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  הקדמה

ונות מסיבות רבות: המודעות לעולם מערכות ההפעלה לינוקס צוברות תאוצה רבה בשנים האחר
 הגמיש גוברת, לינוקס הרחיבה את תכונותיה, הנגיש והחינמי )Open Source( קוד הפתוחה

) מודרניים, GUIממשקים גרפיים ( תההיסטוריות מהיות שרת ללא יכולות גרפיות למערכת בעל
המערכת גמישה היות ש; , מגוונים ומשוכללים שמושכים גם את המשתמש הביתיממדיים-תלת

מאוד מתבססים עליה ליצירת רכיבי תקשורת רבים ומגוונים מעבר לעולם המחשב הביתי כגון 
(ולכן גם  טאבלטים וסמארטפונים, נתבים, מתגים, חומות אש, סטרימרים, מפצלי עומסים ועוד

הפתיחות של  ;האנשים שמנהלים ומתחזקים מערכות אלה מתעניינים ביכולות המערכת)
אפשרת לאנשי אבטחת מידע לבצע באמצעותה בדיקות חדירות ובדיקות אבטחת המערכת מ

ארגונים רבים בעולם כולל ממשלות מנצלים את הכוח של קהילת ;  מידע נוספות ביתר קלות
וח לתועלתן ללא צורך בפיתוח ביתי או בהשקעה במוצרי קוד פתמשתמשים הקוד הפתוח ו

בכל הרמות ומכל  מפתחים ;ון אתרי אינטרנטכג מיוחדת להנגשת שירותים מסוגים שונים
 משתמשים במערכות ובתשתיות קוד פתוח מפתחי אפליקציותסקריפטים ועד ממפתחי  הסוגים

  .ועוד ות פיתוח מירביתיעיללחיסכון בקוד ול ומנצלים אותן

 משתמשים ביתיים  משתמשיםוגם לכן נכון להיום פלח שוק מגוון למדיי של אנשי מחשבים 
  למטרות שונות רבות.מסוגים שונים לינוקס במערכות 

  מטרות:  2 ספר זהל

ם טיפים שימושיי הצגת ל ידיע האלו להציג את היכולות המתקדמות של המערכות  .1
של או משתמשים שרוצים להכיר יותר לעומק את היכולות למשתמשים מתקדמים 

יג במהירות את שלעזור למנהלי מערכות לינוקס מסוגים שונים להובנוסף מערכות אלה 
 .מיידיי עיון בטיפים המעשיים ומימושם באופן יחסית מבוקשם מהמערכת על יד

 SHELL-ה שהינו Bash-פיתוח סקריפטים במפורטת ומעשית שמלמדת  לתת סקירה  .2
מם תהליכים יעילים שתסייע לאנשי מערכת לייצר לעצ - הדיפולטיבי של לינוקס

  יה במערכת.ובכללם פתרונות אוטומצ ומהירים יותר

  בפועל קיימות הפצות רבות של מערכות דומות.היות שמדובר על "מערכות" ברבים 

  המשפחות הגדולות של לינוקס שהן 2ברוב המקרים הפצה תהיה מבוססת על אחת מבין 
Red Hat ו-Debianמשפחות נוספות , אך יש.  

יישום בלא מעט אך בפועל יהיה ניתן ל ,לכן כל טיפ בספר יתייחס בעיקר למשפחות אלו
  מערכות נוספות.

 Ubuntu-ו CentOSלשם קלות ההבנה, הטיפים יתייחסו למערכות הספציפיות המוכרות 
ת הינה ממשפח CentOSלאחת מהמשפחות לעיל ( מאכל אחת מהן מהווה דוגהיות שאשית ר

Red Hat ו-Ubuntu  הינה ממשפחתDebian( הן יותר מוכרות ופופולאריות היות ש, שנית
  ר ושלישית כי שתיהן חינמיות.מהשא
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למרות השוני ביניהן. במקרה כזה הכותרת  האלוהמערכות  2-תים הטיפ יהיה זהה אפילו ללע

תהיה שורה נפרדת לכל  -אם יהיה שוני  -השמות בשורה אחת. אחרת  2של הטיפ תכיל את 
  מערכת.

 6שהינה שונה מהותית מגרסה  - 7גרסה  -שה יצאה בגרסה חד CentOSבנוסף, לאחרונה 
  השוני יצוין באותו טיפ.  האלוהגרסאות  2שקדמה לה. אם טיפ מסוים ימומש באופן שונה בין 

מערכות ספציפיות  2-כאמור הטיפים מתייחסים למשפחות שלמות של מערכות הפעלה ולא ל
  בלבד.

(עם  ROOTאו עם הרשאות  ROOT-כמו כן כמובן שאת רוב ככל הפקודות יש להריץ כ
SUDO( גם אם זה לא צוין מפורשות.  

עם הטרמינל ועם  ומתעסקים GUIככלל, ספר זה נועד בעיקר למשתמשים שלא עובדים עם 
מי שמעדיף את הטרמינל באופן כללי, יכול למצוא בספר זה כלים ציה. סקריפטים ואוטומ

 גם את ההבנה וגם את המערכת)( להבנה טובה יותר של המערכת וכפועל יוצא לנצל אותה
בלינוקס הוא עדיין בסיסי מאוד ולא מתחיל  GUI-בנוסף, גם כיום ה לשימוש יעיל יותר.

