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الگوها

درون  ها ليانتخاب نام فا: كند يم فايا دو نقشانطباق الگو در پوسته، 

قالب دلخواه مطابقت  كيرشته با  كي ايآنكه آ نييتع اي، يركتوريدا كي

  .دينما يم

. ديكن ي) استفاده مglobsها ( نيدر خط فرمان شما غالباً از جانش

به  توانند يكه م شكل ساده الگوها هستند يبه طور مساعد ها نيجانش

را در برابر  رهايمتغ ايبه كار بروند،  ها لياز فا يانطباق با گروه يبرا يآسان

  كنند. يقواعد ساده بررس

 رنديگ يرا در بر م افتهيتوسعه  يها globنوع انطباق الگوها،  نيدوم

را  يتر دهيچيپ هاي عبارتكاربرد  ،يمعمول يها نيكه نسبت به جانش

  .دهند ياجازه م

الگوهاي جانشين

درون  ها لي: انتخاب نام فاكند يم فايا دو نقشانطباق الگو در پوسته، 

قالب دلخواه مطابقت  كيرشته با  كي ايآنكه آ نييتع اي، يركتوريدا كي

  .دينما يم

 همباشد  شان يباورنكردن يراحت ي) اگر فقط براglobs( ها نيجانش

به طُرق  ها glob حي. درك صحباشند يم BASHمهم در  اريمفهوم بس

 باشند يم يياساساً الگوها ها نيانشخواهد بود. ج ديشما مف يبرا ياريبس

  ها به كار بروند. رشته ريسا اي ها ليفاانطباق با نام  يبرا توانند يكه م
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و فوق كاراكترها هستند.  يمعمول يمركب از كاراكترها ها نيجانش

دارند. فوق  يا ژهيو يهستند كه معن ييفوق كاراكترها، آن كاراكترها

  تند از:رعبا ياصل يكاراكترها

  .گردد يمنطبق م يازجمله رشته ته يا *: بر هر رشته    

  .شود يكاراكتر منفرد منطبق م كي: بر ?    

ها منطبق  محصور در كروشه ياز كاراكترها كي[...]: بر هر     

  . شود يم

به آن  ني. اگردند ياز هر دو طرف مهار م حيبه طور صر ها نيجانش

رشته  اي لي(نام فا هبر تمام رشت يستيبا نيجانش كيمعناست كه 

به علت آنكه فقط  ست،يمنطبق ن cat با رشته   *a ) منطبق شود. يا داده

، با  *ca نيجانش كي كه درحالينه بر تمام رشته.  شود، ي، منطبق مatبر 

  .گردد يمنطبق م catرشته 

 نيجانش ياز الگوها ميتوان يچگونه م نكهيدر مورد ا يمثال نجايا در

  :، ارائه شده استمياستفاده كن ها ليفابسط نام  يبرا

$ ls 

a  abc  b  c 

$ echo * 

a abc b c 

$ echo a* 

a abc 

BASH به عنوان مثال  ند،يب يرا م نيجانش a*  را از  نيجانش نيا و را

 هاي فايلبا تمام  globو مطابقت  يجار يركتورينگاه كردن به دا قيطر
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مطابقت  نيجانش يبا الگو كه يلي. هر نام فادهد يموجود در آن، بسط م

 جهي. در نترود يبه كار م نيجانش يداشته باشد، به شمار آمده و به جا

 دهشاجرا  اشده و بعد ضيتعو  echo a abc با جمله   *echo a جمله 

  است.

