
مقدمه مترجم

 نوشتم:در وبالگ مخصوص ترجمه فارس� اين راهنمابا سالم به خواننده محترم: همانطور که 

 زير را اين راهنما برای درج اشارات تلويح� و افزودن قابليت تشخيص بيشتر به خط فرمانها، ي- رنگ آميزی خاص به شرحمن در ترجمه
به کار بردهام:

cdمانند اين رنگ برای فرمانها(اعم از دستورات داخل�، خارج� و برنامههای کاربردی) از 

do يا ]] ماننداين رنگ از bashبرای کليد واژههای 

 اما نه در تمام موارد&& مانند اين رنگبرای کاراکترهای ويژه از 
PATH مانند اين رنگبرای متغيرها از 

f-مانند اين رنگبرای گزينههای دستور از 

()function()functionمانند اين رنگ اين رنگ برای توابع از 
storystoryمانند اين رنگ اين رنگ برای دادهها از 

BashGuide ماننداين رنگخروج� در ترمينال و برای لينکهای خارج از راهنمااز 
 که در حال حاضر تا تکميل شدن ترجمه کار نم�کنند.نقلقولها مانند اين رنگبرای لينک به بخش دي\ری از اين مجموعه از 

اين رنگبرای خطا در خط فرمان از 

 آنجا که برای شناسهها و بعضاً نمايان کردن برخ� از قسمتها و همچنين تاکيد در متن استفاده شده است، سع� کردهام تااين رنگاين رنگو از 

ممkن است آن را رعايت نمايم ول� امkان دارد که گاه� از نظر دور مانده باشد.

 ميان متن راستهمچنين تالش بسياری شده که از بهم ريختگ� و دگرگون شدن خط دستورها که در ميان متن فارس�(متن چپ به راست در

ا موردی در اين راهنما يابه چپ) درج شدهاند و در نوشتههای وبالگها بسيار با آن برخورد نمودهام به طور جدی پرهيز نمايم. لطفًا اگر ب

ترجمههای قبل� برخورد نموديد، اطالع بدهيد. ممنون خواهم شد.

 نيز آنها را حفظ نمودهام. بعض� از آنها ارجاع به مبحث� در محل دي\ریpdfدر اين راهنما پيوندهای بسياری وجود داشت که من در قالب 
ه صفحهای در همان وبالگاز اين راهنما هستند که مشkل� ندارند، و برخ� از آنها پيوند به صفحهای در وب م�باشند، اما اکثرًا پيوند ب

فارس� مخصوص اين راهنما م�باشند.

صفحات کار نم�کند.چون وبالگ فوق در حال حاضر تکميل نگرديده است، لذا در حال حاضر(زمان انتشار اين فايل) اکثر پيوندها به آن 

 در آنجا اشاره نمودهاممن در حال ترجمه صفحات هستم، و به تدريج به وبالگ افزوده م�شوند. اميدوارم تا اواخر بهار آينده(همانطور که
تعداد صفحات بسيار زياد است) به تکميل نهايی برسد.

مجال باشد هم\� باهم بهپس از آن پيوندها در حالت متصل به شبkه م�توانند استفاده شوند. اما احتمال دارد به صورت جداگانه، يا اگر 
صورت ي- مجموعه منتشر گردند.

هرگونه استفاده غيرتجاری از اين مجموعه با حفظ حقوق مؤلف (ان) زبان اصل� آن آزاد آزاد است.

محمود پهلوان�محمود پهلوان�
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مقدمه

نه کدی که م�نويسيد ،ازشما درخواست م�شود ، اضافه کنيد ، اصالح کنيد ، به شرط� که آنها را مصون از خطا نگاه داريد.لطفاً هر نمو
آزمايش کنيد .

ارائه گرديده، بدون ضمانت و تضمين درست� م�باشد. با مسئوليت خودتان به کارببريد اينجا  . هرگاه مرددتمام اطالعات� که در 

 گنو را به عنوان مراج= معتبر کنکاش کنيد.info يا manهستيد، لطفاً صفحههای 

در باره اين راهنما

 م�باشند. آرزومند است تکني0های تمرين� خوبی، برای کارBASHهدف اين راهنما کم0 به افرادی است که عالقمند به يادگيری کار با 
 و نوشتن اس?ريپتهای ساده را تعليم دهد.BASHبا 

ل شدن به ي0 سيستماين راهنما کاربران مبتدی را هدف قرار داده است. فرض بر عدم وجود دانش پيشرفته م�نمايد‐‐ فقط توانايی متص
 را بدانيد، کم0 خواهدمبتن� بر يوني?س وبازکردن رابط خط فرمان(ترمينال) را انتظار دارد. اگر چKونگ� استفاده از ي0 ويرايشKر متن

با مبان� مجموعه ا بزار يوني?س،يا سايرنمود، ما ويرايشKرها را پوشش نم�دهيم، انتخاب ويرايشKر خاص� را توصيه نم�کنيم . آشنايی 
است برخ� مثالها را سريعترزبانهای برنامه نويس� يا مفاهيم برنامه نويس� ضروری نيست، اماآنهايی که از اين قبيل آگاه�ها دارند، مم?ن 

درک کنند.

را گزارش کنيد(از  ميخواهيم آن  مبهم م�باشد، ازشما  شما  برای  يا BashGuideFeedbackاگر مطلبی  درbash#کانال  ،   
irc.freenode.org. فراهم گردد �) تا ام?ان پااليش آن برای خوانندگان آت

خش� به آن هم?اریهمچنين از شما دعوت م�گردد، با توسعه و گسترش اين راهنما، يا تصحيح اطالعات نامعتبر يا ناقص آن در بهبود ب
نماييد.

نگاه دارنده اصل� اين سند:

 --Lhunath(� (مولف اصل

 --GreyCat

�‐‐ مترجم: محمود پهلوان

 موفق به چاپ همFullBashGuide در دسترس م�باشد.به طور جايKزين، پس از رفتن به PDF formatاين راهنما همچنين به صورت 
م�شويد. وتضمين م�شود که همواره آخرين نگارش اين سند را چاپ م�گيريد.

ي@ تعريف
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BASH برای � ، و تا حد مم?ن سازگار با ويژگ�های آن م�باشد.BourneBourne است. بر مبنای پوسته BBourne ourne AAgain gain ShShellell کوتهنوشت

يستم عامل، يا اجرای سريعشلها مفسرهای فرمان هستند. آنها برنامههای کاربردی م�باشند که قابليت صدور دستورات محاورهای کاربران به س
فراخوانهای سيستم و کاربرپردازشهای دستهای را ميسر م�سازند. به هيچ وجه برای اجرای برنامهها الزم نم�باشند، آنها صرفًا ي0 اليه بين 

هستند.

آن ندارد، اما شل ي0شل را به مثابه روش� برای صحبت کردن با سيستم خود در نظر آوريد. سيستم شما برای اکثر کارهايش احتياج� به 
بررس�های اصل� را انجامرابط بسيار خوب مابين شما و آنچه سيستم م�تواند ارائه کند، م�باشد. شل به شما اجازه م�دهد که حساب کنيد، 

ب کنيد و برنامهها را به هم متصلدهيد و برنامههای کاربردی را اجرا نماييد. و از آن مهمتر به شما اجازه م�دهد اين اعمال را با ي?ديKر ترکي
نموده و عمليات پيچيده را انجام دهيد و وظايف را خودکار سازيد.

BASH شود ). صفحهکليد ياداخلداخل. مدير پنجره شما نيست. ترمينال شما نيست( اما اغلب نيست سيستم عامل شما� ترمينال شما اجرا م
ا دوبار کلي0 نمودن رویموشواره شما را کنترل نم�کند. سيستم شما را پي?ربندی نم�کند، محافظ نمايشKر را فعال نم�سازد، فايلها را ب

 � درگير فعال کردن برنامهها از طريق مدير پنجره يا محيط روميزی شما نم�شود. اين مهم است کهBashآنها برايتان باز نم�کند. به طور کل
Bashتهای  فقط رابط شما برای اجرای فرمانها( با استفاده از دستور زبان آن ) هم در اعالن محاورهای آن و هم در اس?ريپBashبدانيد 

م�باشد.

Introductionدر مستندات گنو: 

: ي0 مفسر فرمان( احتماال� محاورهای )، عمل کننده به عنوان ي0 اليه بين کاربر و سيستم است.پوسته يا شلپوسته يا شل
BASHBASH يا :Bourne Again Shell ي0 پوسته سازگار با ،BourneBourne.است 

Bashکاربرد 

 همچنين م�تواند درBASH است. حالت محاورهایحالت محاورهای در BASH ي0 اعالن و خطفرمان است. اين BASHاکثر کاربران تصور م�کنند که 
برخ� وظايفوضعيت غير محاورهایوضعيت غير محاورهای برای خودکار سازی   اجرا گردد، مانند وقت�که اس?ريپتها اجرا م�شوند. م�توانيم از اس?ريپتها 

فرمان تايپ نماييد)، اما در ي0استفاده کنيم. اس?ريپتها اساسًا ليست� از فرمانها م�باشند(دقيقًا مانند همان فرمانهايی که م�توانيد در خط
يKری اجرا م�شوند.فايل ذخيره شدهاند. موقع� که اس?ريپت اجرا م�شود، تمام اين دستورات( به طور معمول ) به ترتيب ي?� پس از د

 شروع م�کنيم. موقع� که شما با آنها مأنوس شويد، م�توانيد آنها را با هم در اس?ريپتها قرار بدهيد.شل محاورهایشل محاورهایما با دستورات اساس� در 
مهم!

 در شل آشنا و مأنوس نماييد. آنها برای خودآموزی ضروری م�باشند.apropos و manشما بايد خودتان را با فرمانهای 

 $ man  man  man

 $ man aproposapropos

 ختم م�گردد. اگر# يا % يا $ م�باشد. به طور سنت�، ي0 اعالن شل به BASH در ابتدای ي0 سطر بيانگر اعالن $در اين راهنما عالمت 
).BASH ، يا Korn ، يا ي0 شل POSIX است( ازقبيل ي0 پوسته Bourne ختم شود، به آن معناست که ي0 شل سازگار با پوسته $به 

 ختم شود،# را پوشش نم�دهد. اگر به کاراکتر C shell) است، اين راهنما tcsh يا csh(شل شل CC ختم شود بيانگر ي0 %اگر به عالمت 
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) اجرا م�گردد، و بايست� بسيار محتاط و دقيق باشيد.rootنشان دهنده آنست که شل با حساب کاربر ارشد(

 باشد. اعالن فرمانها اغلب خيل� شخص�سازی شده هستند.$اعالن واقع� شما احتمال دارد خيل� طوالن�تر از 

 ناميده شدهاند) را در مباحث گوناگون باز م�کند. شما آن را بهman" م�آيد، اين دستور مستندات(صفحات manual از "manدستور 
 در آن نام صفحهايست که م�خواهيد آن را بخوانيد.]]topictopic[[ استفاده کنيد، که BASH در اعالن man [topic][topic]صورت اجرای دستور 

 چاپ شدن� م�باشند.توجه داشته باشيد که بسياری از اين صفحهها( عليرغم ظاهر نامشان ) به طور قابل مالحظهای طوالن�تر از ي0 صفحه
 داشته باشد. همچنين برای ساير مواردی از قبيل فراخوانهایmanهر فرمان( يا برنامه کاربردی ) در سيستم شما احتمال دارد ي0 صفحه 

.سيستم� يا فايلهای پي?ربندی خاص نيز صفحات� موجود است. در اين راهنما، ما فقط دستورات را پوشش خواهيم داد

 �، و نه برنامههایBASH(دستورات فراهم شده توسط خود BASHتوجه نماييد که اگر در جستجوی اطالعات� در باره دستورات داخل
 گسترده و مفصل است. ي0 مرج� ممتاز و بسيارBASH را به کار ببريد. مستندات man bashbashخارج�) م�باشيد، بايد به جای آن دستور 

خوب است ولو اينکه تکني?�تر از اين راهنمام�باشند.