קיימים למרות זאת,  להתקרב ליכולות שיש לשורת הפקודה ולכן יש פחות טעם להרחיב עליו.
  כאשר יש להם פוטנציאל להיות שימושיים. GUI-למתייחסים שטיפים בספר גם 

יכול להתחבר רק לעצמו. הם טועים טעות מרה אנשים נוטים לחשוב שעולם הקוד הפתוח 
שעשויה לעלות להם ביוקר. כל הרעיון בקוד פתוח הוא לאפשר את שימושו בכל פלטפורמה, 

משמעותית את לו  משדרגתוינדוס ומעולם זה לתוך  וכלים וינדוס כמובן. הכנסת יכולותוכולל 
וסינון תוכן חיפוש  כגון יכולות של לינוקס לו את היכולות הקלאסיותשורת הפקודה ומוסיפה 

וינדוס (דרך ובתוך ממש  Bash-ב . ניתן להשתמשמתקדמות והפעלת תהליכים באופן אוטומטי
Cygwin כלים  להתקין) ואף שהינה תשתית להפעלת רכיבי לינוקס בתוך וינדוס למשל

  ועוד. wget, curl, awk, grep, find, file, sed, scpקלאסיים אחרים כגון: 

צבר עולם הקוד הפתוח. שואת העוצמה יקרוסופט בעצמה רואה את הפוטנציאל הזה אפילו מ
היכולת  היא הוספת לכך אחת דוגמא. ותו במוצריה כמה שיותרשלב אללאחרונה החליטה היא 

גרסה רגילה אמיתית של בפועל מדובר ב( Ubuntuמערכת לינוקסית שלמה מבוססת  להפעיל
  בגרסתו האחרונה. 10וינדוס ווינדוס בורצה ברמת הקרנל של אובונטו!). הגרסה 

ות סיב במיוחד אך זאת משלוש ת ולא מתקדםיחסי חלק מתוכן הספר יראה בסיסייתכן ש
השנייה הדרגתיות בהצגת שימושים מתקדמים לטובת הבנה עיקריות: האחת שלימות נתונים, 

שלישית נובעת מכך שהספר מנסה לייצר מאגר נתונים שימושי של טיפים וה טובה יותר
סיבות משניות הינן מתן אפשרות להיזכר בבסיס  .מעשיים ולא כל טיפ כזה הוא בהכרח מורכב

והצגת בסיס לבנייה קלה  מסורבלותתבך עם דוגמאות של פקודה מתקדמת במהירות מבלי להס
   יותר של פקודות עתידיות באופן עצמאי.



   

15 

נים וכיוונים שונים, כל אחד יכיר את אנשים מגיעים אל לינוקס מרקעים שוהיות שיתר על כן, 
ולכן ההגדרה של "מתקדמים" כאן היא לאו דווקא מקצוענים בתחום בעלי המערכת מכיוון אחר 

שנים של ניסיון אלא בעלי רקע מספיק להבנת התוכן כפי שהוא מוצג בספר. גם ככה באופן 
ש לאיש סיסטם אחר כללי בעולם הסיסטם, עקב היקפו הרב, איש סיסטם אחד תמיד יוכל לחד

  ולהיפך ולא משנה כמה ניסיון יש לשניהם בתחום.

  

  כולי תקווה שהספר אכן יגשים את מטרתו ויספק גישה מהירה לנתונים שימושיים יומיומיים.

  
  באיחולי קריאה מהנה ופורייה,

  
  המחבר

  

  

  
 ohad.malichi@gmail.com -לשאלות, הערות, הארות או כל דבר אחר ניתן לשלוח מייל ל
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  מספר עקרונות כלליים לפני שמתחילים
דרך התקני  וקבצי הגדרות בלינוקס, כל דבר הוא קובץ. מקבצים רגילים - הכל זה קובץ . 1

חשוב להבין את זה כי המשמעות היא שהרבה  אחסון ועד רכיבי חומרה ומשאבי מערכת.
מהותיים  פקודות שנראות לכאורה פשוטות ובסיסיות, יכולות בפועל לבצע שינויים

שמדפיסה תווים, פעולה שנחשבת פשוטה מאוד  echoבמערכת כמו למשל הפקודה 
לכאורה, יכולה לאפס הגדרות חומרה אם משתמשים בה לשלוח ערכים לקבצים 

על מנת להגדיר VI המתאימים. דוגמא נוספת היא שימוש בעורך קבצים פשוט כגון 
וסף יש לשים לב שמהכיוון ההפוך, של מערכת ההפעלה עצמה. בנהגדרות של סרוויסים ו

 זה די פשוט לבצע פעולות מסוכנות על המערכת ולכן יש להיזהר.

כלים קטנים שלכאורה נראים  מכילה לא מעטלינוקס  - כל פקודה היא עולם קטן . 2
למשל, יודעת לבצע  sedפשוטים אבל בפועל כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. הפקודה 

שבדרך כלל משתמשים בה  awkקבצי טקסט והפקודה  מניפולציות מורכבות מאוד על
 בפני עצמה. שלמהלחיתוך קל ונוח של טקסט היא למעשה שפת תכנות 

 (או פקודות) לינוקס מורכבת מהמון המון כלים קטנים - כלים קטנים יוצרים עולם גדול . 3
להבין שעל מנת לבצע פעולה  ההסתכלות הזו חשובה כדי שמשלימים אחד את השני.

כל מה שצריך זה לחבר יחדיו את כל הכלים שמיישמים את הפעולה הרצויה  כלשהי
אם נרצה נניח למצוא אוסף קבצים ולזכור שבהכרח יש כלי שמתאים לכל חלק בפעולה. 

לפי הגדרות מסוימות, אותם לסנן שוב לפי שם ואז לבצע עליהם פעולה מסוימת נוכל 
תן לשלב הרבה יותר פקודות יחדיו ועם באותו אופן ני .xargs - ו find ,grepלשלב בין 

 דוגמאות בהמשך). והרבה יותר גיוון (רא

לחידוד נוסף של הנקודה הקודמת, חשוב לזכור לנצל את  - לא לפחד ממורכבות . 4
קטנה  -שנוכל לחשוב עליה  המודולאריות הזאת של לינוקס ולדעת שיש לכל פעולה

בשילוב של מספר כלים  .בצע אותהשיודעים לכלי  או פקודה או -ובסיסית ככל שתהיה 
 בסיסיתכאלו במקביל (ואין לזה גבול) ניתן להשיג איזו תוצאה שרוצים. דוגמא לפקודה 

כל שורת קלט שהיא מקבלת את התווים של , שפשוט הופכת revשכזו היא הפקודה 
  ).REVERSE(קיצור של המילה 

מספיק, כל הקוד שממנו  עם כל היכולות הקיימות במערכת, כאילו שזה לא - הכל פתוח . 5
היא מורכבת פתוח ונגיש לשינויים. זה אומר שאם בכל זאת תהיה הרגשה שחסר משהו 
או שמשהו לא ממומש במאה אחוז כמו שאנחנו רוצים, גם אותו ניתן לעדכן או לשדרג 
או לשנות לפי הצורך הספציפי שלנו. זה לא קורה הרבה אבל העובדה שזה אפשרי וקיים 

