תרגיל בית מספר 3להלן תוספות להרצאה 

cut  הפקודה 

 אפשר להשתמש בכמה צורות כפי שיתואר בהמשך.cutבפקודה 

cut -c  <קובץ> <תחום>

 מציגה את השורות בקובץ כאשר מכלcut -c<קובץ> <תחום>הפקודה 
שורה מוצגים רק התווים שנמצאים בתחום. מספור התווים מתחיל

.1מ- 

כאשר מבקשים בתחום תו שלא נמצאת בשורה היא לא מוצגת. לדוגמה
 תווים התו לא מוצג.8 בשורה שיש בה רק 10כאשר מבקשים תו 

דוגמאות לתחום תווים:

 2  תו מספר 2
4 ו- 3 2 תווים 2-4

 ועד סוף השורה3  החל מתו מספר 3-
 9 והחל מתו מספר 7 6 5 תווים 3 תו מספר 3,5-7,9-

         ועד סוף השורה

 הוא:F1לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

basicsys@mars~/lec4>cat F1
123456789123456789
abcdefghiabcdefghi
987654321

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>cut -c2 F1

מתקבל הפלט:
2
b
8

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>cut -c5- F1

מתקבל הפלט:
56789123456789
efghiabcdefghi
54321

לאחר ביצוע הפקודה:
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מתקבל הפלט:
256789123456789
befghiabcdefghi
854321

 cut -d  - "<תו מפריד>"f  <קובץ> <תחום>

 מציגה את השורותcut -d- "<תו מפריד>"f<קובץ> <תחום>הפקודה 
בקובץ כאשר מכל שורה מוצגים רק השדות שנמצאים בתחום, כאשר

שדה הוא רצף של תווים שאינו מכיל את התו המפריד. מספור
.1השדות מתחיל מ- 

כאשר מבקשים בתחום שדה שלא נמצא בשורה, השדה לא מוצג.

כאשר התו המפריד לא נמצא בשורה מוצגת כל השורה, אלא אם נעשה
- שגורמת לכך ששורות שלא נמצא בהן התוsשימוש באופציה 

המפריד לא מוצגות.

בין השדות בשורת הפלט מוצג התו המפריד, אלא אם נעשה שימוש
-- שגורמת לכך שביןoutput-delimiterבאופציה: "מחרוזת"=

השדות בשורת הפלט תוצג המחרוזת.

השימוש בתחום הוא בדומה לתחום של עמודות, לדוגמה:

 2  שדה מספר 2
4 ו- 3 2 שדות 2-4

 ועד סוף השורה3  החל משדה מספר 3-
 9 והחל משדה מספר 7 6 5 שדות 3 שדה מספר 3,5-7,9-

         ועד סוף השורה

 הוא:F1נניח שתוכן הקובץ 
basicsys@mars~/lec4>cat F1
a:b:c:d:e:f:g:h:i
1234:5678:3:44:55:66:77
A   :  B  :   C

לאחר ביצוע הפקודה:

basicsys@mars~/lec4>cut -d":" -f3 F1
מתקבל הפלט:

c
3
   C
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לאחר ביצוע הפקודה:

basicsys@mars~/lec4>cut -d":" -f1,3-5 F1
מתקבל הפלט:

a:c:d:e
1234:3:44:55
A   :   C

 שלא נמצאים בשורה4-5השורה האחרונה מראה שכאשר מבקשים שדות 
הם לא מודפסים.

head  הפקודה <רשימת קבצים> 

 השורות הראשונות10 מדפיסה את headהפקודה <רשימת קבצים> 
בכל אחד מהקבצים. אם יש יותר מקובץ אחד ברשימה אז לפני כל

 שורות10קובץ מופיעה כותרת עם שמו. אם בקובץ יש פחות מ- 
יוצג כל תוכן הקובץ.

אופציות:
<מספר>- הצג רק <מספר> שורות ראשונות מהקובץ

q כאשר יש יותר מקובץ אחד אל תציג את הכותרות של -
   שמות הקבצים

 הוא:F1לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

basicsys@mars~/lec4>cat F1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>head F1

יתקבל הפלט:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>head -3 F1

יתקבל הפלט:
1
2
3

 הוא:F2נניח שתוכן הקובץ 
basicsys@mars~/lec4>cat F2
100
200
300
400

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>head -3 F1 F2

יתקבל הפלט:
==> F1 <==
1
2
3

==> F2 <==
100
200
300

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>head -3 -q F1 F2

יתקבל הפלט:
1
2
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3
100
200
300

tail  הפקודה <רשימת קבצים> 

 השורות האחרונות10 מדפיסה את tailהפקודה <רשימת קבצים> 
בכל אחד מהקבצים. אם יש יותר מקובץ אחד ברשימה אז לפני כל

 שורות10קובץ מופיעה כותרת עם שמו. אם בקובץ יש פחות מ- 
יוצג כל תוכן הקובץ.