BASH همچنين ي0 دستور helpنمايد(که در آينده در مورد آنها صحبت� که خالصه کوتاه� از دستورات داخل� را شامل م�شود ارائه م
خواهيم نمود) .

 $ help

 $ help readread

در پرسش و پاس�های متداول:
 وجود دارد؟Bashآيا ليست� از ويژگ�های اضافه شده به ي0 نگارش معين 

: حالت� از عمل?رد که در آن ي0 اعالن در هر زمان ي0 دستور را از شما م�پذيرد.حالت محاورهایحالت محاورهای

: ي0 فايل محتوی ي0 سلسله دستورات برای اجرا ي?� پس از ديKری.اس3ريپتاس3ريپت

فهرست مطالب

با پرش از بخش معين� بهاين راهنما به بخشهايی تقسيم شده، که مقصود خوانده شدن آن تقريباً به همان ترتيب ارائه شده است. اگر شما 
 مناسب درجلو برويد، مم?ن است با کمبود اطالعات پيشزمينهای بخشهای قبل� مواجه شويد. (لينکهايی جهت مراجعه به بخشهای

مباحث قبل� در همه موارد ارائه نگرديده.)

دستورات و شناسهها( آرگومانها )

انواع دستورات، جداسازی شناسهها، نوشتن اس?ريپتها.

کاراکترهای خاص

پارامترها
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متغيرها، پارامترهای ويژه، انواع پارامترها، بسط پارامتر.

الKوها

 )، انطباق نام فايل،جانشين�های توسعهيافته، عبارتهای منظم.Globsجانشين�ها( 

بررس�ها و شرط�ها

.select و case ،forو  while, until، ]]و  if, test، || و &&وضعيت خروج، 

آرايهها

.�آرايهها، آرايههای انجمن

�ورودی و خروج

ها، لولهها، جايKزين� پردازش.  here stringها,  here documentتغيير مسير، 

دستورات مرکب

زيرپوستهها، گروهبندی دستورات،ارزيابی حسابی،توابع، مستعارها.

Sourcing

خواندن دستورات از ديKر فايلها.

Jobکنترل 

تکني0ها

انتخاب پوسته،نقلقول� کردن، خوانايی، اش?الزدايی.
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دستورات و شناسهها

الب ط فهرست م

دستورات و شناسهها .1

انواع دستورات .2

اس�ريپتها .3

دستورات و شناسهها

BASH� رفتاردستوردستور  دستورات را از ورودی( که م$تواند ترمينال يا ي� فايل باشد ) م$خواند. با هر سطری که م$خواند به عنوان ي
ربرم$گيرند، موجودم$کند ‐‐ ي� دستورالعمل که بايد انجام بشود(چند حالت پيشرفتهتری از قبيل دستورات$ که سطرهای چندتايی را د

است، اما در حال حاضر نگران آنها نم$باشيم.)

BASH هر سطر را از محل هرکاراکتر فضای سفيد( فاصله و Tab تقسيم م$کند. اولين کلمهای که پيدا م$کند نام دستوریکلمههاکلمهها ) به 
 برای دستور تلق$ م$گردند(گزينهها، نام فايلها و غيره).شناسههاشناسههااست که بايد اجرا شود. تمام کلمات باق$مانده 

 را با اجرای:testtestم فرض کنيم شما در ي� دايرکتوری خال$ هستيد. (اگر م$خواهيد اين کد را امتحان کنيد م$توانيد دايرکتوری به نا

mkdir testtest ; cd testtest.(ايجاد کنيد و داخل آن برويد 

$ ls            # ليست فايلها در دايرکتوری جاری(بدون خروجی: فايلی موجود 

نيست). 

$ touch a b ca b c   # ' را ايجاد میکند.  c' و 'b' و 'aفايلهای  '

$ ls            # دوباره ليست فايلها، اين دفعه در خروجی سه فايل ايجاد شده 

نمايش داده میشود.

  a  b  c

touch برنامه کاربردی است که زمان �ي� فايل معين را به زمان حال تغيير م$دهد. اگر فايل نامبرده در حال حاضرآخرين ويرايش آخرين ويرايش ي
 برای هر ي�touchدادهايم. موجود نباشد، به سادگ$ آن را، به عنوان ي� فايل جديد خال$ ايجاد م$کند . در اين مثال، ما سه شناسه به آن 

 سه فايل ايجاد شده را به ما نشان م$دهد.lsاز آنها ي� فايل ايجاد م$کند. فرمان 

$ rm **            #  تمام فايلهای دايرکتوری فعلی را حذف میکند

$ ls              

$                 #  ليست فايلهای دايرکتوری جاری(فايل موجود نيست)

$ touch a   b  ca   b  c  #  را ايجاد میکندc و b و a فايلهای 
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$ ls              #  در c و b و a دوباره ليست فايلها، اين دفعه فايلهای 

خروجی نمايش داده میشود.

  a  b  c

rm .جانشين * ابزاری برای حذف فايلهايی م$باشد که به عنوان شناسه به آن داده شدهاند � م$باشد. و در اينجا در اصل به)glob( ي
) خواهيد خواند.globsم$باشد. بعداً بيشتر درباره جانشينها (تمام فايلهای موجود در دايرکتوری جاری تمام فايلهای موجود در دايرکتوری جاری معنای 

 چند تا فاصله وجود داشت؟ همينطور نيز متوجه شديد که نتيجه، يعن$ فايلهایcc و bb و همچنين مابين bb و aaحاال توجه نموديد که بين 
ا با دفعه قبل که فقط ي� فاصله بين آنها بود تفاوت$ ندارد. حال آگاه شديد که تعداد فضاهای سفيد بين شناسههtouchايجاد شده توسط 

اهميت ندارد. دانستن اين مطلب با اهميت است. برای مثال:

 $ echo This is a test.This is a test.

 This is a test.

 $ echo This    is    a    test.This    is    a    test.

 This is a test.

echo (که در اين حالت ترمينال است) م$نويسد. در اين مثال، ما دستور خروج& استانداردخروج& استاندارد دستوری است که شناسههايش را در echoرا 
 اين شناسهها را م$گيرد، وآنها را ي� به ي� با ي� فاصله مابينecho.' که فرمان test' و 'a'و 'is'و 'Thisبا چهار شناسه به کار بردهايم: '

 اگر واقعاً فاصلههایآنها در خروج$ چاپ م$کند. در حالت دوم دقيقًا همان اتفاق رخ م$دهد. فاصلههای اضاف$ تفاوت$ ايجاد نم$کنند.
 انجامنقلقولهافاده از اضاف$ را خواسته باشيم، الزم است جمله را به صورت ي� شناسه منفرد به آن بدهيم. م$توانيم اين کار را با است

بدهيم:

 $ echo "This    is    a    test.""This    is    a    test."

 This    is    a    test.

 م$باشد، با'.This    is    a    test.This    is    a    test'نقلقولها هر چيز در داخلشان را به صورت ي� شناسه منفرد بستهبندی م$کنند. اين شناسه منفرد 
 آنها را حذفecho قبل از تحويل شناسه به فرمان BASHفاصلههای صحيح. توجه داشته باشيد که نقلقولها بخش$ از شناسه نيستند، 

اين شناسه منفرد را درخروج$ چاپ م$کند، درست مانند آنچه هميشه انجام م$دهدechoم$کند. 

در اجتناب از موارد ذيل دقيق باشيد:

$ ls                                    #                           .ليست فايلهای دايرکتوری جاری

The secret voice in your head.mp3  secret

$ rm The secret voice in your head.mp3The secret voice in your head.mp3  #             شناسه اجرا م$کند، نه با ي�$6را با rm  فرمان  
rm: cannot remove `The': No such file or directory
 rm: cannot remove `voice': No such file or directory
 rm: cannot remove `in': No such file or directory
 rm: cannot remove `your': No such file or directory
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 rm: cannot remove `head.mp3': No such file or directory
$ ls                               # ليست فايلهای دايرکتوری جاری: فايل مورد نظر هنوز آنجاست 
The secret voice in your head.mp3  #                            شما حاال دي�ر نيست secret اما فايل

حذف خواهيد نمود! فرمانشما بايد در محصور کردن صحيح نام فايل با عالئم نقلقول دقيق باشيد. اگر محتاط نباشيد، فايلهای اشتباه$ را 
rmد،  نام فايلها را به عنوان شناسه م$پذيرد. اگر نامهايی که در آنها کاراکتر فاصله وجود دارد را نقلقول$ نکنيrmفکر م$کند که هر 

 سع$ خواهد نمود هر کلمه را به طورrm شناسهها را از محل فضای سفيد تفکي� م$کند، BASHشناسه ي� نام فايل است. نظر به اينکه 
ر را حذف نمايد. اينجداگانه حذف کند. در مثال فوق، به جای نام فايل صوت$، سع$ کرده هر ي� از کلمات موجود در نام فايل مورد نظ

 ما حذف گردد، و فايل صوت$ را پشت سر باق$ ب�ذارد!secretsecretموجب گرديده فايل 

، و سطر جديد) جدا م$شوند. به خاطر سپردن اين مطلب اهميتTabشناسهها از نام دستور و از ي�دي�ر نسبت به فضای سفيد( فاصله، 
 است:اشتباهدارد، برای مثال، مورد زير 

 $ [-f file] file]

 تصور م$کندBASH را با فاصله از ي�دي�ر جدا نکنيد، f- و ] جدا شود. اگر شما [[ و f، filefile- از شناسههای ]شما م$خواهيد دستور 
 وfilefile جستجو م$کند. عالوه بر اين، شناسه f-] شما برای برنامهای با نام PATH را اجرا کنيد، و در f-]شما م$خواهيد دستوری به نام 

 باشد. در دستور صحيح همه شناسهها با فاصله از ي�دي�ر جدا[[ انتظار دارد آخرين شناسهاش،  ] نيز الزم است با فاصله جدا شوند. فرمان [[
م$شوند:

 $ [ -f file ]file ]

ه م$توان از فضای را در آينده مفصلتر شرح خواهيم داد. افراد زيادی را ديدهايم که با آن سر در گم شدهاند، و گمان بردهاند ک]( ما فرمان 
 دانستيم خيل$ زود در اين مثال خاص آن را مطرح کنيم.)الزمالزمسفيد ميان آن و شناسههايش صرفنظر نمود، بنابراين، 

 باشد، بايد نقلقول$ بشود:کاراکترهای خاصو البته اگر نام فايل شما شامل فضای سفيد و يا دي�ر 

 $ [ -f "my file" ]"my file" ]

http://wiki.bash-hackers.org و تفکي� کلمه، نقلقولها، شناسههالطفاً اگر هنوز مطلب برای شما خيل$ واض� نيست، از توجه: 
/syntax/wordsراهنما، درک مناسبی از اينکه ش قبل از ادامه اين  نماييد. اين مهم است که شما  ل ديد خوبی در اين موارد حاصل 

دستورات$ را که به آن م$دهيد چ�ونه تفسير م$کند، داشته باشيد.