 ק נרצה בכך, היא עוצמתית במיוחד כשלעצמה.עבורנו אם ר

. אז אם הגעתם aזה לא  Aלא לשכוח שלינוקס רגישה לגדלי אותיות.  -  גדלי אותיות . 6
שניסיתם להעתיק פקודה מהמייל והיא התחילה באות  וינדוס ללינוקס לאחרונה אוומ

ות בלבד. כל הפקודות בלינוקס הינן עם אותיות קטנ תבינו למה היא לא עובדת. - גדולה
זאת  - צורה אחרת לא תעבוד. לאורך הספר פקודה עשויה להופיע גם באותיות גדולות
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שכאשר רוצים להשתמש ולכן חשוב לזכור  - כאשר הפקודה תוזכר כמושג ולא כפשוטה
 תוך שימוש באותיות קטנות.  רקבפועל יש להריצה  בפקודה כלשהי

שהגדרתו הקלאסית היא פתוח ולכן  למרות שאנו עוסקים בקוד פתוח - סוגי רישיונות . 7
 כל רכיב קוד פתוח משויך לרישיון מסויםחינמי, בפועל המצב מעט מורכב יותר מכך. 

קיימים בשוק לא מעט סוגי רישיונות עבור מוצרי קוד פתוח ולכל אחד  .שבו בחר המפתח
ר שימוש חופשי לחלוטין כולל שינויים, איסותנאים משלו. בתנאים אלו כלולים למשל 

הסכמה להפוך את הקוד שלך גם לקוד פתוח כתנאי לשימוש שימוש לצרכים מסחריים ו
 Apache License 2.0 ,GNU Generalשמות של רישיונות לדוגמא הם:  במוצר.

Public License (GPL) ,GNU Library or "Lesser" General Public License 
(LGPL) ,Mozilla Public License 2.0 וCreative Commons (CC) license -.  

פקודות לינוקס רבות מאפשרות את השימוש בביטויים רגולריים.  - ביטויים רגולריים . 8
והוא מאפשר להתייחס  הגדרותאוסף של מורכב משפה ושביטוי רגולרי הוא ביטוי כללי 

ביטוי בודד לאוסף שלם של ביטויים שחלים עליהם התנאים שהוגדרו בביטוי הרגולרי. כ
אחרות, ביטוי רגולרי בודד מגדיר שפה שלמה ובכל פעם שנציין אותו, זה יהיה במילים 

 שקול לכתיבת כל השפה כולה.

  ". בהתאמה "הכל" או "תו בודד כלשהו מדובר בהרבה יותר מסתם * או ? שמציינים

" או "כל 4בגרסה  IPי. אוספים כגון "כתובת רכל אוסף בעולם ניתן לתחום לביטוי רגול
  ." ועוד ועודAחילות בתו המילים שמת

  :פשוטים (יש ביטויים הרבה הרבה יותר מורכבים) דוגמאות לביטויים רגולריים

1 . ^A.*Z$  -  כל הביטויים שמתחילים (^) באותA  גדולה ומסתיימים ($) באותZ .גדולה 

 .0-9אפס או יותר פעמים את אחת הספרות כל הביטויים שמכילים  -     *[0-9] . 2

3 . \s.*end   -  ואת המילה (חוץ משורה חדשה) י שמכיל רווח, אוסף של תווים ביטוכלend.  

ם לוקח זמן לבנות את הביטוי הנכון) מת זו, מאפשרת בקלות (יחסית...לעתייכולת מתקד
 להשיג כל פלט שנרצה לפי איזו תבנית שנצטרך (אותה יגדיר הביטוי הרגולרי שיצרנו)

  .ולכן חשוב להכירה ולנצלה

י רגולרי נמצא בשימוש בהקשרים נוספים ולא רק בתוך לינוקס. חשוב גם לדעת שביטו
מאפשר לבצע חיפושים וינדוס) ו(שרץ על  ++Notepadלדוגמא, עורך הטקסט החינמי 

בנוסף, גם כל  והחלפות טקסט גם באמצעות ביטויים רגולריים דבר שמקל מאוד לפעמים.
  שפות התכנות מאפשרות את השימוש בהם.

  ן למצוא דוגמאות לביטויים רגולריים ולאופן השימוש בהם.לאורך כל הספר נית

כל ונוחה של  עם רשימה מסודרת "Regx Cheat Sheet" מסמך בשם ברשתבנוסף, יש 
מכיוון מופיע בספר (המסמך לא  הכללים וההגדרות שמאפשרים ליצור ביטויים רגולריים

  . )זאת לא מאפשרות שלו וןיהריש הגדרותש
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טויים רגולריים הינה מחוץ לטווח ההכרה של ספר זה אך מפאת היכרות לעומק עם בי
  החשיבות של הנושא הוא הוזכר כאן בקצרה.

בעת עלייתה, היא מזהה בזמן אמת . ערכת הפעלה דינאמיתלינוקס הינה מ - דינאמיות . 9
טעינת  טען אותה ומגדירה אותם לשימוש על ידיאת רכיבי החומרה שיש במחשב ש

 תפעלזה אומר שלא משנה על איזה מחשב נריץ אותה, היא תמיד  הדרייברים המתאימים.
למחשב  התקנה לאחרולקחנו אותה גם אם התקנו אותה על מחשב עם חומרה מסוג אחד 

שלאחר ההתקנה למשל וינדוס ולמערכת ההפעלה  עם חומרה מסוג אחר. זאת בניגוד
 תפעלכן היא לא היא הותקנה ול חומרה הנוכחית שעליהמכילה רק את הדרייברים של ה

יתר על כן, ניתן גם לאחר עליית המערכת לטעון  על חומרה אחרת לאחר התקנה.
 הקרנל על מנת להפעיל תכונות נוספות שלא הופעלו כברירת מחדל. תוך מודולים אל

לינוקס הינה מערכת הפעלה מודולארית. ניתן לחלק את המשמעות של  - מודולאריות . 10
 :יםתכונה זו לשני

ה לינוקס הינה מערכת המורכבת מאוסף גדול של חבילות קטנות. מ - טנים חלקים ק  .1
. לכן אם לא הצלחנו לבצע משהו זה לא אומר יוגדראותו מקרה לא שלא צריך ל

 ברירת מחדליש להתקינה כי כושאין את היכולת אלא שהיא פשוט לא הותקנה עדיין 
באמצעותה כי  מהירהותכונה זו מאפשרת למערכת להיות רזה  בד"כ אין בה צורך.

