
1 

 

basicsys@mars~/lec8>echo abcde | egrep -o . 

a 

b 

c 

d 

e 

 

basicsys@mars~/lec8>tree t/d1 

t/d1 

|-- d3 

|   |-- a1 

|   |-- f2 

|   `-- f3 

`-- f4 

 

2 directories, 3 files 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -type f 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -type d 

t/d1 

t/d1/d3 

t/d1/d3/a1 

 

basicsys@mars~/lec8>tree t 

t 

|-- d1 

|   |-- d3 

|   |   |-- a1 

|   |   |-- f2 

|   |   `-- f3 

|   `-- f4 

|-- d2 

|   `-- d3 

|       `-- f5 

`-- f1 

 

5 directories, 5 files 

 

basicsys@mars~/lec8>find t -name f5 -print 

t/d2/d3/f5 
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basicsys@mars~/lec8>find t -name f* -print 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

t/f1 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>find t -name f* -print -print 

t/d1/f4 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

t/d1/d3/f3 

t/f1 

t/f1 

t/d2/d3/f5 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>find t -name f* 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

t/f1 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>ls -l t 

total 12 
drwx------ 3 basicsys basicsys 4096 Dec  9 14:10 d1 

drwx------ 3 basicsys basicsys 4096 Dec  9 14:10 d2 

-rw------- 1 basicsys basicsys   37 Dec  9 14:10 f1 

 

basicsys@mars~/lec8>find t -size 37c 

t/f1 

basicsys@mars~/lec8>find t -size +37c 

t 

t/d1 

t/d1/d3 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

t/d1/d3/a1 

t/d2 

t/d2/d3 
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basicsys@mars~/lec8>find t -size -37c 

t/d1/f4 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>ls -l t/d1/f4 t/d2/d3/f5 
-rw------- 1 basicsys basicsys 32 Dec  9 14:10 t/d1/f4 

-rw------- 1 basicsys basicsys 36 Dec  9 14:10 t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>find -name a* -o -size 37c 

./t/d1/d3/a1 

./t/f1 

 
basicsys@mars~/lec8>find t -size -38c -a -name 'f*' 

t/d1/f4 

t/f1 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>find t -size -38c -name f* 

t/d1/f4 

t/f1 

t/d2/d3/f5 

 

basicsys@mars~/lec8>find t \( -name a* -o \ 

> -size 37c \) -mmin -100 

 

basicsys@mars~/lec8>find t \( -name a* -o \ 

> -size 37c \) -mmin +100 

t/d1/d3/a1 

t/f1 

 

basicsys@mars~/lec8>tree t/d1 

t/d1 

|-- d3 

|   |-- a1 

|   |-- f2 

|   `-- f3 

`-- f4 

 

2 directories, 3 files 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -exec echo hi \; 

hi 

hi 

4 

 

hi 

hi 

hi 

hi 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -exec echo hi \; 

hi 

hi 

hi 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -exec echo hi \; -print 

hi 

t/d1/f4 

hi 

t/d1/d3/f2 

hi 

t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -exec echo -n "hi " \; -print 

hi t/d1/f4 

hi t/d1/d3/f2 

hi t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -exec echo -n "hi " \; -print0 \ 

> -exec echo " bye" \; 

hi t/d1/f4 bye 

hi t/d1/d3/f2 bye 

hi t/d1/d3/f3 bye 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -print -exec head -2 {} \; 

t/d1/f4 

I am file f4 indirectory t/d1 

a 

t/d1/d3/f2 

I am file f2 at directory t/d1/d3 

5ab 

t/d1/d3/f3 

I am file f3 at directory t/d1/d3 

dd 
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basicsys@mars~/lec8>cat P1 

head -2 $1 | tail -1 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -name f* \ 

> -exec P1 {} \; 

a 

5ab 

dd 

 

basicsys@mars~/lec8>cat finder 

find $1 -type f -exec egrep -l $2 {} \; 