تکرار مفيد:
ا جملهها و رشتههايی که مرتبط با ي�دي�ر هستند، حت$ اگر به طور قطع$ ضرورت ندارد، را نقلقول$ کنيد. اين شمهموارههموارهشما بايد 

را گوش به زنگ نگاه م$دارد و ريس� خطای انسان$ در اس�ريپتها را کاهش م$دهد.
 را نقلقول$ کنيد.echoبرای مثال، هميشه بايد شناسههای فرمان 

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  

http://bashguide.blogsky.com/pages/Arguments
http://bashguide.blogsky.com/pages/Quotes
http://bashguide.blogsky.com/pages/WordSplitting
http://wiki.bash-hackers.org/syntax/words
http://wiki.bash-hackers.org/syntax/words


در پرسش و پاس�های رايج:
من سع$ م$کنم ي� فرمان را در متغيری قرار دهم، اما هميشه در حالتهای پيچيدهتر ش�ست م$خورم!

چ�ونه م$توانم شناسههای( گزينههای ) خطفرمان را به آسان$ مديريت کنم؟

فرمانهاشناسههاشناسهها نام  فرمانها تعيين کنيد. آنها پس از   آورده: اينها کلمات اختياری اضافهای هستند که م$توانيد موق� اجرای 
 را با دو شناسه اجرا م$کند).ls فرمان 'ls -l  foofoo'م$شوند(

) برای محافظت از کاراکترهای خاص معين در داخل عبارت نقلقول$، از تفسير شدن به عنوان" و ': دو نوع نقلقول( نقلقولهانقلقولها
 را بعدًا صحبت خواهيم نمود." و '، استفاده م$کنيم. تفاوت بين BASHکاراکتر خاص توسط 

انواع دستورات

BASH.چند نوع مختلف از دستورات را شناسايی م$کند: مستعارها، توابع، دستورات داخل$، کلمات کليدی، و اجرايیها 

.اس�ريپتها به کار م$روند، نه در محاورهای: مستعارها روش$ برای کوتاه نمودن دستورات است. اينها فقط در پوستههای مستعارها
 معينرشتهرشته کوتاه شده برای ي� نامنام تفاوتهای ي� اس�ريپت و ي� پوسته محاورهای م$باشد.) مستعار ي� معدودمعدود( اين ي�$ از 

 جاي�زين م$گردد. بنابراين بهرشتهرشته به عنوان ي� دستور استفاده شود، قبل از اينکه فرمان اجرا گردد، نام با نامناماست. موقع$ که آن 
جای آن اجرا م$گردد:

$ nmap -P0 -A --osscan_limit 192.168.0.1192.168.0.1

م$توانيد از ي� مستعار به اين ش�ل استفاده کنيد:

$ alias nmapp='nmap -P0 -A --osscan_limit'nmapp='nmap -P0 -A --osscan_limit'

$ nmapp 192.168.0.1192.168.0.1

قابليت انعطاف بيشتری م$خواهيد، از ي � تابعقدرت مستعارها محدود است، جاي�زين$ فقط در اولين کلمه رخ م$دهد. اگر 
استفاده کنيد. مستعارها فقط به عنوان ميانبرهای متن$ مفيد م$باشند.

 به کاراس�ريپتها چيزی مشابه مستعارها هستند، اما قدرتمندتر. بر خالف مستعارها، توابع م$توانند در BASH: توابع در توابعتوابع
ول کنند وبروند. ي� تابع محتوی فرمانهای پوسته است، بسيار زياد مانند ي� اس�ريپت کوچ�، حت$ م$توانند شناسهها را قب

بعداً در اينلتری متغيرهای محل$ ايجاد کنند. وقت$ ي� تابع فراخوانده م$شود، دستورات داخل آن اجرا م$شوند. توابع به طور کام
 پوشش داده م$شوند.راهنما

قبيل BASH: دستورات داخل$ خودش دارد، از  (تغيير دايرکتوری)، cd تعدادی دستور اصل$ در ساختمان   echoنوشتن)  
خروج$)، وغيره. م$توانيد آنها را به عنوان توابع$ که از قبل فراهم شدهاند در نظر ب�يريد.

ه: کلمههای کليدی کامال� مانند دستورات داخل$ م$باشند، فقط اختالف اصل$ آنها درقواعد تجزيه ويژه در نظر گرفتکلمات کليدی
 ي� کلمه کليدی است. هر دو برای بررس$ موضوعات]] ي� دستور داخل$ است، در حالي�ه ]شده برای آنها م$باشد. برای مثال، 

 است تا فرمان داخل$، اين کلمه کليدی از چند قاعده ويژه تجزيه سود م$برد که کاربرد کلمه کليدی ي�]]به کار م$روند، اما چون 
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آن را آسانتر م$سازد:

$ [ aa < b ]b ]

 -bash: b: No such file or directory
$ [[ aa < b ]]

 راتغيير مسير فايل تغيير مسير بدهد(بخش  ]a[  را به دستور bb سع$ م$کند فايل bashمثال اول ي� خطا باز م$گرداند، زيرا 
 به کار م$رود،]] وقت$ که با ي� فرمان >مالحظه کنيد) مثال دوم به طور واقع$ آنچه شما انتظار داريد انجام م$دهد. کاراکتر 

را ندارد.تغيير مسير تغيير مسير دي�ر معن$ خاص عمل�ر

 يادستور خارج&دستور خارج& است، که همچنين ي� اجرايیاجرايی اجرا بشود، ي� دستور bash: آخرين نوع دستوری که م$تواند توسط اجرايیها
 است، به نيز ناميده م$شود. اجرايیها با استفاده از نام مسير فراخوان$ م$شوند. اگر فايل اجرايی در دايرکتوری جاریبرنامهکاربردیبرنامهکاربردی

 استفادهusr/local/bin//usr/local/bin/myprogram/ است، از usr/local/bin/usr/local/bin/ به کار ببريد. اگر در دايرکتوری myprogram/./.صورت 
کنيد.

 از متغيری استفاده م$کند، که ب�ويد در مواقع$ که شما فقط نام برنامهBASHبرای اندک$ آسانتر نمودن زندگ$ شما، بههرحال، 
 نام دارد، ومجموعهای از نام مسيرهایPATHکاربردی را م$دانيد و نه نام مسيرکامل آنرا، در کجا برنامه را پيدا کند. اين متغير 

 موقع$ که ي� فرمان بدون نام مسير درbin/bin::/usr/bin/usr/bin/دايرکتوری است که با کاراکتر کولن از هم جدا شدهاند‐‐ به عنوان مثال 

BASH مشخص م$شود ( مثل myprgram يا ،ls مستعار، تابع، کلمه کليدی يا دستور داخل$ نباشد � در ميانBASH)، و ي
، به ترتيب از چپ به راست آنرا جستجو م$کند، که ببيند آيا آنها دارای فايل اجرايی با نام$ که تايپ کردهايدPATHدايرکتوریهای 

هستند.

نکته:
 برای پیبردن به نوع ي� فرمان استفاده کنيد.typeم$توانيد از فرمان 

به عنوان مثال:

 $ type rmrm

 rm is hashed (/bin/rm)

 $ type cdcd

 cd is a shell builtin

دستورات سادهدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاس�های رايج:
 چيست؟]] و ] و testتفاوت بين 

چ�ونه م$توانم مستعاری ايجاد کنم که ي� شناسه دريافت کند؟

ده شده: ي� نام که به ي� رشته نسبت داده شده است. موقع$ که نام به عنوان ي� فرمان به کار برود، با رشته نسبت دامستعارهامستعارها
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تعويض م$گردد.

 باي� نام که به ي� مجموعه از دستورات نسبت داده شده است . وقت$ که نام به عنوان ي� دستور استفاده شود، تابعتابع: تابع: 
شناسههای به کار رفته در خطفرمان ، فراخوان$ م$شود. توابع روش اصل$ برای ايجاد فرمانهای جديد هستند.

 ساخته شدهاند. اينها موقع$ که در خطفرمان اجرا شوند به طور داخل$ اجراBASH فرمانهای معين$ که در داخل دستورات داخل&:دستورات داخل&:
م$شوند( و پردازش جديدی ايجاد نم$کنند ).

نام مسير آن اجرا شود(برنامههای کاربردی:برنامههای کاربردی: به  با ارجاع  برنامه که م$تواند   �)، و يا اگر محل استقرار آن در متغيرbin/ls/bin/ls/ ي
PATH.شما وجود دارد، با نام آن اجرا گردد 

اس#ريپت ها

 فايل را م$خواند و دستورات را به ترتيب پردازش م$کند.BASHي� اس�ريپت اساساً ي� سلسله دستورات در داخل ي� فايل است. 
 همزمان اجرا گرديده باشد(فقط وقت$ به دستور بعدی م$رود که اجرای دستور فعل$ به پايان رسيده باشد، م�ر اينکه دستور جاری به طور غير

در پسزمينه ). در مورد حالت اخير خيل$ نگران نباشيد، در آينده بيشتر در باره آن خواهيد آموخت.

ار برده شود.در واق� هر مثال$ که در اين راهنما مالحظه م$کنيد، دقيقًا م$تواند به همان خوبی خطفرمان در اس�ريپتها به ک

ساخت ي� اس�ريپت آسان است. شما فقط ي� فايل جديد بسازيد و جمله زير را در ابتدای آن قرار دهيد:

#!/usr/bin/env bash

 به عنوان مفسر آن به کار خواهد رفت. ( روشهای معتبر دي�ری نيزBASHاين سرآيند اطمينان ايجاد م$کند که هرگاه اس�ريپت اجرا شود، 
 بايد در ابتدايیترين نقطه فايل، بدون هر گونه فاصله يا سطری قبل از آنها قرار گيرند.!#برای انجام اين امر وجود دارد.) کاراکترهای 

دستورات اس�ريپت شما هم�$ در سطرهای زير اين سطر ظاهر م$شوند.