המערכת עצמו קוד העובדה ש. שנעשה בהן שימוש יותקנו יכולותנוכל לדאוג שרק 
ומאפשרת לנו כולו פתוח מרחיבה עוד יותר את תכונת המודולאריות של לינוקס 

חומרה  -  לבחור אפילו ביתר דיוק את הרכיבים שנשתמש בהם בכל רמה שהיא
 ותוכנה גם יחד.

ניתן להגדיר את הקרנל של המערכת ואת  - רותי המערכתחיבור בין הקרנל לשי . 2
אם הקרנל לא תקין, ניתן להשתמש בקרנל המערכת עצמה כשני מודולים נפרדים. 

כך ניתן . חייבים להשתמש בגרסה ספציפית אחת אחר כדי להפעיל את המערכת ולא
שינוי מתאים של גרסת  ל ידילמשל להפעיל את המערכת על פלטפורמות שונות ע

מבלי לשנות כלום  הקרנל שיאפשר להפעיל את המערכת על הפלטפורמה החדשה
  .הגדרותיהםוב המערכת המותקנים עלאו ביישומים בשירותים 

תו  - )\LF )n המערכת תו על ידי לינוקס מגדירה שורה חדשה - שורה חדשה בלינוקס . 11
 LF -ו )CR  )\r- זוג תווי המערכת ס מגדירה שורה חדשה על ידיינדוובודד. לעומתה ו

)\n.יחדיו ( 

צריך להכיר את העניין הזה כי יש פקודות לינוקס שלא יודעות להציג נכון קבצים 
^" כי מבחינת לינוקס יש Mוינדוס ואז נראה בקובץ תווים לא ברורים כגון "ושנוצרו ב

אם  - לא קריא וחמור מכך כאן תו מערכת מיותר שלא צריך להופיע והתוצאה היא קובץ
סקריפט, הסקריפט  באמצעות למשל נקרא אותואם כגון  בו בתהליך כלשהונשתמש 

מהצד השני, פתיחת קובץ  עשוי להיכשל רק בגלל התווים המיותרים בסוף השורה.
) תגרום NOTEPADוינדוס בתוכנה שלא יודעת להבחין בו (כגון ובפורמט לינוקסי ב
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הסימן לשורה חדשה בשום להצגת כל התוכן בשורה אחת בלבד כי התוכנה לא תזהה את 
  לא קריא במיוחד. זה גםתמצא רק תו אחד במקום שניים) ומקום (היא 

המרת הקובץ לפורמט לינוקסי או בצד של  בעיה הזו ניתן לפתור די בקלות על ידיאת ה
  וינדוס או בצד של לינוקס.ו

ודומיו  ++Notepadוינדוס ניתן להשתמש בעורך טקסט מתקדם כגון ובצד של 
  ולהיפך.  לינוקסוינדוס לפורמט ורים כאופציה להמיר קבצים מפורמט שמאפש

 dos2unix-ו unix2dosפקודות עבור המרה זו. הן נקראות  2בצד של לינוקס, קיימות 
 DOS-ל UNIXהיסטורית השוני היה במקור בין מדובר בפקודות ותיקות ובהתאמה (

  .ולכן הפקודות נקראות בשם זה)

 וינדוס ללינוקס ללא בעיות וכן להיפך.וים שהגיעו מכך נוכל לעבוד עם קבצ

הם נקראו על שם  - נקבעו כפי שהם גם מסיבה היסטוריתהאלה הכינויים של התווים 
זה  CR - בעת מעבר לשורה חדשה הישנה הפעולות שהתבצעו במכונת הכתיבה המכנית

לאחר  ומו(זו ההחזרה של החלק הנע במכונה חזרה למיק Carriage Return לשקיצור 
(זו ההזנה של שורה ריקה חדשה  Line Feed זה קיצור של LF-) וסיום כתיבה של שורה

  הזזת הדף בתוך המכונה). על ידי

12 . EESCAP  משמעות המושג  - תוויםשלEESCAP של תווים הוא לגרום להדפסת תו 
משמעות מיוחדת בתוך המסגרת שבה אנו נמצאים כעת כתו ליטרלי  שבמצב רגיל יש לו

 .ומר כפי שהוא ממש כטקסטכל

במקרה של פקודה הכוונה היא  היכולת הזו תקפה גם לרמת פקודה ולא רק לרמת תו.
 להפעלת הפקודה במצב המקורי הקלאסי שלה.

לא תמיד נרצה שתו בעל תפקיד מיוחד יעובד היות שזהו מושג חשוב בהקשר של תווים, 
פנימית אחרת כי המסגרת במסגרת הנוכחית שלנו אלא נרצה לשלוח אותו למסגרת 

אל המסגרת החיצונית  יכנסהיא זו שצריכה לעבד אותו ובמקרה זה נרצה שהוא  הפנימית
  כתו טקסט פשוט.

, לפקודה אחרת, לשפה אחרת או לכל Bash-המילה "מסגרת" בהקשר הזה מתייחסת ל
  תשתית אחרת שניתן לעבוד אתה ולאו דווקא רק בלינוקס.

תים את הפקודה במצב קלאסי ולפעמים במצב פעיל לעבהקשר של פקודה, נרצה לה
מותאם אישית אך נרצה ששני המצבים יהיו נגישים לנו במקביל בכל זמן נתון. ההבחנה 

  .ESCAPEהמצבים מתבצעת בזכות  2בין 

  .ESCAPE - תו ה עלינו פשוט לקרוא לו עם ,כדי לגרום לתו מיוחד להיות מודפס כפי שהוא

  במצבה הקלאסי, נעשה בדיוק את אותו הדבר.כדי לגרום לפקודה לרוץ 

דרך משמש גם ליצירת ביטוי מיוחד מתו שאין לו ב ESCAPE-בנוסף ובאופן הפוך, תו ה
  משמעות מיוחדת. כלל
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 -לתו ה ESCAPEעושים (איך   "  \"   -  הינו התו סלאש הפוך ESCAPE-תו ה
ESCAPE(.... ?  