 

basicsys@mars~/lec8>finder t ab 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>cat t/d1/d3/f2 

I am file f2 at directory t/d1/d3 

5ab 

3 

 

basicsys@mars~/lec8>cat t/d1/d3/f3 

I am file f3 at directory t/d1/d3 

dd 

1ab 

 

basicsys@mars~/lec8>cat get_file_name 

echo $1 | tr "/" "\n" | tail -1 

 

basicsys@mars~/lec8>get_file_name ab/cd/ef 

ef 
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basicsys@mars~/lec8>tree t1 

t1 

|-- d1 

|   |-- d3 

|   |   |-- a1 

|   |   |-- f2 

|   |   `-- f3 

|   |-- f3 

|   `-- f4 

|-- d2 

|   `-- d3 

|       `-- f5 

|-- f1 

`-- f2 

 

basicsys@mars~/lec8>cat remove_duplicates 

find $1 -type f -exec get_file_name {} \; >|tmp 

sort tmp | uniq -d >| tmp1 

for x in $(cat tmp1) 

do 

 find $1 -name "$x" -type f -exec rm -i {} \; 

done 

 

basicsys@mars~/lec8>remove_duplicates t1 

rm: remove regular file `t1/f2'? n 

rm: remove regular file `t1/d1/d3/f2'? n 

rm: remove regular file `t1/d1/f3'? n 

rm: remove regular file `t1/d1/d3/f3'? n 

  

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -type f \ 

> -exec echo hi {} + 

hi t/d1/f4 t/d1/d3/f2 t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -type f \ 

> -exec echo hi {} + -print 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

hi t/d1/f4 t/d1/d3/f2 t/d1/d3/f3 
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basicsys@mars~/lec8>find t/d1 -type f \ 

> -exec echo hi {} + -print \ 

> -exec echo bye {} + 

t/d1/f4 

t/d1/d3/f2 

t/d1/d3/f3 

hi t/d1/f4 t/d1/d3/f2 t/d1/d3/f3 

bye t/d1/f4 t/d1/d3/f2 t/d1/d3/f3 

 

basicsys@mars~/lec8>cat C1 

echo -n >| FF 

for i in $(seq 10) 

 do 

  echo F$i >> FF 

 done 

 

basicsys@mars~/lec8>cat FF 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

 

basicsys@mars~/lec8>cat F[0-9]* 

I am file F1 

I am file F10 

I am file F2 

I am file F3 

I am file F4 

I am file F5 

I am file F6 

I am file F7 

I am file F8 

I am file F9 
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basicsys@mars~/lec8>ls F[0-9]* 

F1  F10  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9 

 

basicsys@mars~/lec8>ls F[0-9]* | xargs cat 

I am file F1 

I am file F10 

I am file F2 

I am file F3 

I am file F4 

I am file F5 

I am file F6 

I am file F7 

I am file F8 

I am file F9 

 

basicsys@mars~/lec8>xargs cat 

F1 F5 

F7 F8 F2 

I am file F1 

I am file F5 

I am file F7 

I am file F8 

I am file F2 

 

basicsys@mars~/lec8>xargs echo 

abc 

def ghe 

abc def ghe 

 

basicsys@mars~/lec8>xargs echo -n 

abc 

def 

 

abc defbasicsys@mars~/lec8> 

 

basicsys@mars~/lec8>cat F1 

abc def 

gh 

 

basicsys@mars~/lec8>xargs -a F1 echo 

abc def gh 
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basicsys@mars~/lec8>echo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \ 

> |xargs -n 3 echo 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

basicsys@mars~/lec8>echo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \ 

> | xargs -n 3 echo 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 

 

basicsys@mars~/lec8>cat G2 

echo "using axargs" 

date 

find ~/win12 -type f | xargs \ 

egrep -l abc >|/dev/null 

date 

echo "using -exec " 

date 

find ~/win12 -type f \ 

-exec egrep -l abc {} \; >|/dev/null 

date 

 

basicsys@mars~/lec8>G2 

using axargs 

Fri Jan  6 13:20:03 IST 2012 

Fri Jan  6 13:20:03 IST 2012 

using -exec 

Fri Jan  6 13:20:03 IST 2012 

Fri Jan  6 13:20:26 IST 2012 
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  findהפקודה 