 نيست. هرچند که،bash همان sh به عنوان مفسر استفاده م$کنند فريب نخوريد. bin/sh/bin/sh/ با مثالهای موجود در اينترنب که از لطفاً

 اجرا خواهند شد، مقدار زيادی ازsh در پوسته bash خيل$ همسان به نظر برسند، و ولواينکه اکثر اس�ريپتهای bash و shدستور زبان 
 در م$مانند و يا رفتار غير منتظرهای خواهند داشت.sh تهيه شدهاند و در bashمثالهای اين راهنما فقط برای 

 به اس�ريپتهايتان خودداری نماييد. چون مقصود را برآورده نم$کند و کامال�sh.sh.همچنين، خواهشمند است از دادن پسوند گمراه کننده 

 ).sh باشد، نه ي� اس�ريپت bashگمراه کننده است(چون قرار است اس�ريپت 

برای نوشتن اس�ريپت اجتناب NotepadNotepad برای نوشتن اس�ريپتهايتان استفاده م$کنيد، در هرحال از کاربرد WindowsWindowsو در ضمن اگر از 
 ايجادnotepad ايجاد نمايد. يعن$ هر سطری که در DOS فقط م$تواند فايلهای با انتهای سطر به روش Microsoft NotepadMicrosoft Notepad. نماييد

 فقط سطرهايی که به ي� کاراکترBASH. سطرجديدسطرجديد و ي� کاراکتر رفتن سر سطررفتن سر سطرم$کنيد با دو کاراکتر خاتمه م$يابد: ي� کاراکتر 
 وقت$ که نم$دانيد آنجا هست باعث دردسر باورCarriage ReturnCarriage Returnرفتن سرسطررفتن سرسطر خاتمه م$يابند را م$خواند. در نتيجه، کاراکتر سطرجديدسطرجديد

حالت از خيل$ مرموز). در هر  خواهد شد( پيغام خطاهای   وGEdit و kateو Emacsو Vim مانند ويرايشLر محبوبیويرايشLر محبوبینکردن$ شما 
GVIM يا xemacs استفاده کنيد. اگر چنين نکنيد، بعد قبل از اجرای اس�ريپت الزم است تمام کاراکترهای CR( رفتن سرسطر) را پاک

کنيد.
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وقت$ که اس�ريپت شما آماده شد، م$توانيد آن را به صورت زير اجرا کنيد:

$ bash myscriptmyscript

 به هيچ وجه کاریBASH فقط ي� توضيح است. !# را اجرا کرده و به او م$گوييم اس�ريپت ما را بخواند، سطر BASHدر اين مثال، ما 
با آن نم$کند.

 به طورBASHخوان$ به طور جاي�زين م$توانيد به اس�ريپت خود مجوزهای اجرا بدهيد. موفع$ که اين کار را انجام دهيد، به جای فرا
دست$، م$توانيد اس�ريپت را به طور واقع$ به عنوان ي� برنامه کاربردی اجرا نماييد:

$ chmod +x myscriptmyscript

$ ./myscript

به اين روش اجرا م$شود، سطر  به سيستم عامل (!#موقع$ که اس�ريپت   OSم$گويد، که از چه مفسری استفاده کند. سيستم عامل (
/usr/bin/env/usr/bin/env را برای اجرای bash .به کار م$برد، و آن هم اس�ريپت ما را م$خواند BASH چشمپوش$# خودش از سطر سرآيند 

م$کند.

هايشان را در محل$بعض$ها مايل هستند اس�ريپتهای خود را در ي� دايرکتوری شخص$ نگهداری نمايند. دي�ران$ مايل م$باشند اس�ريپت
 ذکر شده نگهداری کنند، اکثراًهر دو را با هم انجام م$دهند. آنچه من به شما پيشنهاد م$دهم چنين است:PATHکه در متغير 

$ mkdir -p ""$$HOMEHOME/bin"/bin"

$ echo ''PATH="PATH="$$HOMEHOME/bin:/bin:$$PATHPATH"'"' >> "$HOME/.bashrc"/.bashrc"

$ exec bash

binbin را در دايرکتوری خانگ$ شما ايجاد م$کند. ي� سنت است که دايرکتوریهای شامل دستورات binbinدستور اول، دايرکتوری با نام 
"). با دستور دوم ي� سطر بهباينریباينریناميده شوند، حت$ وقت$که آن دستورات اس�ريپت هستند نه برنامههای ترجمه شده به زبان ماشين ("

BASH اضافه م$کند. حاال هر اجرای جديدی از PATH شما اضافه م$شود، که دايرکتوری ايجاد شده را به ابتدای متغير bashrc.فايل 
 ما را با ي� نمونه جديدBASH شما را بررس$ م$کند. سرانجام، سطر سوم اجرای فعل$ binbinبرای يافتن اس�ريپتهای اجرايی، دايرکتوری 

 جديد را م$خواند.bashrc.bashrc.تعويض م$کند، که فايل 

) هرگز بالفاصله تأثير نم$کنند.بايد برخ$ اقدامها را برای حواندن مجدد فايل انجام دهيد. درbashrc.bashrc. (از قبيل DotFilesتغييرات در 

 برای تعويض پوسته در حال اجرا استفاده نموديم. اگر خواسته باشيد، م$توانيد ترمينال باز را بسته وترمينالexec bashbashمثال فوق، از 
( و احتما́ال ساير فايلها ) خودش را مقدار ده$ مجدد م$کند. يا،bashrc.bashrc. دوباره با خواندن فايل BASHجديدی باز کنيد. در اين حالت 

 به طور دست$bashrc.bashrc. و يا فايل ("PATH="$HOME/bin:$PATH)م$توانيد فقط دستور ذکر شده را در خطفرمان به کار ببريد 

 اجرا نماييد."source "$HOME/.bashrc/.bashrcدر پوسته جاری با استفاده از 

 خود قرار داده و به صورت ي� دستور معمول$ اجرايش کنيم( حاالbinbinدر هر حال، اکنون م$توانيم اس�ريپت خودمان را در دايرکتوری 

 را مانند مثال قبل$ اضافه کنيم):/.دي�ر احتياج$ نيست که در ابتدای نام اس�ريپت بخش 

$ mv myscript "myscript "$$HOMEHOME/bin" /bin" 
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$ myscript

نکته:
�رد اس�ريپت ووقت$ شما در سرآيند اس�ريپت نوع مفسر را تعيين م$کنيد، همچنين م$توانيد زمان کوتاه$ را برای شرح دادن عمل

شناسههای مورد نياز آن صرف کنيد:

#!/usr/bin//usr/bin/env bash

#

  شناسه ها  نام اسکريپت   #

#

 توضيح کوتاهی در تشريح هدف اسکريپت. #

#

# Copyright [date], [name]

نکته:
ان مثال، شناسههای زيرم$توانيد سرآيند را با ي� کلمه از شناسههای اختياری که م$خواهيد به مفسر ارسال کنيد به کار ببريد. به عنو

اش�الزدايی تفصيل$ را فعال م$کنند:

#!/bin/bash -xv

 نيست. متأسفانه نم$توانيد از اين ي�$ استفادهbin/bin/ کجا نصب گرديده، الزم است، و هميشه هم در Bashلي�ن دانستن آنکه 
کنيد:

#!/usr/bin//usr/bin/env bash -xv

نويسيد:به علت آنکه برای آن، دو کلمه در سرآيند الزم است. يوني�س آن را اجازه نم$دهد.م$توانيد به جای آن اينطور ب

#!/usr/bin//usr/bin/env bash

set -xv

 را مالحظه کنيد.اش�الزدايیبرای جزئيات بيشتر بخش 

perl و sh و bash سرآيند ي� اس�ريپت برنامه کاربردی که به عنوان مفسر عمل خواهد نمود، را تعيين م$کند( ماننذ سرآيند:سرآيند:

 �) م$آيد.!(bangbang) و # (hashhash نيز ناميده م$شود‐‐ ي� عبارت عاميانه که از ترکيب shebangshebangو ...). به طور مصطل� ي
 چند معن$ دي�ر در زمينههای متفاوتسرآيندسرآيند استفاده م$شود، بهويژه چون headerheader خيل$ بيشتر از shebangshebangشايد ببينيد که کلمه 
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 فقط ي� معن$ دارد.shebangshebangدارد، حال آنکه 
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کاراکترهای خاص

 اين کاراکترهاBASH وجود دارد، موقع� که اين کاراکترها را استفاده م�کنيم، BASHتعدادی کاراکتر ويژه، که معنای غير لفظ� دارند، در 
 نيز ناميدهاند.فوق کاراکترهافوق کاراکترهاو معن� خاص آنها را ارزيابی م�کند، اما به طور معمول، آنها را به دستورات عبور نم�دهد. اينها را 

در اينجا تعدادی از اين کاراکترها و عمل� که انجام م�دهند آمده است:

 از فضای سفيد برای اينکه يF کلمه از کجا شروع م�شودBASHها، و سطرجديد). Tab: فضای سفيد( فاصلهها، [فضای سفيد][فضای سفيد]
ضافه ديKر، به منزلهو در کجا تمام م�شود استفاده م�کند. اولين کلمه از هر فرمان به عنوان نام دستور تلق� م�گردد، و هر کلمه ا

شناسه برای آن دستور م�باشد.

ًا بيشتر در باره آن: کاراکتر بسط. اين کاراکتر در اکثر جايKزين�ها از جمله بسط پارامتر( جايKزين� متغير) استفاده م�شود. بعد$
خواهيم گفت.

به کلمات يا شناسههای'متن' : نقلقول تک� متن درونش را از هرگونه بسط توسط شل محافظت نموده و از شTسته شدن آن 
چندگانه ممانعت م�نمايد. اين نقلقولها همچنين از معان� خاص کاراکترهای ويژه داخل نقلقول پيشگيری م�کنند.

ين� را: نقلقول دوگانه، متن درونش را از شTسته شدن به کلمات و شناسههای چندگانه محافظت م�کنند، اما انجام جايKز"متن"

‐‐ جلوگيری م�کنند.$ کاراکترهای خاص در درون نقلقول،‐‐ اساساً همه غير ازکاراکتر اکثراکثراجازه م�دهند. آنها از معنای ويژه 

با کاراکتر # خواهد يافت.توضيحتوضيح شروع يF #: کاراکتر توضيح. هر کلمه شروع شده  جديد ادامه  بود که تا سطر  خواهد   
توضيحات توسط پوسته پردازش نم�شوند.

طر قرار: جدا کننده دستور. سم�کالن برای جدا کردن دستورات چندتايی از يTديKر، در صورت انتخاب کاربر برای در يF س;
 چيزی مانند سطر جديد است.اساساًاساساًدادن آنها، به کار م�رود. 

) از اينکه کاراکتر پس از آن به هر طريق ويژهای به کار رود پيشگيری م�کند. اينbackslash: کاراکتر گريز. مميز برعکس(\
 .خيرخيرخاصيت در نقلقول دوگانه عمل م�کند اما در نقلقول تک� 

~ Fميانبر برای دايرکتوری خانگ� شما م�باشد. خودش به تنهايی، يا وقت� که با ي Fدنبال م�شود، اين کاراکتر/: عالمت مد ي 

به معنای دايرکتوری خانگ� HOME$ معادل نام کاربری دنبال شود،   Fبا ي بود. مثالها:آن کاربر آن کاربر  م�باشد. موقع� که  خواهد 

cd ~~john/binjohn/bin; cp coolscript coolscript ~~/bin/bin

. تغيير: کاراکترهای تغيير مسير. اين کاراکترها برای اصالح( تغيير جهت ) ورودی و يا خروج� يF فرمان به کار م�روند> يا <
مسيرها بعداًپوشش داده م�شوند.

: خطلولهها ارسال خروج� يF دستور به عنوان ورودی به يF دستور ديKر را فراهم م�کنند.|

بررس� عبارت. يF عبارت شرط� را به صورت منطق� برای تعيين آنکه آيا صحيح است يا غلط ارزيابی م�کند.: ]]عبارت  [[

 { commands; } دستور واحد باشند رفتارم�شود. برای جاهايی که Fگروهبندی فرمانها. با دستورات داخل ابروها مانند آنکه ي :
 فقط يF دستور را الزم دارد، و شما حس نم�کنيد که يF تابع آن را برآورده سازد، ارائه گرديده.BASHدستور زبان 
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حالت دوم جايKزين� دستور : (command)$ و `دستور`  ) فرمان اول دستور داخلبه مراتب  جايKزين�   ارجuتر م�باشد.) 