  דוגמאות:

של  ESCAPE - ט של פקודה מורכבתכדי לחתוך פל awkשימוש במשתנים של  . 1
 :התו $

  בתו $ כדי לציין שמדובר במשתנה. משתמשים Bashוגם  awkם הפקודה ג

נעשה בה שימוש בזוג גרשיים היות שאין שום בעיה  awkעם פקודה פשוטה של 
$. הגרשיים הבודדים גורמים להצגת כל תו  - בודדים ובתוכה מופיע הביטוי עם ה

  כפי שהוא.

תבך עם פקודה מורכבת שמצריכה אותנו להשתמש בגרש הבודד לטובת העניין מס
פישוט הפקודה. במקרה כזה ניאלץ להשתמש בזוג תווי גרשיים כפולים כדי להריץ 

יעבד  awk, Bashאם ננסה להגדיר ביטוי עם התו $ בתוך הפקודה , ואז awkאת 
ה יהיה קודאותו בתור משתנה כי הוא המסגרת הראשונה שלנו ואז מה שיכנס לפ

והפקודה  או במילים אחרות תוכן של משתנה Bash לאחר העיבוד של הביטוי על ידי
awk לא תעבוד כפי שרצינו או שהיא תיכשל לגמרי.  

את הביטוי כדי שהוא יהיה זה שיעבד את המשתנה, נצטרך  awk-על מנת להעביר ל
  יזהה אותו כטקסט פשוט. Bash-כדי ש ESCAPE -השתמש בתו הל

  שהגדרנו את:נניח 

ARP_BIN=/sbin/arp 

awk_BIN=/bin/awk 

  ואז:

  :EESCAPלפני 

  :מורכבת פקודה

IPS=$ARP_BIN'  -n  | '$awk_BIN' " {if (index($3, \":\"))  print  $1}" ' 

echo  $IPS | sh 

  פלט:

awk: {if (index(, ":")) print } 

awk:            ^ syntax error 

awk: fatal: 0 is invalid as number of arguments for index 

 $3-ו $1 יםהמיר את הביטוי ESCAPE ,Bash -העקב העובדה שלא השתמשנו בתו 
מתלוננת כאן על קריאה לא נכונה  awkכלום. לכן  ים שערכםריק למשתנים

  ....)ים לה נתוניםלפונקציה (חסר
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  :EESCAPאחרי 

  :מורכבת פקודה

IPS=$ARP_BIN'  -n  | '$awk_BIN' "{if (index(\$3, \":\")) print  \$1}" ' 

echo  $IPS | sh 

  פלט:

192.168.40.254 

192.168.40.2 

 IP-כפי שניתן לראות הפקודה שהרצנו שתפקידה להציג את רשימת כתובות ה
  הנוכחית של המערכת עבדה כראוי. ARP -שקיימות בטבלת ה

2 . sed של ביטוי - ESCAPE התו נקודה של: 

  ".. פירושו "תו בודד כלשהוsed.) ישנה משמעות מיוחדת עבור הפקודה לתו נקודה (

נצטרך להשתמש , sedלכן אם נרצה להתייחס אליו כפי שהוא כנקודה ממש בתוך 
  לשם כך. ESCAPE-הבתו 

  :EESCAPלפני 

  פקודה:

echo "google.com" | sed "s/./ dot  /g" 

  פלט:

dot  dot  dot  dot  dot  dot  dot  dot  dot  dot 

שתפקידה להחליף את  sedההחלפה שהגדרנו באמצעות  ת, פקודESCAPEללא 
 ולכן יצא לנו הפלט לעיל. הזותו במילה  כל, תחליף dotהתו "." במילה 

  :EESCAPאחרי 

  פקודה:

echo "google.com" | sed "s/\./ dot  /g" 

  פלט:

google dot com 

  החלפה אחת בלבד של התו ".". - מה שרצינואת נקבל  ESCAPEניתן לראות שעם 

  
  

  התו רווח: . 3

אם קיימים קבצים שיש בשמות שלהם רווחים, על מנת לעבוד איתם יש צורך 
התו רווח, במיוחד עם השלמתם האוטומטית  בורע ESCAPE שימוש בתוב
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במקרה שבו יש יותר  מנגנון ההשלמה האוטומטית ייעצר .TABבאמצעות התו 
 קובץהמנת לבחור דווקא את  ועל (כרגיל) שם דומה עםבמיקום הנוכחי מקובץ אחד 

כאשר המנגנון נעצר על  סלאש הפוך ESCAPE-נדרש להקליד את תו ה עם הרווח
עם  ימשיך לעבוד ולהשלים את שם הקובץ רק לאחר מכן מנגנון ההשלמה. רווח

שימוש  ניתן להתחמק מהבעיה על ידיהיות שרים זה פחות קריטי במצבים אח. הרווח
  רשיים כדי לסמן את ההתחלה והסוף של שם הקובץ.בג

חשוב לציין שאם מדובר בקובץ בודד עם רווחים, מנגנון ההשלמה ישלים אותו ללא 
מדובר בקובץ יחיד ואין במקרה היות ש קושי ויוסיף סלאשים לפני כל רווח בעצמו

  .זה את הבעיה של להבין איזה קובץ המשתמש רוצה לבחור

4 . ESCAPE :של פקודה 

 aliasלפקודה. אם הגדרנו ליצור שם קצר  כדי aliasידוע, ניתן להשתמש בפקודה כ
 בגרסתה פקודהריץ את המותאם אישית לפקודה קיימת באותו השם ונרצה לה

  .ESCAPE -השתמש בתו הית, נוכל להמקור

  נגדיר למשל את:אם 

alias ls="ls  -al" 

   קבל:נ

 :EESCAPלפני 

  פקודה:

ls 

  פלט:

total 8 

drwxrwxr-x. 2 ohadm ohadm 4096 Jul  7 10:29 . 

drwxr-xr-x. 3 ohadm ohadm 4096 Jul  6 13:53 .. 