BASH كه قبالً انجام داده  يا كلمه كيرا بعد از تفك ليبسط نام فا

 ن،يشده توسط جانش جاديا يها لينام فا ن،يبنابرا د،ينما ياست، اجرا م

  مثال: يبه كار خواهد رفت. برا حيبه طور صح شهيهم

$ touch "a b.txt" 

$ ls 

a b.txt 

$ rm * 

$ ls 

$ 

 ني. ااست افتهيبسط   "a b.txt"  منفرد  ليفا كي* به نام  نجا،يدر ا

. مهم گردد يم ليتحو rmشناسه منفرد به فرمان  كيبه عنوان  لينام فا

همواره  ها فايلبه شمار آوردن نام  يبرا ها نيكاربرد جانش ميبداناست كه 

به مثال زير . است، بهتر منظور نيا يبرا `ls`دستور  يريبه كارگ دهياز ا

  توجه نماييد:

$ ls 

a b.txt 

$ for file in `ls`; do rm "$file"; done 

rm: cannot remove `a': No such file or directory 

rm: cannot remove `b.txt': No such file or directory 

$ for file in *; do rm "$file"; done 
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$ ls 

$ 

 lsدستور  يپوشش دادن تمام خروج يبرا forاز فرمان  نجايدر ا

. دستور دهد يم يرا به خروج a b.txtرشته  ls. دستور ميا استفاده كرده

for آن كلمات تكرار را  و به تعداد كند يم كيآن رشته را به كلمات تفك

تكرار  b.txt يو بعد هم برا a يابتدا برا for جه،ي. در نتدهد يانجام م

، glob كه درحالي. ستين ميخواه يآنچه ما م ن،ياست، ا يهي. بدشود يم

كه  دهد يم جهيرا نت "a b.txt" ليو فا ابدي يبسط م حيبه شكل صح

  .كند يم افتيشناسه منفرد در كيآن را به عنوان  forفرمان 

BASH افتهيتوسعه  يها نيبه نام جانش يژگيو كياز  نيهمچن 

از لحاظ  .قدرتمندتر هستند تيدر ماه ها نيجانش ني. اكند يم يبانيپشت

به  ها آنساختار  اگرچههستند،  يمعمول هاي عبارتمعادل  ها آن ،يفن

ه ب يژگيو نيباشد. ا برند، يمردم به كار م تيظاهر متفاوت با آنچه اكثر

 يكه برا shoptبا دستور  ديتوان يم كنيفعال است، ل ريغ فرض شيطور پ

دستور  نيفعال شود. ا رود، يپوسته به كار م يها نهيگز تيوضع رييتغ

  :باشد يم shell optionsاز عبارت  ينوشت كوته

$ shopt -s extglob 

• ?(list)  داده شده. يمورد تطابق با الگو كي اي: صفر  

• *(list)  مورد اشاره. يمورد انطباق با الگو چيه اي: هر  

• +(list)  :شتريب ايمورد انطباق با الگو  كي.  

• @(list)  داده شده. يها از نمونه يكي: انطباق با  

• !(list) ابدي ياز موارد ذكر شده انطباق م ريغ يزي: با هر چ .  
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توسعه  اي يمعمول يها نياز جانش يستيداخل پرانتزها ل list كلمه

  اند. مثال: جدا شده گريكدياز  |كه با كاراكتر  باشد يم هافتي

$ ls 

names.txt  tokyo.jpg  california.bmp 

$ echo !(*jpg|*bmp) 

names.txt 

  bmp*  اي  jpg* كه بر  يزي) به هر چlist( نيجانش يالگو نجايدر ا

كه  طور همانمتن  هاي فايل. فقط شود يبسط داده م شود يمنطبق نم

  اند. شده ليبه دستور تحو اند فتهايبسط 

انطباق  يبررس يبرا توان يم ها نياز جانش ل،يبر بسط نام فا عالوه

مثال، ممكن  ياستفاده نمود. برا زيقالب مشخص شده ن كيها با  داده

متفاوت بر اساس پسوند  اتيو انتظار عمل ميرا داده باش يلياست نام فا

  :ميداشته باشرا  ليفا

$ filename="somefile.jpg" 

$ if [[ $filename = *.jpg ]]; then 

> echo "$filename is a jpeg" 