 را با خروج� استاندارد دستور تعويض م�نمايد.(...)$ يا `...`عالمتها را اجرا م�کند، و سپس تمام� 

 جديد اجرا م�کند. اگر اين دستور موجبbash. اين به جای پوسته فعل� دستور را در يF پوسته زير پوسته: اجرای (دستور)
اثرات جانبی( مانند تغيير متغيرها) بشود، اين تغييرات در پوسته جاری تأثير نم�کنند.

به عنوان عملKرهای رياض� در نظر گرفتهمحاسبات: دستور ((عبارت))((عبارت))  / قبيل + و ‐ و * و  . عملKرهای داخل پرانتزها از 

 به کار برود. بعداًif (((($$aa <  < $$bb)))) و نيز بررس�هايی مثل ((((aa=$=$bb++77))))م�شوند. اين ساختار م�تواند برای تخصيصهايی مثل 

بيشتر توصيح م�دهيم.

$((expression))((expression)):زين م�گردد. مثالKزين� حسابی. نظير مورد فوق، اما در اينجا نتايج ارزيابی حسابی جايKجاي :

echo "The average is  "The average is $$(( ((( ($$aa+$+$bb)/)/22 ))" ))".

چند مثال:

$ echo "I am "I am $LOGNAME""

I am lhunath

$ echo 'I am'I am $LOGNAME''

I am $LOGNAME

$ # boo

$ echo An openAn open\ \ \ space space

An open   space

$ echo "My computer is "My computer is $(hostnamehostname)""

My computer is Lyndir

$ echo booboo > filefile

$ echo $(( 55 + 5 5 ))

10

$ (( 55 > 0 0 )) && echo "Five is bigger than zero.""Five is bigger than zero."

Five is bigger than zero.

Shell Syntaxدر مستندات گنو: 

 معن� خاص� دارند. به طور معمول معن� آنها تفسير م�شود و بعد قبل از اجرایBASH: کاراکترهايی که برای کاراکترهای ويژهکاراکترهای ويژه
فرمان از آن حذف م�گردند.
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پارامترها

الب ط فهرست م

پارامترها .1

پارامترهای خاص و متغيرها .2

انواع متعير .3

بسط پارامتر .4

پارامترها

ر معمول داده رشتهای را ذخيرهپارامترها محلهای نامگذاری شده در حافظه هستند که شما م(توانيد دادهها را در آنجا ذخيره کنيد، آنها به طو
م(کنند، اما م(توانند برای ذخيره آرايهها يا اعداد صحيح نيز استفاده شوند.

. پارامترهای خاص فقطخواندن( هستند، توسط پوسته مقدارده( اوليه م(شوند، و برایپارامترهای خاصپارامترهای خاص و متغيرهامتغيرهاپارامترها دو دسته هستند: 
جاد و بههنگام سازی نماييد.تعامل با برخ( وضعيتهای داخل( استفاده م(شوند. متغيرها پارامترهايی هستند، که خودتان م(توانيد آنها را اي

نام متغيرها مطابق قواعد زير محدود م(گردد:

 ) است، که با يM حرف يا يM خطزير شروع بشود.runderscore: يM کلمه فقط متشKل ازحروف، ارقام، و خطزير( نامنام
 Mبه آن رجوع م(شود.شناسه شناسه همچنين به عنوان ي

 به شKل زير استفاده م(کنيم:تخصيصتخصيصبرای ذخيره داده در يM متغير، از ترکيب دستوری 

$ varname=vardatavardata

 اختصاص م(دهد.varname را به متغيری به نام vardatavardataاين دستور مقدار 

 استفاده کنيد. اگر اين را بنويسيد:= از فاصله در اطراف عالمت تخصيص نم�توانيدنم�توانيدلطفاً توجه نماييد که 

# This is wrong!

$ varname = vardatavardata

BASH کننده Mتخصيص انجام دهيد. تفکي Mمتوجه نخواهد شد که سع( م(کنيد ي varname م(بيند و با آن همچون نام= را بدون 

 را به عنوان شناسههای آن عبور م(دهد.vardatavardata و =يM فرمان رفتار م(کند، و بعد هم 

bash پارامتر ذکر شده با مقدار آن، ترکيب به کار رفته به جاي�زين�جاي�زين� استفاده م( کنيم. يعن( بسط پارامتربرای دستيابی به محتوای متغيرها، از 
.م�تواند دستکاریهای اضافه را روی نتايج انجام بدهدم�تواند دستکاریهای اضافه را روی نتايج انجام بدهد BASHم(گويد که شما م(خواهيد محتويات متغير را به کار ببريد. پس از آن، 
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ا متغيرها است!درک اين مفهوم به طورصحيح، بسيار با اهميت م(باشد، زيرا خيل( متفاوت با رفتار ساير زبانهای برنامهنويس( ب

برای تشريح آنکه بسط پارامتر چيست، بياييد از مثال استفاده کنيم:

$ foo=barbar

$ echo "Foo is $foo""Foo is $foo"

، کهfoo)، و تعويض آن با محتوای foo$  م(خواهد کد شما را اجرا کند، اول دستور شما را با گرفتن نتيجه بسط پارامتر(Bashوقت( 

barbar:است، تغيير م(دهد. دستور اينطور م(شود 

$ echo "Foo is bar""Foo is bar" 

 آماده اجرای فرمان است. اجرای آن يM جمله ساده در صفحه نمايش نشان م(دهد.Bashاکنون 

Foo is bar

، به علت حالت زير که به استناد فهمتعويض گردد با محتوای آن parameter$اهميت دارد بدانيم که بسط پارامتر موجب م(شود که 

مبحث تفکيM شناسه در فصل قبل م(باشد :

$ song="My song.mp3My song.mp3"

$ rm $song

rm: My: No such file or directory
rm: song.mp3: No such file or directory

 شده است، سپسMy song.mp3My song.mp3 شما را با محتوای متغير تعويض نموده، که song$، جمله Bashچرا اين عمل نم(کند؟ به علت آنکه 

د:تفکيM کلمه را انجام داده، و فقط پس از آن دستور را اجرا کرده است. و اين مانند آن است که تايپ کرده باشي

$ rm My song.mp3My song.mp3

 به معن( دو فايل مختلف است، زيرا بين آنها فضایsong.mp3song.mp3 و MyMy گمان م(برد که منظور شما Bashو بر اساس قواعد تفکيM کلمه، 
در اطراف هر بسط پارامتر، نقلقول دوگانه را قرارسفيد وجود دارد و نقلقول( هم نشده است. چطور آن را رف� کنيم؟ به خاطر بسپاريم که 

بدهيم!

$ rm "$song"

: پارامترها دادههايی که م(توانند به واسطه يM نشانه يا نام بازيابی بشوند را ذخيره م(کنند.پارامترهاپارامترها
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پارامترهای خاص و متغيرها

قبل از اقدام واقع( واژگان به کار رفته را مرتب کنيم.   را داريم. متغيرها در واق� فقط نوع( از پارامترهامتغيرهامتغيرها و پارامترهاپارامترهااجازه دهيد 
 ناميده شدهاند. اطمينان دارم که باپارامترهای خاصپارامترهای خاصم(باشند: پارامترهايی که با يM نام مشخص م(شوند. آن پارامترهايی که متغير نيستند، 

چند مثال بهتر متوجه خواهيد شد:

 

$ # Some parameters that aren't variables:

$ echo "My shell is "My shell is $0$0, and has these options set: , and has these options set: $-$-""

My shell is -bash-bash, and has these options set: himBhimB

$ # Some parameters that ARE variables:

$ echo "I am $LOGNAME, and I live at $HOME."

I am lhunath, and I live at /home/lhunath.

 که شما در مثال مشاهده م(کنيد، صرفًا موجب$ ...پارامترها با عالمت $ شروع نم(شوند.عالمت Perl و PHP: برخالف لطفاً توجه نماييد
 داده شود. بسط اساساً به معنای آنست که پوسته پارامتر را با محتوای آن تعويض م(کند. به اينبسطبسطم(شود که پارامتر ذکر شده بعد از آن، 

 عبارت( است که با محتوای آن متغيرLOGNAME$ پارامتری( متغيری ) است که محتوای آن نام کاربری شماست. LOGNAMEترتيب، 

 است.lhunathlhunathتعويض خواهد شد، که در اين حالت 

:پارامترهای ويژهپارامترهای ويژهگمان م(کنم حاال، مقصود را دريافتهايد. در اينجا خالصهای از اکثر 

 محتوی نام يا مسير اسKريپت است( اين در همه حال صدق نم(کند. ):0

 ...، اينها محتوی شناسههايی م(باشند که ما به اسKريپت يا تابع جاری م(دهيم.3, 2, 1 (م!ان�):پارامترهای موضع�

به يM رشته منفرد شامل تمام پا:* نقلقول دوگانه بشود،  به همه کلمات تمام پارامترهای موضع( بسط م(يابد. اگر  رامترهای 
 ( که بعد در بارهاش صحبت م(کنيم)، از يKدي�ر جدا شدهاند.IFSموضع( بسط م(يابد، که با اولين کاراکتر متغير 

ليست( از تمام کلمات پارامترهای:@  موضع( به به تمام کلمات پارامترهای موضع( بسط م(يابد، اگر نقلقول دوگانه بشود، به 
صورت کلمههای منفرد، بسط م(يابد.

 به عدد معادل تمام پارامترهای موضع((مKان() ارائه شده فعل(، بسط م(يابد.:#

: به کد خروج آخرين فرمان تکميل شده در پيشزمينه، بسط م(يابد.?

 پردازش) پوسته جاری، بسط م(يابد.ID ( شماره PID به :$

 آخرين دستور اجرا شده در پسزمينه، بسط م(يابد.PID به :!

 به آخرين شناسه آخرين فرمان( که اجرا شده است، بسط داده م(شود.:_

 که پوسته برای شما فراهم م(کند:متغيرهايیمتغيرهايیو در اينجا چند مثال از 

BASH_VERSION محتوی رشتهايست که شماره نگارش :BASH.را شرح م(دهد 
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HOSTNAMEل کوتاه يا بلند، بستگ( به چ�ونگ( تنظيمات کامپيوتر شماداردKشامل نام ميزبان کامپيوتر شما م(باشد، به ش :.

PPID)محتوی شماره شناسايی پردازش :PID.پردازش والد پوسته جاری است (

PWD.محتوی دايرکتوری کاری جاری است :

RANDOM عدد تصادف((ساختگ() بين Mتوليد م(شود.32767 تا 0: هرگاه اين متغير را بسط بدهيد، ي 

UID)شماره شناسايی:ID.کاربر فعل( . نامعتبر برای مقاصد امنيت( يا تأييدی، افسوس (

COLUMNS.(عرض ترمينال شما بر حسب کاراکتر)سطر از ترمينال شما را پر کند Mتعداد کاراکترهايی که م(تواند ي :

LINES.(ارتفاع ترمينال بر حسب سطر)تعداد سطرهايی که ترمينال جاری شما را پر م(کند :

HOME.)دايرکتوری خانگ( کاربر فعل :

PATHفرمان، مستعار ، تابع، دس  Mه يKدي�ر جدا شدهاند، و در صورتيKليست از مسيرها، که با کاراکتر کولن ازي  Mتور: ي

داخل(، و کلمه کليدی نباشد، و مسير آن نيز تعيين نشده باشد، برای يافتن آن دستور جستجو م(شوند.