-rw-rw-r--. 1 ohadm ohadm    0 Jul  7 10:29 file1 

-rw-rw-r--. 1 ohadm ohadm    0 Jul  7 10:29 file2 

-rw-rw-r--. 1 ohadm ohadm    0 Jul  7 10:29 file3 

-rw-rw-r--. 1 ohadm ohadm    0 Jul  7 10:29 .hiddenFile1 

  :EESCAP אחרי

  פקודה:

\ls 

  פלט:

file1  file2  file3 
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שהגדרנו  ALIAS-של הפקודה קיבלנו את הפלט לפי ה ESCAPE - כלומר לפני ה
ולאחריו את הפלט  שכולל הדפסת פרטים אודות הקבצים והצגת קבצים נסתרים

        .lsהדיפולטיבי של הרצה רגילה של 

 :קטנה nשל התו  ESCAPE - תו מיוחד לשורה חדשה - יחס הפוך . 5

 בצעקטנה באופן רגיל תגרום להדפסת האות כפי שהיא אך אם נ nהדפסת האות 
עם סלאש הפוך, נקבל תו מיוחד שפירושו "הדפס את התו שמגדיר  ESCAPE עליה

  שורה חדשה".

  :EESCAPי נלפ

  פקודה:

echo  "line1 n line2"  

  פלט:

line1 n line2 

 :EESCAPאחרי 

  פקודה:

echo  -e  "line1 \n line2" 

  פלט:

line1 

line2 

   :הערות

שמגדיר לה להתייחס לתווים מיוחדים.  e–השנייה משתמשת במתג  echo -פקודת ה
אלא לאופן  ESCAPE -בלעדיו השורה תודפס ללא שורה חדשה אך זה לא קשור ל

  .echoהפעולה של הפקודה 
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 וטריקים טיפים

 מערכת כלי 
לקבל איזו  כדייש לשילוב בין מספר כלי מערכת שונים חלק זה מנסה להציג את העוצמה ש

  תוצאה שנרצה.

  הוא מציג פקודות שימושיות יומיומיות.

המשפחות של מערכות ההפעלה ולכן אין צורך לציין זאת עבור כל  2-כל הפקודות בו קיימות ב
  פקודה בנפרד. 

  הרשאות גבוהות.) פקודות שצריכות sudoאו  rootיחד עם זאת יש לזכור להריץ כמנהל (

du - הצגת גדלים של קבצים ותיקיות 

 של תיקיות וקבצים במערכת לפי חיתוכים שונים. משמשת להצגת גדלים duהפקודה 

 דוגמאות שימוש:

 הצגת גדלים של תיקיות וקבצים מוסתרים

  הפקודה:

du  -h  .??* | sort  -h 

  הערות:

  שפירושו "כל התוכן של על מנת לדלג על הביטוי " חיונייםשני סימני השאלה "..
 סימן שאלה פירושו "תו בודד כלשהוא". התיקייה הקודמת".

 h-   HUMAN READABLE -  וכדומהגדלים קריאים בקילו, מגה, ג'יגה מציג / ממיין 
 .הפקודות גם יחד) 2(נכון עבור  BYTES -במקום ב

 ברורה של גדלי קבצים ותיקיות הצגה

  הפקודה:

hr-* | sort   hs -du    

  הערות:

 s-  מציג נתונים ברמת ה - סיכום- LEVEL הנוכחי. 

 r-  REVERSE - .הצג גדלים מהגדול לקטן  
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  הצגת גדלים של תיקיות בלבד

  הפקודה:

du  -hs  ./*/ 

  הערות:

 ./*/   הפקודהdu שמתחילים בזוג  מציגה נתיבים אל קבצים ותיקיות כמיקומים יחסיים
תחום ביניהם לבין סלאש נוסף את התו * וכך בעקיפין לכן נוכל ל .התווים נקודה וסלאש

   נקבל ביטוי רגולרי שמתייחס רק לתיקיות כי סלאש נוסף יופיע רק עבור תיקיות. 

  ימיםעל תיקיות מסוימות או קבצים מסו דלים תוך דילוגהצגת ג

  הפקודה:

du  -hs  --exclude={proc,usr,tmp,dev}  * 

  הערות:

 p,dev}exclude={proc,usr,tm--   רשימת התיקיות שלא יבדקו. הפורמט צריך להיות
  .ופסיקים בין ביטוי לביטוי רשימה תחומה בין סוגריים מסולסלים -  כמו בדוגמא

cut -  נתוניםחיתוך  

 חותכת נתונים לשדות ומאפשרת באופן זה להדפיס רק שדות רצויים. cutהפקודה 

 דוגמאות שימוש:

 חיתוך פלט יבלבד על יד IP -הצגת כתובות ה

  הפקודה:

ip  addr  |  grep  inet  |  cut  -d'  '  -f6 

  הערות:

 d-  ) הגדרת מחלקDELIMITER בדוגמא זו לתו רווח. הפקודה תחלק את הפלט לפי .(
 רווחים.

 f-  ) הדפס את שדהFIELD מכיל את כתובות ה. בדוגמא זו השדה השישי 6) מספר- IP 
מישי מפריד בין המילה שמגדירה את הסוג של רווחים ריקים, והח 4לאחר הדפסת 

  הכתובת לבין הכתובת עצמה. 

grep -  מתקדם נתוניםחיתוך 

  הפקודה אולי המוכרת ביותר שמתקשרת לעולם של לינוקס.

  תפקידה למצוא נתונים בפשטות וללא מאמץ לפי חיתוכים ותנאים שונים.
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  דוגמאות שימוש:

במקום בחירת  -ות (הסתכלות הפוכה הורדת שורות לא רצוי חיתוך פלט על ידי
 הרצויות) 

  נניח שיש לנו את הקובץ הבא במערכת:

$ cat  list.txt 

one 

two 

three 

four 

  הפקודה:

cat  list.txt  |  grep  -v  three 

  פלט:

one 

two 

four  

  :הערות

 v-   מרשימת התוצאות הביטוי שבא אחרי מתג זה מחיקת על ידי הפלט חיתוך.  

 לפי מספר מילים במקביל חיתוך פלט

  נסתכל שנית על אותו קובץ:

$ cat list.txt 

one 

two 

three 

four 

  הפקודה:

cat  list.txt  |  grep  'one\|two' 

  פלט:

one 

two  

  הערות:

  חשוב להכיר את היכולת הזו למקרה שבו נרצה לסנן פלט מפקודה לפי מספר מילים
 במקביל. 
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  כיל רווחים אחרת הפקודה לא תעבוד.י לאחשוב להקפיד על כך שהביטוי 

  | התו)PIPE ( לפירושו "או" וחובה- ESCAPE  אחרת (סלאש הפוך)  \אותו עם התו
  הפקודה לא תעבוד.