> fi 

somefile.jpg is a jpeg 

 يشتريب ليكه بعداً با تفص( case يو دستور داخل  ]]  يديكلمه كل

 نيرشته در برابر جانش كي يهر دو فرصت بررس )شوند يشرح داده م

فراهم  باشد رافعال شده  كه يرصورتد افتهيتوسعه  نيجانش ايو  يمعمول

  .كنند يم
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بسط ابرو در زمره  يكي. از نظر تكنميرا دار (}) ابرو بسط سپس

 هاي فايلفقط به نام  ها نياما مشابه آن است. جانش باشد، ينم ها نيجانش

از الگو  يگرديكه بسط ابرو به هر جا ييدر جا ابند،ي يبسط م يقيحق

  :كنيد ميرا مشاهده  كاركرد آن يگونگچ نجاي. در اافتيبسط خواهد 

$ echo th{e,a}n 

then than 

$ echo {/home/*,/root}/.*profile 

/home/axxo/.bash_profile /home/lhunath/.profile 
/root/.bash_profile /root/.profile 

$ echo {1..9} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$ echo {0,1}{0..9} 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 

منظم هاي عبارت

هستند، اما در  نيجانش ي) مشابه الگوهاregexمنظم ( هاي عبارت

BASH 3,0به كار بروند. از نگارش  ليانطباق با نام فا يبرا توانند نمي ،

BASH  عملگر  ني. اكند يم يبانيرا پشت  ]]  يديدر كلمه كل  ~= عملگر

 د،يآ يكه بعد از آن م regex يبا الگو ديآ ياز آن مرا كه قبل  يا رشته

  ]]  يديكلمه كلكه رشته با الگو منطبق گردد،  ي. موقعدهد يمطابقت م

. اگر رشته با الگو مطابقت نداشته گرداند ي) بر مtrue( 0كد خروج  كي

 بيترك كه درصورتي. شود ي) باز گردانده مfalse( 1كد خروج  كيباشد، 
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كد  كينموده و  نظر صرف اتياز عمل  ]] عتبر نباشد، الگو م يدستور

  .كند يصادر م 2 خروج

BASH  افتهياز عبارت منظم توسعه )EREكند ياستفاده م زي) ن.  

به كار  (پرانتزها) ها گرفتن گروه يعبارت منظم كه برا يالگوها

 ريبه متغ ،يبعد يابيباز يشان را برا گرفته شده يها رشته روند، يم

BASH_REMATCHبه مثال زير توجه  خواهند داد. صي، تخص

  نماييد:

$ langRegex='(..)_(..)' 

$ if [[ $LANG =~ $langRegex ]] 

> then 

> echo "Your country code (ISO 3166-1-alpha-2) is  
${BASH_REMATCH[2]}." 

> echo "Your language code (ISO 639-1) is 
${BASH_REMATCH[1]}." 

> else 

> echo "Your locale was not recognised" 

> fi 

 trدستور 

 يها يورود كاراكترهايكردن  Delete اي Translate يبرا trدستور 

) Stdoutاستاندارد ( هاي خروجيدر  ها آن) و نوشتن Stdinاستاندارد (

 افتيپارامتر در عنوان بهها را كاراكتر. دو مجموعه از شود مياستفاده 

 اي كند مي جمله نيدوم نيگزياول جا جملهرا در  يرهايكاراكتو  كند مي
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. شكل كند مياستفاده شده باشد از كلمه اول حذف  -d چينكه اگر سوئيا