אופציות:
<מספר>- הצג רק <מספר> שורות אחרונות מהקובץ

q כאשר יש יותר מקובץ אחד אל תציג את הכותרות של -
   שמות הקבצים

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>tail F1

יתקבל הפלט:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

לאחר ביצוע הפקודה:
basicsys@mars~/lec4>tail -3 F1

יתקבל הפלט:
13
14
15
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1  דוגמה 

התכנית הבאה קולטת מהמשתמש שם קובץ ומספר (בהמשך נקרא להם
file -ו iומדפיסה לפלט את שורה מספר (iבקובץ file:

read file
read i
head -$i $file >| tmp
tail -1 tmp

 המשתמש הקליד:P1נניח שלאחר הפעלת התכנית 
F1
5

:F1אז הפלט של התכנית הוא השורה החמישית בקובץ 
5

2  דוגמה 

התכנית הבאה מקבלת קלט רשימת שמות של קבצים מופרדים על ידי
) ומדפיסהiתו רווח אחד בין הקבצים ומספר (בהמשך נקרא לו 

 בכל קבצי הקלט. iלפלט שורה אחת שמורכבת משרשור השורה ה- 

 קימת ומכילה מחרוזתiניתן להניח שבכל הקבצים שברשימה שורה 
אחת בדיוק. 

לדוגמה נניח שתוכן הקבצים הוא:

F1      F2       F3    G4
123     ab cd    xyz   tt
abc     qq       56a   gg
def     jj       kk    abc
hh               uu    ttt
rr

נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש הקליד את רשימת הקבצים:
F1 F2 F3 G4

2ולאחר מכן המשתמש הקליד את המספר 

אזי הפלט של התכנית הוא:
abc gg 56a gg
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תוכן התכנית הוא:

read files
read i
str=""
for f in $files
 do
  head -$i $f >| tmp
  z=$(tail -1 tmp)
  y="$y $z"
 done
echo $y

3  דוגמה 

התכנית הבאה פועלת כפי שמתואר בדוגמה הבאה.
נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש הקליד:

F1:5 F2:1 F3:4 G4:1

אזי התכנית מדפיסה לפלט שורה אחת שמתקבלת משרשור השורה
, תוF2, תו רווח אחד, השורה הראשונה בקובץ F1החמישית בקובץ 

, תו רווח אחד והשורהF3רווח אחד, השורה הרביעית בקובץ 
. לכן התכנית מדפיסה לפלט את השורה הבאה:G4הראשונה בקובץ 

rr ab cd uu tt 

תוכן התכנית הוא:

read list
str=""
for pair in $list
 do
  echo $pair >| tmp
  file=$(cut -d":" -f1 tmp)
  i=$(cut -d":" -f2 tmp)
  head -$i $file >| tmp
  z=$(tail -1 tmp)
  str="$str $z"
 done
echo "$str" >| tmp
cut -c2- tmp
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4  דוגמה 

התכנית הבאה קולטת מהמשתמש שם קובץ ומספר (בהמשך נקרא להם
file -ו iומדפיסה לפלט את שורה מספר (iבקובץ fileבמידה ,

 התכנית מדפיסה הודעתfile גדול ממספר השורות בקובץ iוהמספר 
שגיאה. 

read file
read i
n=$(wc -l < $file)
if [ $i -gt $n ]
then
 echo "line does not exist- too large"
 exit
fi
head -$i $file >| tmp
tail -1 tmp

.2לדוגמה נניח שתוכן הקבצים הוא כפי שתואר בדוגמה 

3 ושורה F1נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש הקליד שם קובץ 
:F1 בקובץ 3אזי הפלט שיתקבל הוא שורה 

def

8 ושורה F1נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש הקליד שם קובץ 
אזי תתקבל הודעת השגיאה הבאה:

line does not exist- too large
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