 חיפוש רקורסיבי של טקסט

בתוך  בקלות ובמהירות הינה מאוד שימושית ומאוד נוחה למציאת נתונים GREPיכולת זו של 
  .דומהעם תוכן מבלבל או  אוסף של קבצים

לכן ניתן יתר על כן, רוב המערכת מוגדרת באמצעות הגדרות שנמצאות בקבצי טקסט ו
  .נמצאתבאמצעות פקודה זו למצוא הגדרת מערכת בקלות גם אם איננו זוכרים היכן היא 

  הפקודה:

grep  -i  -R  "<ביטוי לחיפוש>"  . 

  הערות:

 i-  ) אל תבחין בין גדלי אותיותcase insensitive.( 

 R-  החל מהמיקום הנוכחי  חפש בתוך כל הקבצים את הביטוי לחיפוש -  חיפוש רקורסיבי
(.). 

 "<הביטוי שנרצה לחפש.   "<ביטוי לחיפוש 

 .    .חפש החל מהמיקום הנוכחי. כמובן שניתן לציין גם נתיב מלא  

 חיפוש תווים מיוחדים

  הפקודה:

grep  -P  "[\t]*"  <קובץ> 

  הערות:

 P-  grep ווים מיוחדים כברירת מחדל.  המתג לא מחפשת תP- מרחיב ל- grep  את
 PERLתמיכה בביטויים רגולריים ותווים מיוחדים נוספים שהשפה  היכולות ומוסיף לה

 ).P =PERLתומכת בהם (

 t]*\[   חפש את התוTAB .אפס פעמים או יותר  

 התעלמות מתיקייה מסוימת 

  הפקודה:

grep  --exclude-dir=myDir 

  :הערות

 dir=myDir-exclude--  התיקייה שהגדרנו ל- GREP .להתעלם ממנה  
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 התעלמות מתיקייה מסוימת תוך כדי העתקת קבצים

תיקייה תוך כדי העתקה של תוכן של -כדי לדלג על תת grep- בדוגמא זו אנו משתמשים ב
 lsתיקייה רצויה. על מנת ליצור רשימה של קבצים ותיקיות רצויים, אנו מריצים את הפקודה 

 grepוכך הרשימה מצטמצמת לפי הדרישה (ניתן להוסיף כמה פקודות grep –v בשילוב עם 
שנרצה כמובן או להשתמש בביטוי רגולרי במקום בשם בודד) ולאחר שיש לנו את הרשימה 

 שמעתיקה רק אותה. cpהרצויה אנו שולחים אותה לפקודה 

  הפקודה:

cp  -R  `ls  /dir/to/copy  |  grep  -v  "inner_dir_to_exclude"`  \ 

 destination 

  תזכורת!

שהפקודה טרם הסתיימה  Bash-התפקיד של הסלאש ההפוך בסוף השורה הראשונה הוא לומר ל
היא תעבוד כרגיל בזכות הסלאש  Bash-ויש לה המשך. אם נעתיק את כל הפקודה כמו שהיא ל

הזה שאסור שיהיו רווחים . חשוב לזכור גם בהקשר שורות נפרדות 2-למרות שהיא מחולקת ל
  בין הסלאש לבין סוף השורה (כלומר הסלאש הבודד צריך להופיע אחרון בשורה).

  :הערות

  שימו לב לגרשיים ההפוכים שמאפשרים את הרצת הפקודהls הפקודה  בתוךcp. 

 GREP -ריבוי שורות ב

יתן עובדת על שורות. על מנת להגדיר לה להתעלם מסוף שורה נ grep, ברירת מחדלכ
 להסתכל על תוכן כבלוק אחד גדול. grep- . מתג זה יגרום לz-להשתמש במתג 

  הפקודה:

grep  -z  <קובץ> 

 שליפת חלק מקובץ לפי שורה תוחמת

דוגמא זו מציגה דרך לשלוף חלק מקובץ לפי שורה שחוזרת על עצמה בתוך הקובץ ומפרידה 
  .בין מקטע למקטע. בדוגמא המקטע שנשלף הוא האחרון בקובץ

  טכנית, זה מה שהפקודה עושה:

מחפשת את השורה שמחלקת את הקובץ למקטעים ומדפיסה אותה עם  grepהפקודה  . 1
 שמדפיס לצד השורה גם את מספרה. n–המתג 

שורות. שורת כותרת עליונה, שורת תיאור  3 -הפקודה מניחה שהשורה המחלקת בנויה מ . 2
 ושורת כותרת תחתונה. לכן היא יכולה להיות למשל:
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============ 

 תיאור

============ 

  או:

 --------------------  

  תאריך

 --------------------  

  

 -ו tailשימוש בפקודות  ק הזה על ידיהפקודה שולפת את המקטע האחרון בקובץ  כולל החל
head. 

 .grepשולפת רק את מספר השורה מהפלט של  awkלאחר מכן הפקודה  . 1

מדפיסה את כל השורות   awk-את מספר השורה ו awk-שולחת ל xargsבסוף, הפקודה  . 2
  החל משורה זו עד סוף הקובץ.

  דוגמא זו מציגה גם את הכוח שיש בשילוב בין מספר פקודות.

  הפקודה:

grep  -n  "patternToFind"  <קובץ>  | tail  -2 | head  -1 \ 

| awk  -F:  '{print  $1}'  |  xargs  -I {} awk  'NR>={}'  < ץקוב > 

  הערות:

 n-  .הדפס את מספר השורה לצד השורה שנמצאה 

 "patternToFind"   שורת הכותרת שנמצאת בקובץ. זו השורה המחלקת. היא יכולה
 להיות למשל: =========== . 