  :است ريز صورت بهاستفاده از آن  يكل

    tr  OPTIONS set1 set2

    echo  STRING | tr OPTIONS set1 set2

    tr  OPTIONS set1 set2 < inputfile

    tr  OPTIONS set1 set2 < inputfile > outputfile

 نيگزيجا A كاراكتربا  a كاراكترهاي يتمام ريز هاي مثال در

 نيرفته و در دوم trبه دستور  echoدستور  يخط، خروج ني. اولشوند مي

 يرفته و تمام trبه دستور  يورود عنوان به inputfile ليخط فا

  .وندش مي نيگزيجا Aبا  a كاراكترهاي

    echo  “My name is Mahdi” | tr a A

    tr  a A < inputfile

 ميمثال اگر بخواه طور بهاستفاده كرد.  زين ييهاتوان از متد مي البته

از دستور  مي) كنTranslate( ليحروف كوچك را به بزرگ تبد يتمام

 يعني؛ حروف حساس است يو كوچك يبه بزرگ tr. كنيم مياستفاده  ريز

  .گذارد ميتفاوت  Aو  a نيب

echo "My namE iS Mahdi" | tr  a-z  A-Z

MY NAME IS MAHDI  

 رياستفاده كرد. در ز يشده ا فيتعر شياز پ يالگوهااز  توان مي البته

  .اند شدهداده  حيالگوها توض نيا

 :]alnumحروف و اعداد ( ي:]: معرف تمامall letters and digits .(

 يول گيرد ميقرار  a كاراكتراعداد و حروف  يامتم يبجا ريدر مثال ز

  .ماند مي يباق پس نه عدد است نه حرف @چون 
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echo "My name is amir and 29 years@" | tr [:alnum:] a 

aa aaaa aa aaaa aaa aa aaaaa@ 

:]alphaيتمام يبجا ريفبا). در مثال زلحروف (ا ي:]: معرف تمام 

  .ندينش يم a كاراكترحروف 

echo "My name is amir and 29 years@" | tr [:alpha:] a 

aa aaaa aa aaaa aaa 29 aaaaa@ 

:]blankيتمام يبجا ري. در مثال زيافق يخال ي:]: معرف فضا 

  .گيرد ميقرار  _sp كاراكتر) Tab or Space( يخال يفضاها

echo “My name is amir and 29 years@” | tr [:alpha:]  
_sp 

:]digit:[: اعداد يمعرف تمام  

:]xdigit 16 يمبنا( ماليهگزادس:]: معرف اعداد(  

:]graph[:يخال يقابل چاپ، بجز فضا كاراكترهاي ي: تمام  

:]print[:يخال يقابل چاپ و فضا كاراكترهاي ي: تمام  

:]spaceيو افق يعمود يخال يفضاها ي:]: تمام  

:]lowerحروف كوچك ي:]: معرف تمام  

:]upperحروف بزرگ يمام:] : معرف ت  

مكمل است عكس  معني به كه –complement اي - c چيسوئ

 a كاراكتر نكهيا يبجا ر،ينمونه در مثال ز يباالست. برا هاي مثال

درك بهتر  ي. براآيد مي كاراكترها گريد ياعداد شود، بجا يتمام نيگزيجا

را درك  چيسوئ نيمنظور ا يتا از خروج ديرا اجرا كن ريدستور ز ديبا

  .دينك
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echo "Abc123d56E" | tr -c [[:digit:]] a 

aaa123a56aa 

اول  كاراكتررا از  set2 كاراكتر كه است –delete اي - d گريد چيسوئ

اعداد از رشته حذف  يتمام ريمثال در خط ز ي. براكند ميحذف 

  .شوند مي

    echo “Abc123d56E” | tr -d [[:digit:]]      #DELETE 
ALL DIGITS

  حذف خواهند شد. a كاراكترهاي يتمام ريدر مثال ز نكهيا اي

    echo “My name is amir and 29 years@” | tr -d a

 ليبه دل ريدو پارامتر را باهم استفاده كرد. دستور ز توان مي البته

اعداد را حذف كند، حروف را حذف  نكهيا يبجا -c چياستفاده از سوئ

  .كند مي

    echo “Abc123d56E” | tr -cd  [[:digit:]]    #DELETE 
ALL LETTER

  است: ريدستور ز يباال معادل اجرا دستور

    echo “Abc123d56E” | tr -d [[:alpha:]]    #DELETE 
ALL LETTER

  