  :מבנה הפקודה

find     תיקיות/תיקיה  פקודות לביצוע    תנאים   

  .הפקודה עוברת על כל הקבצים בתיקיות שהועברו לה כפרמטרים

  ם כלא )לפי הסדר משמאל לימין(את כל התנאים  ודקתעבור כל קובץ ב

  התנאים והפקודות לביצוע. התנאים מתקיימים אז מבוצעות הפקודות לביצוע

  ).שלא עובד בפקודות אחרות(  findהם בפורמט מיוחד לפקודה 

  ואז כשמגיעים לפקודה לביצוע, ניתן גם לערב בין התנאים והפקודות לביצוע

   .היא מבוצעת אם התקיימו כל התנאים שמשמאל לפקודה

 findדה התנאים של הפקו

  :בכל התנאים שבודקים ערך מספרי מתקיים הכלל הבא

n   מציין  שווה בדיוק ל- n  

+n  מציין גדול מ- n  

-n  מציין קטן מ- n  

-size    גודל הקובץ  לדוגמה-size 4c  בדיוק תווים 4הקובץ מכיל. 

  ).globההתאמה בסגנון (שם הקובץ מתאים לביטוי   name-ביטוי 

-type  האפשרויות ,סוג הקובץ :d - תיקיה  ,f -  קובץ  

-mmin    של העדכון האחרון של הקובץ) בדקות(מתייחס לזמן .  

  אומר שהקובץ עודכן לאחרונה לפני פחות  mmin  -100-לדוגמה           

  .דקות 100  -מ         
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  findהפקודות לביצוע של הפקודה 

  והן מבוצעות findנדגיש שוב שהפקודות לביצוע הן רק עבור הפקודה 

  מגיע אליו בתנאי שהקובץ מקיים את כל התנאים  find -עבור כל קובץ שה

  .שמופיעים לפני הפקודה לביצוע

-print   כולל תו (הדפס את שם הקובץ שאתה נמצא בו כרגע\n(. ץבוקה םש  

  רטמרפכ הרבעוהש הייקיתהמ לחה ץבוקה לא לולסמה תא לולכי ספדויש         

  .find הדוקפל        

-print0  ות אללנמצא בו כרגע קובץ שאתה הדפס את שם ה \n.  

  עיפומ הדוקפב םא .)bash לש הדוקפכ( הדוקפה תא עצב  exec- הדוקפ ;\

  עגרכ וב אצמנ התאש ץבוקה םשב ותוא ףלחה {} ןמיסה                       

  .הדוקפה עוציב ינפל                       

  םימיקמש םיצבקה תומשב םילסלוסמה םיירגוסה תא ףלחה  exec- הדוקפ{}  +

  תא עצבת הפלחהה ירחא קרו exec -ה ינפלש םיאנתה תא                         

   .הדוקפה                         

  תדוקפ הלעפוה הבש היקיתב תועצבתמ  exec- תודוקפהש בל םישל בושח

  find - ה תדוקפל רטמרפכ רבעוה ןמשש תויקיתב אלו find -ה
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  sgrax הדהפקו

  :מבנה הפקודה

xargs תויצפוא    תזורחמ 

  )רושרשה רחאל( תזורחמה זאו יטרדנטסה טלקה לש רושרש עצבתמ תזורחמל

  .bash תדוקפכ תעצבתמ

  :תויצפוא

   םוקמב( ץבוקה לש ןכותה תא )התלעפה ינפל( תזורחמל רשרש  a- ץבוק םש 

  .)יטרדנטסה טלקה תא הל רשרשל 

-n  םעפ לכ רשרש n הדוקפה תא עצב זאו םילימ.  

 

 