 F:  '{print  $1}'-awk     שליפת מספר השורה מהפלט שלgrep  לפרטים נוספים אודות)
 .)awkבחלק של  בהמשךפקודה זו ראו 

 I {} awk  'NR>={}'-xargs     שליחת מספר השורה באמצעות הפקודהxargs  להרצה
ועד  grep ל ידישמדפיסה את השורות החל ממספר השורה שנמצאה ע awkנוספת של 

(לפרטים נוספים אודות  awk-מתייחס למספר השורה הנוכחי ב NRלסוף הקובץ. הביטוי 
  ).בהמשךראו  xargsוהפקודה  NRהביטוי 

awk -  לפי שדות (עמודות) נתוניםחיתוך 

מאוד משוכללת ובעלת כוח רב. בפועל ניתן לומר כי היא שפת תכנות שלמה ולא  awkהפקודה 
  רק פקודה.
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בחירת עמודות  על ידי והדפסת חלקםנתונים המקרה הקלאסי של שימוש בפקודה הוא חיתוך 
  רצויות.

כטבלה עם עמודות כאשר העמודה מתייחסת אל התוכן שהיא עובדת עליו  awkהפקודה 
  וכן הלאה. 2$, השנייה 1$הראשונה נקראת 

. ניתן לשנות ) שהינו התו רווח כברירת מחדלDELIMITERהעמודות מתחלקות לפי מחלק (
ובצמוד לה את המחלק שנרצה. למשל: נקרא  גדולה F-שימוש במתג  את המחלק בקלות על ידי

על מנת  :F-שהינו התו גרשיים כפולים (") או כדי להגדיר מחלק  "\F-עם המתג  awk-ל
ניתן לשנות את המחלק לכל תו וכך מאוד נוח לקבל את  להגדיר מחלק שהוא התו נקודתיים (:).

  משחקים עם הגדרה זו. ן שרוצים על ידיהתוכ

  .awkמתייחס לכל התוכן שנכנס אל  0$הביטוי 

הנוכחית (זהו נתון שמתעדכן מכיל את מספר השדות הכולל שיש בשורת הפלט  NFהביטוי 
  ברמת שורה).

  מכיל את מספר השורה הנוכחית.  NRהביטוי 

  מבנה כללי של הפקודה:

awk  '{ סט של פקודות }'  <קובץ> 

(בהכרח)  בודדיםחייבות להופיע תחומות בתוך שילוב של גרשיים  awk-הפקודות שנשלחות ל
  וסוגריים מסולסלים. 

 דוגמאות שימוש: 

מתוך קובץ המערכת  SHELL-הדפסת שם המשתמש וה - 1לקי שליפת פלט ח
/etc/passwd 

  .awkפקודה זו מדגימה שימוש קלאסי בפקודה 

  הפקודה:

cat  /etc/passwd  |  awk  -F:  '{print  $1" "$7}' 

  :הערות

 F:-  כברירת מחדל ,awk  מחלקת את הנתונים שמגיעים אליה לשדות לפי רווחים. אם
את התו  גדולה ורושמים בצמוד לו F-מחלק אחר, משתמשים במתג רוצים להגדיר לה 
תו. בדוגמא אנו עובדים עם קובץ המשתמשים שהמחלק בו הוא התו שרוצים לחלק א

יחלק את הקובץ  awk-נקודתיים (:) ולא התו רווח ולכן עלינו להגדירו כמחלק על מנת ש
 לפי השדות הנכונים.

 $1" "$7  print   במקרה שלנו מדובר בשם המשתמש וב7 -ו 1הדפס את השדות . - 
SHELL .שהוגדר עבור אותו משתמש  print  היא פונקציית ההדפסה שלawk צריך את ו
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אחרת הנתונים  ,תדפיס את השדות עם רווח ביניהם print-ש כדיהרווח באמצע 
 .המודפסים יהיו צמודים ולא קריאים

    1") - בדרך הפוכה ("הכל חוץ מ - 2שליפת פלט חלקי 

  לקבל חלק מטבלה בקלות. awkדוגמא זו מראה איך ניתן באמצעות 

  הפקודה:

awk   '{$1=$2="" ;  print  $0}'   myFile.txt 

  :הערות

 $1=$2=""  איפוס המשתנים שמייצגים את העמודות שאיננו רוצים. כך יצא שנקבל מ - 
awk  זו שמכניסה  שאותן איפסנו עם פקודה 2 - ו 1והלאה ללא עמודות  3את עמודות

 "כלום" למשתנים שמייצגים אותן.

  ;  כאשר רוצים להריץ בתוך  התו נקודה פסיק מפריד בין פקודותawk  יותר מפקודה
 .אחת

 print  $0   מייצג את כל הקלט שנכנס אל  $0כפי שהוזכר לעיל, הביטויawk.  לאחר
 נקבל את הכל חוץ מהן וזה מה שרצינו. 2 -ו 1שאיפסנו את עמודות 

    2") - בדרך הפוכה ("הכל חוץ מ - 3ליפת פלט חלקי ש

. אם מדובר היות והן היו מועטות השדות שלא רצינו לכלול באופן ידני איפסנובדוגמא הקודמת 
בהרבה שדות יותר נוח להשתמש במנגנון אוטומטי. הדוגמא הבאה מדגימה זאת. היא לוקחת 

, נשתמש 1-8ום לאפס ידנית את שדות . במקls –lוהלאה מהפלט של הפקודה  9את שדה מספר 
אם מדובר בשמות היות שלבדו  9. לא מספיק לקחת את שדה מספר awkבתוך  forבלולאת 

גדיר את החלקים הנוספים של השם כשדות נפרדים ואז השם ת awk -קבצים עם רווחים, הרי ש
 יהיה חלקי.

  הפקודה:

ls  -l  |  awk  '{ s = ""; for (i = 9; i <= NF; i++)  s = s $i " "; print  s }' 

  :הערות

 s = "";   הגדרת משתנה זמני בשםs .ואיפוסו 

 for (i = 9; i <= NF; i++)  s = s $i " ";   לולאתfor הלולאה רצה עם המשתנה .i 
 NFשמייצג את תחילת הטווח שנרצה לשלוף ועד הערך של משתנה המערכת  9מהמספר 

 sבשורה הנוכחית. הלולאה משרשרת למשתנה  שמייצג את מספר השדות הכולל שיש
 .תוך שימוש בתו רווח להפרדת השדות את נתוני השדות לפי הטווח שבחרנו

 print  s   בסוף הלולאה אנו מדפיסים את התוכן של המשתנהs  שמכיל את הנתונים
  החלקיים שרצינו.