مثال  نياست. در ا يسينو پتيدستور در اسكر نياستفاده ا ريز مثال

 هيدييتأ no اي yesورود  لهياز كاربر به وس ليفا كيپاك كردن  يبرا

با استفاده از  rm. خود دستور خير ايپاك شود  ليفا ايكه آ ميريگ يم

 no اي yes يو بزرگ يو به كوچك دهد ميرا انجام  كار نيا -i سوئيچ

 noو  yesدستور حساس كردن به ورود  نيهدف از ا يول ستيحساس ن

  است. كوچك
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كه  شود ميه نشان داد echoاعالن با دستور  كي 4و  2در خطوط 

هر چه  3. در خط ديرا وارد كن ليفا كي ريمس اينام  2در خط  ديشما با

هم مانند  4. خط شود مي رهيذخ ريمتغ كيدر  ديا كردهوارد  2كه در خط 

 ي. فرقديرا وارد كن no اي yes اي ديكه با دهد مياعالن نشان  كي 2خط 

 5در خط  ديرد كننباشند. هرچه كه وا ايحروف بزرگ باشند  كه كند مين

 اي yesحروف  يتمام 6در خط  تيو در نها شود مي رهيذخ ريمتغ كيدر 

no  كه  شود مي يبررس 7. در خط كند مي ليتبد كوچكرا به حروفyes 

وجود  ليفا ايكه آ كند ميچك  8باشد، در خط  شده) وارد كوچك حتماً(

  خير. ايدارد 
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متغيرهاي دروني پوسته

ها وجود دارند كه اطالعات ريمتغ يسر كي ها عامل سيستم يدر تمام

كاربران  يتمام يبرا يسراسر صورت به ايهر كاربر  يرا به ازا يخاص

. در نديگو in-build variableرا  متغيرها گونه اين. كنند مي داري نگه

 يرا معرف نوكسيل عامل سيستم يدرون يمتغيرها ترين اصلي قسمت نيا

 BSDمانند  يكسيوني هاي عامل سيستم ترشيب رها دريمتغ ني. اميكن مي

 عامل سيستم نيو همچن سيسوالر عامل سيستم ،)FreeBSDها (مثل 

 اريبس Shell Scriptingدر  متغيرها نيوجود دارند. ا زين نتاشيمك

كاربر  ايكه آ ميكن يبررس نكهيا يمثال برا طور به هستند. يكاربرد

Login  شدهroot  رينه از متغ اياست UID$ توجه  .كنيم ميستفاده ا

ها ممكن ريمتغ نيمقدار ا كند مي Loginكه  يهر كاربر يكه به ازا ديكن

 rootكاربر  يبرا متغيرها نيمثال مقدار ا طور به .است متفاوت باشد

 يفهرست كردن تمام يكاربران متفاوت است. برا گرينسبت به د

  .دياستفاده كن env) از دستور in-build( يطيمح متغيرهاي

    env | less

HOSTNAME=rajacent.x.com

TERM=xterm

SHELL=/bin/bash

HISTSIZE=1000

SSH_CLIENT=196.75.83.120 62161 600

SSH_TTY=/dev/pts/2

USER=root

MAIL=/var/spool/mail/root  
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PATH=/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/s
bin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

INPUTRC=/etc/inputrc

PWD=/root

LANG=en_US.UTF-8

SHLVL=1

HOME=/root  

LOGNAME=root  

SHELL$كاربر و با استفاده  كي جاديكه در هنگام ا ي: نام پوسته ا

. دهد ميرا نشان  ميا دادهبه كاربر  userasddاز دستور  - s چيياز سو

) در يكسيوني( ينوكسيل عامل سيستمدر  نصب شده يها پوسته يستيل

  / قرار دارد.etc/shell ليفا

    cat /etc/shells

 ستيتان چفرض پيش) Shellكه نام پوسته ( ديبدان خواهيد مي اگر

  .دياجرا كن رادستور 

    echo $SHELL

HISTSIZE$به نام  يليهر كاربر فا يخانگ يركتوري: در دا

bash_history آن كاربر را  اجراشده دستورهاياز  يستيوجود دارد كه ل

 ليفا نيكه در ا يدستورهايتعداد  $HISTSIZE ري. متغدارد مينگه 

  است. 1000آن  فرض پيش. مقدار كند مي نييخواهد شد را تعداري  نگه

HISTFILE$صورت به دهد؛ كه ميرا نشان  ليفا رهي: محل ذخ 

  د.هر كاربر قرار دار يخانگ يركتوريدر دا فرض پيش

USER$ كند مي رهيرا ذخ تان يكاربر: نام.  
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UID$ شناسه كاربر دهد مي: شناسه كاربر را نشان .root  0برابر عدد 