PS1.شامل رشتهايست که اعالن پوسته شما را تشريح م(کند :

TMPDIR.شامل دايرکتوری مورد استفاده پوسته برای نگهداری فايلهای موقت( آن، م(باشد :

غيرها نم(باشيد. هرطور که(خيل( بيشتر از اينها وجود دارد‐‐ برای ليست جام�، مستندات را مالحظه نماييد.) البته، شما محدود به اين مت
مايليد متغيرهای خودتان را تعريف کنيد:

$ country=CanadaCanada

$ echo "I am "I am $$LOGNAMELOGNAME and I currently live in  and I currently live in $$countrycountry."."

I am lhunath and I currently live in Canada.

مجاز به قرار دادن فاصله، قبل اختصاص داديم. به ياد داشته باشيد که شما country را به متغير CanadaCanadaتوجه داشته باشيد که ما کميت 

!و بعد از عالمت تساوی نم(باشيد

$ language = PHPPHP

-bash: language: command not found
$ language=PHPPHP

$ echo "I'm far too used to $language.""I'm far too used to $language."

I'm far too used to PHP.

، باشيد. اگر اينبزرگ، جهت پرهيز از دردسر بسطبسط نيست. شما بايد خيل( مراقب چ�ونگ( کارکرد PHP پرل يا BASHبه خاطر بياوريد که 

 همراه باشد:rmر طور عمل نکنيد، موقعيتهای خيل( خطرناک( در اسKريپتهايتان خلق م(کنيد، بهخصوص موقع( که اين اشتباه با دستو

$ ls
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no secret  secret

$ file='no secretno secret'

$ rm $file

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

 داريم. اول( محتوی چيز ارزشمندی نيست، اما دوم( محتوی اطالعات سری است، که جهانsecretsecret و no secretno secretفرض کنيد ما دو فايل 

 پارامتر را بسطBASH را فراموش کنيد. file کردن بسط پارامتر نقلقول(را از سرنوشت بد(نابودی) رهايی م(بخشد. مالحظه کنيد که اگر 

 دوrm مطابق معمول شناسهها را نسبت به فضای سفيد آنها تفکيM م(کند، و به فرمان BASH م(شود. rm no secretno secretم(دهد ونتيجه آن 
 از ازsecretsecretفايل فايل  را حذف م(کند. secret نم(شود و اما فايل no. درنتيجه موفق به يافتن فايل ''secretsecret' و '' و 'nono''شناسه تحويل م(دهد: 

دست م�رود!دست م�رود!

تکرار مفيد:
ل( در داخل آنها وهمواره بايد بسطهای پارامتر را به طور صحيح نقلقول( کنيد. اين امر از تفسير فضای سفيد يا جانشينهای احتما

PE(بسط پارامتر) خوب، PEدادن موی خاکستری به شما يا پاک کردن غير منتظره فايلها از کامپيوترتان، پيشگيری م(کند. تنها 
نقلقول( شده است.

Shell Parameters , Shell Variablesدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاس¬های رايج:
چ�ونه م(توانم دو متغير را به هم الحاق کنم؟ چ�ونه يM رشته را در يM متغير اضافه(پيوست) کنم؟

 را دستيابی کنم9$چطور م(توانم پارامترهای موضع((مKان() بعد از 

که بايد با: يM متغير نوع( از پارامتر است که م(توانيد مستقيماً آن را ايجاد و ويرايش کنيد. با يM نام مشخص م(شود، متغيرمتغير

به نوع حروف _يM حرف ياخط زير( نام متغيرها حساس  باشد.  فقط متشKل از حرف، رقم، و خط زير  بايد  )شروع بشود، 
م(باشد.

 مقدار پارامتر گرفته و قبل از اجرایBASH: بسط موقع( رخ م(دهد که يM پارامتربا عالمت دالر قبل از نامش همراه باشد. بسطبسط
 هم ناميده م(شود.جاي�زين�جاي�زين�دستور، بسط پارامتر را با آن جاي�زين م(نمايد. اين عمل 

انواع متغير

چه  باشند را مشخصBASHاگر  نوع متغير متفاوت دارد. اين گروهها، نوع کميت( که م(توانند داشته   يM زبان تيپيM نيست، چند 
 نگهداری م(شوند.Bashم(کنند. اطالعات نوع متغير به طور داخل( توسط 

: يM متغير که آرايهای از رشتههاست، تعريف م(کند.declare -a variableدستور : آرايه

bash: يM متغير آرايهای شرکت پذير از رشتهها تعريف م(کند(declare -A variableدستور : آرايه انجمن�(شرکتپذير)

 يا باالتر).4.0نگارش 
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به اينdeclare -i variable: دستور عدد صحيح نگاهدارنده عدد صحيح تعريف م(کند. تخصيص مقدار  : يM متغير 

 را فعال م(کند.ارزيابی حسابیارزيابی حسابیمتغير، به طور خودکار 

: متغيری تعريف م(کند که نم(تواند اصالح يا حذف شود.declare -r variable: دستور فقط خواندن�

Export دستور :declare -x variableمتغير را به صورت صادر نمودن( تعريف م(کند، يعن( م(تواند به زيرپوستهها يا :

پردازش فرزند به ارث برسد.

ون استناد به اساسًا ليست شاخصگذاری شدهای از رشتهها هستند. اينها به جهت قابليت نگهداری چندين رشته همراه يKدي�ر، بدآرايهها
شند. برای تفکيM آنها از هم(که انجام صحيح آن کسلکننده و درغير آنصورت متمايل به خطا هستند)، خيل( مناسب م(باجداکنندهجداکننده

برخ( ترکيبها که موق� تخصيص و اصالح آنها م(توانيد از  را دارد،  به عنوان عدد صحيح، اين مزيت  ی دستوری(تعريف متغيرها 
syntax:صرفنظر کنيد(

$ a=55; a+=22; echo $a; unset a

52

$ a=55; let a+=22; echo $a; unset a

7

$ declare -i a=55; a+=22; echo $a; unset aa

7

$ a=55+22; echo $a; unset a

5+2

$ declare -i a=55+22; echo $aa; unset aa

7

 به اندازه زيادی کمياب است. به طور عمده، اين به علت ايجاد رفتاری است، که برایdeclare -iهرچندکه، در عمل استفاده از   

 اشراف ندارد ، ش�فتآور خواهد بود. اکثر اسKريپت نويسانdeclareشخص( که از اسKريپت نگهداری م( کند و به وجود دستور 

، استفاده کنند.((...)) يا letورزيده، ترجيح م(دهند، وقت( م(خواهند محاسبات انجام دهند، از دستورات صريح حسابی 

Bash کاف( است و (...)=array به ندرت م(بينيد. نوشتن declare -aهمچنين يM تعريف صريح از يM آرايه با استفاده از 
که  شرکتپذير،  آرايه  استثنای  به  است.  آرايه   Mي متغير  اکنون  که  شد  خواهد  يعن(:بايدبايدآگاه  شود،  تعريف  صريح  طور  به   

declare -A myarray.

: يM رشته، توال( از کاراکترها م(باشد.رشتهرشته

: يM آرايه ليست( از رشته هام(باشد، که با اعداد شاخصگذاری شدهاند.آرايهآرايه

: يM عدد کامل مثبت، منف(، يا صفر م(باشد.عدد صحيحعدد صحيح

: پارامترهايی که فقط خواندن( هستند نم(توانند حذف يا اصالح شوند.فقط خواندن�فقط خواندن�

ExportExport.متغيرهايی که به عنوان صادر کردن( عالمت خوردهاند به هر زيرپوسته يا پردازش فرزند به ارث م(رسند :

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  



در پرسش و پاس¬های رايج:
چ�ونه م( توانم از متغيرهای آرايهای استفاده کنم؟

بسط پارامتر

 شKل، اصطالح( است که به هر عمل( اشاره م(کند که موجب بسط يافتن(تعويض با محتوا) يM پارامتر گردد. در اساس(ترينبسط پارامتربسط پارامتر

 به پارامتر به دست م(آيد. در بعض( موقعيتهای خاص جفت ابروی اضاف( در$بسط پارامتر با پيشوند کردن پارامتر توسط يM عالمت 
اطراف نام پارامتر الزم است:

$ echo "'$USER', '$USERs', '${USER}s'"

'lhunath', '', 'lhunaths'

USERs به يM رشته ته( منجر م(شود. به علت آنکه پارامتر PE) چ�ونه است. دومين PEاين مثال شرح م(دهد که اساس بسط پارامتر(
 لفظ( بهss نم(تواند بداند که شما م(خواهيد يBASH M بخش( از نام پارامتر باشد. چون به اين طريق ssته( است. هدف ما اين نبود که 

 درPE آنچه که ما در سومين محتوای پارامتر پيوست کنيد، الزم است از ابروها برای عالمت گذاری ابتدا و انتهای نام پارامتر استفاده کنيد.
مثال فوق انجام دادهايم.

باشند: همچنين ترفندهايی برای ويرايش رشتهای که بسط خواهد يافت، به ما م(دهد. اين عمليات م(توانند بسيار مناسب بسط پارامتربسط پارامتر

$ for file in *.JPG *.jpegin *.JPG *.jpeg

> do mv "$file" "${file%.*}.jpg.jpg"

> done

فايلهای  نام همه  برای تغيير  باال م(تواند  با پسوند JPEGکد   .JPG.JPG يا .jpeg.jpeg با پسوندمعمول فايل  به   .jpg.jpgشود. عبارت  استفاده 

${file%.*})شروع شده باشد، را جدا م(کند. سپس در همان نقلقول، پسوند جديد. قسمت( ازانتهايیترين بخش نام فايل که با نقطه (

به انتهای نتيجه حاصل از بسط افزوده م(شود.

 که معتبر هستند آمده است:PEدر اينجا خالصهای ازاکثر ترفندهای 

${parameter:-wordword} مقادير پيشفرض استفاده م(شود. اگر :parameter موجود نباشد يا ته( باشد، بسط wordword
 جاي�زين م(گردد.parameterجاي�زين م(گردد. در غير آنصورت، مقدار 

${parameter:=wordword} تخصيص مقدار پيشفرض. اگر :parameter باشد، بسط نباشد يا ته(   بهword موجود 

parameter تخصيص داده م(شود. سپس مقدار parameter.جاي�زين م(شود

${parameter:+wordword} استفاده از مقدار جاي�زين. اگر :parameterباشد، چيزی جاي�زين نباشد يا ته(   موجود 

 جاي�زين م(گردد.wordwordنم(شود، در غير آنصورت بسط 

${parameter:offsetoffset:lengthlength} بسط زير رشته(قسمت( از رشته). به تعداد lengthlength کاراکتر از parameterبا  
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 از قلم افتاده باشد، تاlengthlength: تعيين شده(شمارش از صفر است)، بسط م(يابد. اگر offsetoffsetشروع ازکاراکتری که محل آن توسط 

 به جلو، از انتها بهparameter منف( باشد(از پرانتز استفاده شود!)، به جای شمارش از ابتدای offsetoffsetانتها را شامل م(شود. اگر 

طرف عقب انجام م(شود.