. باشد مي 100تا  1از  ياعداد mysql مانند ميستيو شناسه كاربران س

را ندارند و تنها توسط  ستميبه س Loginامكان  يستميكاربران س

استفاده  شانهاي فايلو نوشتن در  يدسترس ،كنترل يبرا شانيها سرويس

شوند، چون  ستمي) به سLoginند وارد (توان ميخاطر ن ني. به اشوند مي

به  500مانند  يعدد زين يهستند. كاربران معمول nologin Shell يدارا

توسط كاربر  يپتيتا اسكر مياجبار كن نكهيا يمثال برا طور بهباال دارند. 

root  استفاده كرد. ريمتغ نيااز  توان ميانجام شود  

GROUPS$ :اطالعات گروه آوردن به دست  

PWD$يركتوريدا يجار يركتورياست. دا يجار يركتوريدا ي: حاو 

 نياز مقدار ا pwdاست كه كاربر در حال حاضر در آن قرار دارد. دستور 

  .كند مياستفاده  ريمتغ

HOSTNAME$اي ني: نام ماش hostname  دهد ميرا نشان.  

HOME$: دهد ميكاربر را نشان  يخانگ يركتورينام دا.  

HOSTTYPE$ اي MACHTYPE$32 يعني نيماش ي: معمار 

  .دهد ميبودن را نشان  يتيب 64 اي يتيب

OSTYPE$ مثال اگر از  طور به. دهد ميرا نشان  عامل سيستم: نوع

 سياگر از سوالر ايو  Gnu Linuxمقدارش  كنيد مياستفاده  نوكسيل

  خواهد بود. Sun Solaris مقدارش نيدك مياستفاده 

TERM$ نام :Terminal  دهد ميرا نشان.  

TMP$ اي TMPDIR$يركتوريدا ري: مس Template  را نشان

  .دهد مي
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PATH$يبرا ينريبا هاي فايل يكه حاو ييها دايركتوري ري: مس 

  . دهد ميرا نشان هستند كاربر 

PIPESTATUS$كي ياجرا تي: عدد وضع Pipe دهد مي را نشان .

Pipe است.  گريدستور د يدستور به ورود كي يارسال خروج يبه معن

آن به  يو خروج شود ميانجام  ls -lابتدا  ريدستور زدر مثال  طور به

را  ls -lدستور  يخروج يسطرهاكه تعداد شود  ارسال مي wc -lدستور 

درست است، پس  ريدستور ز يرا. چون اجدهد ميو نشان  شمارد يم

  باشد. 0عدد  ديآن با يخروج تيوضع

    ls -l | wc -l

    echo $PIPESTATUS

    0  

 يچون از دستور م،ياستفاده كن ريدستور باال از دستور ز ياگر بجا اما

در  ها چيسوئاشتباه در استفاده نادرست از  كي( ايم كردهاشتباه استفاده 

  .شود مي) نشان داده 141صفر ( جز به ي)، پس عددwcدستور 

    ls -l | wc -u

    echo $PIPESTATUS

    141  

PPID$دهد ميرا نشان  ندي: شناسه والد فرا.  

كردن  يسفارش يبرا زين PS4و  PS3و  PS2و  PS1 متغيرهاي

  ).است $كه اول نامشان  دي. (توجه كنروند ميبه كار  ناليترم

  هستند. ديمف اريبس يسينو پتيدر اسكر ريز پارامترهاي