${#parameter} تعداد کاراکترهايی به اندازه مقدار :parameter.جاي�زين م(گردد 

${parameter#patternpattern} ال�وی :patternpattern ابتدای از parameter)مطابقت داده م(شود. نتيجه بسط، جاي�زين 

 پس ار حذف کوتاهترين انطباق با ال�و خواهد بود.parameterباقيمانده 

${parameter##patternpattern} مورد انطباق.بلندترينبلندترين: مانند مورد فوق، اما با حذف 

${parameter%patternpattern} ال�وی :patternpattern انتهای با ، parameterمطابقت داده م(شود. نتيجه، زير رشتهای از 

parameter.است که پس از حذف کوتاهترين انطباق حاصل م(شود 

${parameter%%patternpattern} انطباق حذف م(گردد.بلندترينبلندترين: مانند مورد فوق، اما 

${parameter/patternpattern/stringstring} از چپ به راست :parameter را جستجو نموده و اولين انطباق patternpatternرا 

 تعويض م(کند.stringstringبا رشته 

${parameter//patternpattern/stringstring} مانند مورد فوق، اماهمه موارد انطباق :patternpattern.تعويض م(شوند ،

ر اينجا چند مثال برای شروعبا تمرين، همه موارد فوق را ياد م(گيريد. اينها، اغلب خيل( بيش از آنکه فکر م(کنيد، سودمند خواهند بود. د
اوليه شما:

 

$ file=""$HOME/.secrets/007$HOME/.secrets/007""; \

> echo "File location:"File location: $file""; \

> echo "Filename:"Filename: ${file##*/}""; \

> echo "Directory of file:"Directory of file: ${file%/*}""; \

> echo "Non-secret file:"Non-secret file: ${file/secretssecrets/not_secretnot_secret}""; \

> echo; \

> echo "Other file location:"Other file location: ${otherother:-There is no other There is no other 

filefile}""; \

> echo "Using file if there is no other file:"Using file if there is no other file: 

${otherother:=$file}""; \

> echo "Other filename:"Other filename: ${otherother##*/}""; \

> echo "Other file location length:"Other file location length: ${#otherother}""

File location: /home/lhunath/.secrets/007

Filename: 007

Directory of file: /home/lhunath/.secrets

Non-secret file: /home/lhunath/.not_secret/007
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Other file location: There is no other file

Using file if there is no other file: /home/lhunath/.secrets/007

Other filename: 007

Other file location length: 26

به آن معن( است که، ال�وها حريص(پر خور) م(شوند.# را به خاطر بسپاريد. دوتايی شدن کاراکتر {v##pp}$ و {v#pp}$تفاوت ميان 

 نيز صادق است:%همين مطلب برای 

 

$ version=1.5.91.5.9; echo "MAJOR:"MAJOR: ${version%%.*}, MINOR:, MINOR: 

${version#*.}.""

MAJOR: 1, MINOR: 5.9.

$ echo "Dash:"Dash: ${version/./-}, Dashes:, Dashes: ${version//./-}.""

Dash: 1-5.9, Dashes: 1-5-9.

چندگانه روی يM پارامتر داريد، بايد از چندين جمله استفادهPEPEهای چندگانه را با هم به کار ببريد. اگر نياز به اجرای PEPE  توجه: نم(توانيد
کنيد:

PEPE=Parameter Expansion ( بسط پارامتر )مترجم:

$ file=$HOME/image.jpgimage.jpg; file=${file##*/}; echo ""${file%.*}""

image

تکرارمفيد:

 يا ساير برنامهها، وسوسهperl و cut و awk و sedممKن است برای ويرايش رشتهها، به استفاده از برنامههای خارج( از قبيل 
بايد شروع شود، که در بعض( موا برنامهها، يM پردازش اضافهای  رد م(تواندشويد. آگاه باشيد که برای اجرای هر يM از اين 

موجب کندی اجرا بشود. بسط پارامترها يM جاي�زين بدون نقص است.

Shell Parameter Expansionدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاس¬های رايج:
 چ�ونه م(توانم رشتهها را دستکاری کنم؟bashدر 

 تبديل نمايم، يا فاصلهها را به خط زير تبديل کنم، و يا حروف بزرگ نام فايلها راbar*.bar.* را به foo*.foo.*چ�ونه م(توانم تمام فايلهای 
به حروف کوچM تبديل کنم؟

ن پسوند کنم، يا فقطچ�ونه م(توانم از بسط پارامتر استفاده کنم؟ چطور زير رشتهها را ايجاد کنم؟ چ�ونه م(توانم نام فايل را بدو
پسوند فايلها را به دست آورم؟
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 را درپوستههای قديم(تر داشته باشم؟Bashچ�ونه م(توانم اثرات بسط پارامترهای جالب 

چ�ونه م( توانم تعيين کنم که يM متغير آيا قبال· تعريف شده است؟

: هر گونه بسط(تعريف پيشتر را مالحظه کنيد) يM پارامتر. در حين انجام اين بسط، عمليات معين( ممKن است رویبسط پارامتربسط پارامتر
کميت( که بسط داده خواهد شد، صورت گيرد.
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ال�وها

BASH نوع مختلف از سه  فايلها درون ي�انطباق ال�و انطباق ال�و   نام  را ارائه م"کند. انطباق ال)و در پوسته، دونقش ايفا م"کند: انتخاب 
دايرکتوری ، يا تعيين آنکه آيا ي� رشته با ي� قالب دلخواه مطابقت م"نمايد.

 استفاده م"کنيد. جانشينها به طور مساعدی شCل ساده ال)وها هستند، که م"توانند به آسان"))globsglobsجانشينها(جانشينها(در خط فرمان شما غالباً از 
برای انطباق با گروه" از فايلها به کار بروند، يا متغيرها را در برابر قواعد ساده بررس" کنند.

 را در بر م"گيرند، که نسبت به جانشينهای معمول"، کاربرد عبارتهای پيچيدهتری را اجازههای توسعه يافتههای توسعه يافتهglobglobدومين نوع انطباق ال)وها، 
م"دهند.

 نيز پشتيبان" م"کند. اينها در اسCريپها برای بررس" ورودی کاربر و يا تفکي�عبارتهای منظمعبارتهای منظم از ال)وهایBASH، 3.03.0پس از نگارش 

دادهها مناسب هستند.

ی رشتهها است.: ال)و ي� رشته طراح" شده با ي� ساختار ويژه برای انطباق با نام فايلها، يا کنترل، دستهبندی، يا معتبرسازال�وال�و

)Glob Patternsال�وهای جانشين(

ها به طُرقglob م"باشند. درک صحيح BASH) اگر فقط برای راحت" باور نکردن"شان باشد هم، مفهوم بسيار مهم" در globs(جانشينها
ا يا ساير رشتهها به کار بروند.بسياری برای شما مفيد خواهد بود. جانشينها اساساً ال)وهايی م"باشند که م"توانند برای انطباق با نام فايله

فوق کاراکترها، آن کاراکترهايی هستند که معن" فوق کاراکترها هستند.  فوقجانشينها مرکب از کاراکترهای معمول" و   ويژهای دارند. 
کاراکترهای اصل" عباتند از:

: بر هر رشتهای ازجمله رشته ته" منطبق م"گردد.*

: بر ي� کاراکتر منفرد منطبق م"شود.?

: بر هر ي� از کاراکترهای محصور در کروشهها منطبق م"شود.[...]

 رشته( نام فايل يا رشته دادهای)تمامتمامم"گردند. اين به آن معناست که ي� جانشين بايست" بر مهار مهار جانشينها به طور صريح از هر دو طرف 

، با*caca، منطبق م"شود، نه بر تمام رشته. در حاليCه، ي� جانشين atat منطبق نيست، به علت آنکه فقط بر catcat با رشته *aaمنطبق شود. 

 منطبق م"گردد.catcatرشته 

در اينجا مثال" در مورد اينکه چ)ونه م"توانيم از ال)وهای جانشين برای بسط نام فايلها استفاده کنيم:

$ ls

a  abc  b  c

$ echo *
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a abc b c

$ echo aa*

a abc

BASH جانشين را م"بيند، به عنوان مثال aa* را، واين جانشين را از طريق نگاه کردن به دايرکتوری جاری و مطابقت globبا تمام فايلهای 

 که با ال)وی جانشين مطابقت داشته باشد، به شمار آمده و به جای جانشين به کار م"رود. در نتيجههر نام فايل(هر نام فايل(موجود در آن، بسط م"دهد. 

 تعويض شده و بعد اجرا گرديده است.echo a abc a abc با جمله *echo aaجمله 

BASH انجام داده است، اجرا م"نمايد، بنابراين، نام فايلهای ايجاد شده توسط جانشين،بعد ازبعد از بسط نام فايل را nتفکي� کلمهای، که قبال 
هميشه به طور صحيح به کار خواهد رفت. برای مثال:

$ touch "a b.txt""a b.txt"

$ ls

a b.txt

$ rm *

$ ls

$

 تحويل م"گردد. مهم استrm بسط يافته. اين نام فايل به عنوان ي� شناسه منفرد به فرمان "a b.txta b.txt" به نام ي� فايل منفرد *در اينجا، 

 برای اين متظور، بهتر هستند. در اينجا`ls` از ايده به کارگيری دستور همواره برای به شمار آوردن نام فايلها جانشينهاجانشينهاکه بدانيم کاربرد 
"کند:مثال" م"آوريم با ترکيب پيچيدهتری که بعدًا آنرا پوشش خواهيم داد، اما دليل مطلب فوق را خيل" خوب تشريح م

$ ls

a b.txt

$ for file inin `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 inin *; do rm "$file"; done

$ ls

$

 را به خروج" م"دهد. دستورa b.txta b.txt رشته ls استفاده کردهايم. دستور ls برای پوشش دادن تمام خروج" دستور forدر اينجا از فرمان 

for ،آن رشته را به کلمات تفکي� م"کند و به تعداد آن کلمات تکرار را انجام م"دهد. در نتيجه for ابتدا برای aa و بعد هم برای ،b.txtb.txt

" را نتيجهa b.txt، به شCل صحيح بسط م"يابد. و فايل "glob. در حاليCه، نيستتکرار م"شود. بديه" است، اين، آنچه ما م"خواهيم 

 آن را به عنوان ي� شناسه منفرد دريافت م"کند.forم"دهد، که فرمان 

BASH در ماهيت قدرتمندتر هستند، از لحاظ فن"،جانشينهاجانشينها پشتيبان" م"کند. اين جانشينهای توسعه يافتهجانشينهای توسعه يافته همچنين از ي� ويژگ" به نام 
، باشد. اين ويژگ" به طورآنها معادل عبارتهای معمول" هستند، اگر چه ساختار آنها به ظاهر متفاوت با آنچه اکثريت مردم به کار م"برند

، که برای تغيير وضعيت گزينههای پوسته به کار م"رود، فعال شود. اين دستورshoptپيشفرض غير فعال است، ليCن م"تواند با دستور 
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 م"باشد:shell optionsکوتهنوشت" از عبارت 

$ shopt -s extglobextglob

?(list).صفر يا ي� مورد تطابق با ال)وی داده شده :

*(list).هر يا هيچ مورد انطباق با ال)وی مورد اشاره :

+(list).ي� مورد انطباق با ال)و يا بيشتر :

@(list).از نمونههای داده شده "Cانطباق با ي :

!(list).با هر چيزی غير از موارد ذکر شده انطباق م"يابد :

 از يCدي)ر جدا شدهاند. اين هم ي� مثال:| داخل پرانتزها ليست" از جانشينهای معمول" يا توسعه يافته م"باشد که با کاراکتر listکلمه 

$ ls

names.txt  tokyo.jpg  california.bmp

$ echo !(*jpgjpg|*bmpbmp)

names.txt

 منطبق نم"شود بسط داده م"شود. فقط فايلهای متن همان طور کهbmpbmp* يا jpgjpg*) به هر چيزی که بر listدر اينجا ال)وی جانشين(

بسط يافتهاند به دستور تحويل شدهاند.

د. برای مثال، ممCن استعالوه بر بسط نام فايل، از جانشينها م"توان برای بررس" انطباق دادهها با ي� قالب مشخص شده نيز استفاده نمو
نام فايل" را داده باشيم، و انتظار عمليات متفاوت بر اساس پسوند فايل داشته باشيم:

$ filename="somefile.jpgsomefile.jpg"

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

> echo ""$$filename is a jpeg"filename is a jpeg"

> fi

somefile.jpg is a jpeg

 ( که بعداً با تفصيل بيشتری شرح داده م"شوند ) هر دو فرصت بررس" ي� رشته در برابر جانشينcase و دستور داخل" ]]کلمه کليدی 
معمول" ‐‐و يا جانشين توسعه يافته در صورت"که فعال شده باشد‐‐ را فراهم م"کنند.

لهای حقيق" را داريم. از نظر تکنيC" بسط ابرو در زمره جانشينها نم"باشد، اما مشابه آن است. جانشينها فقط به نام فايبسط ابروبسط ابروسپس،
بسط م"يابند، در جايی که بسط ابرو به هر جاي)ردی از ال)و بسط خواهد يافت. در اينجا چ)ونگ" کارکرد آن:

$ echo thth{{e,ae,a}}nn
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then than

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

/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

تکرار سودمند:

(يا مشابه آن) استفاده کنيد. جانشينها هميشه به طور ايمن و باlsبرای به شمار آوردن فايلها همواره بايد از جانشينها به جای 
حداقل ريس� ايجاد باگ بسط م"يابند.

تفاده از آنهاگاه" ممCن است با نام فايلهای خيل" عجيب روبرو شويد. اکثر اسCريپتها برای هر ي� از مواردی که در نتيجه اس
ممCن است حاصل شود، بررس" نم"شوند. اجازه ندهيد اسCريپت شما نيز يC" از آنها باشد!

Pattern Matchingدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاس�های رايج:
 منطق" در ال)و(جانشين) پوسته استفاده کنم؟AND/OR/NOTچ)ونه م"توانم از 

: ي� جانشين رشتهايست که م"تواند با نام فايلها يا رشتههای معين" منطبق گردد. ) )globglobجانشين( جانشين( 

عبارتهای منظم

،3.0 نم" توانند برای انطباق با نام فايل به کار بروند. از نگارش BASHهستند، اما در ال�وهای جانشين ال�وهای جانشين ) مشابه regexعبارتهای منظم(

BASH را پشتيبان" م"کند. اين عمل)ر رشتهای را که قبل از آن م"آيد با ال)وی ]] در کلمه کليدی ~= عمل)ر regex،که بعد از آن م"آيد 
) بر م"گرداند. اگر رشته با ال)و مطابقتtrue (0 ي� کد خروج ]]مطابقت م"دهد. موقع" که رشته با ال)و منطبق گردد، کلمهکليدی 

 از عمليات صرفنطر نموده]]) باز گردانده م"شود. در صورتيCه ترکيب دستوری ال)و معتبر نباشد، false (1نداشته باشد، ي� کد خروج 
 صادر م"کند.2و ي� کد خروج 

BASH عبارت منظم توسعه يافتهعبارت منظم توسعه يافته از) ERE نيز استفاده م"کند. ما در اين راهنما (regexها را به طور گسترده پوشش نم"دهيم، اما اگر اين
 مراجعه نماييد.Extended Regular Expressions، يا عبارت منظممفهوم برای شما جالب است، لطفاً به 

منظمال)وهای  منظمعبارت  متغيرعبارت  به  بعدی،  بازيابی  برای  را  شدهشان  رشتههای گرفته  م"روند،  برای گرفتن گروهها(پرانتزها)به کار   که 
BASH_REMATCH.تخصيص خواهند داد ،

چ)ونه کار م"کند:BASH در regexregexاجازه دهيد، تشريح کنم که 
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$ langRegex='(..)_(..)'

$ if [[ $LANG =~ $langRegexlangRegex ]]

> then

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

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

> else

> echo "Your locale was not recognised""Your locale was not recognised"

> fi

قبل از نگارش 3.2 به 3.1 از نگارش BASH در regexآگاه باشيد که تفکي� کلمه   محصور نمودن ال)وی3.2 تغيير کرده است. 
regex تغيير کرده است. پس بنابراين، 3.2 در نقلقول، صحيح بود، که اين در نگارش regexهميشه بايد غير نقلقول" باشد. شما بايد هر 

 در ي� متغير و بسط آن متغيرregex محافظت کنيد. بهترين روش برای سازگاری هميش)"، قرار دادن \کاراکتر ويژه را با کاربرد کاراکتر 
 بدون استفاده از نقلقولها م"باشد.]]در 

تکرار مفيد:

 پيشنهاد م"کنيم هرگز عبارت منظمقوياًقوياً نيز معتبر م"باشد، ما 3.13.1 در نگارش 3.23.2 مورد استفاده در regexاز آن جهت که روش 

هيد!خودتان را نقلقول" نکنيد. به خاطر داشته باشيد که کاراکترهای ويژه را به طور صحيح با کاراکتر گريز پوشش د

استفادهبرای سازگاری سراسری ( اجتناب از الزام به پوشش کاراکترهای خاص ) از ي� متغير برای ذخيره عبارت منظم خود 

 اين خيل" آسانتر از آن استre='^\*( >| *ApplyingApplying |.*\.diff.diff|.*\.patch.patch)'; [[ $var =~ $re ]]کنيد، مانند. 

لزوم پوشش، به همان خوبی اجتناب کنيد که با تمام نگارشهای EREکه شما فقط ترکيب دستوری  از x.3 را بنويسيد و از 
BASH.سازگار باشد 

، را مالحظه نماييد.Chet Ramey's Bash FAQ از E14همچنين، بخش 

Regex(3)در مستندات گنو: 

در پرسش و پاس�های رايج:

را بررس" if [[ $var == foofoo يا var == barbar$ يا ... var == more ...more$، عبارت var$ مرتبه nمن م"خواهم بدون تکرار 

کنم.

: ي� عبارت منظم، ال)وی پبچيدهتری است که م"تواند برای انطباق با رشتههای معين به کار برود( اما بر خالفعبارت منظمعبارت منظم
جانشينها نم"تواند به نام فايلها بسط داده شود ).
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شرطها و بررس�ها

الب ط فهرست م

وضعيت خروج .1

عمل�رهای کنترل(&& و ||) .2

گروهبندی دستورات .3

4. )]] و test و ifقطعات شرط' (

)for و until و whileحلقههای شرط' ( .5

)select و caseانتخابها ( .6

 Dفرمان ي به منطق پيشرفته در اسKريپتهايتان يا در خط  فرمانها به جای خود، اما برای دستيابی  جملهای، به شرطها واجرای ترتيبی 
فرامين' دربررس'ها نياز داريد. بررس'ها تعيين م'کنند که يD مطلبی صحيح است يا غلط. شرطها برای تصميمسازی در مورد ان جام 

اسKريپت به کار م'روند.

. وضعيت خروج1

جرا نموده برایاز هر دستور موقع'که خاتمه م'يابد يD کد خروج حاصل م'شود. اين کد خروج توسط هر برنامهای که آن دستور را ا
اشد. اين کد يD عددتعيين آنکه مقصودش به درست' انجام شده يا نه استفاده م'شود. اين کد خروج مشابه مقدار برگشت' از توابع م'ب

 م'باشد. مطابق قرارداد از صفر برای مشخص نمودن موفقيت استفاده م'کنيم، وهر عدد دي�ر بيانگر نوع' شKست۲۵۵صحيح از صفر تا 
م'باشد. هر برنامه معين'، عدد خاص' را برای اشاره به آنکه دقيقاً چه اشتباه' رخ داده به کار م'برد.

 را در شبKه برای يD ميزبان معين ارسال م'کند. به طور معمول آن ميزبان، با برگشت دادنICMP بستههای pingبه عنوان مثال، دستور 

pingر برقرار کنيم. دستوردقيق همان بسته پاسt م'دهد. به اين طريق م'توانيم کنترل کنيم که آيا م'توانيم يD ارتباط با ميزبان راه دو

دامنهای از کدهای خروج دارد که اگر مشKل' باشد، م'تواند به ما ب�ويد، چه چيز نادرست است:

 لينوکس:pingاز مستندات 

 خارج خواهد شد. اگر يD شماره بسته و يD محدوده زمان' تعيين شده1 هيچ بسته بازگشت' دريافت نکند، با کد pingاگر 
 خارج م'شود. در ساير موارد خطا با1باشد، و شمارش بستههای دريافت' در زمان تعيين شده با عدد کمتری اعالم شود نيز با کد 

نيم خارج م'شود. در غير اينصورت با کد صفر خارج م'شود. و استفاده از کد خروج امKان آن را فراهم م'کند که ببي2کد 
ميزبان فعال م'باشد يا خير.

 مثالهايیping کد خروج آخرين پردازش پيشزمينه خاتمه يافته را به ما م'دهد. اجازه دهيد برای ديدن کدهای خروج فرمان ?پارامتر ويژه 
بزنيم:

$ ping God God

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  



ping: unknown host God
$ echo $?

2

$ ping -c 1 -W 1 1.1.1.1 1 1.1.1.1

PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.

--- 1.1.1.1 ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

$ echo $?

1

تکرارمفيد:

م'گرداند.همواره بايد مطمئن شويد که اسKريپت شما در صورت وقوع رخداد ناخواسته در جريان اجرايش، کد خروج غير صفر بر

 اين کار را عمل' کنيد:exitم'توانيد با استفاده از دستور داخل' 

rm filefile || { echo 'Could not delete file!' echo 'Could not delete file!' >&22; exit 11; }

Exit Statusدر مستندات گنو: 

: هنگام' که يD دستور خاتمه م'يابد به والدش( در موقعيت ما هميشه پوستهای م'شود که شروعوضعيت خروجوضعيت خروج / کد خروجکد خروج
 نمايانده م'شود. اين کد اشارهای به۲۵۵کردهايم) ، وضعيت خروج خود را گزارش م'کند. اين وضعيت با يD عدد از صفر تا 

موفقيت اجرای دستور است.

. عمل*رهای کنترل� (&& و ||)2

ن اطالعات راحال که م'دانيم کدهای خروج چيستند، و يD کد خروج صفر به معنای اجرای موفق يD دستور م'باشد، استفاده از اي
 م'باشد. اينعمل�رهای کنترل�عمل�رهای کنترل�خواهيم آموخت. سادهترين روش انجام يD عمل معين بر اساس موفقيت دستور قبل' از راه به کارگيری 

 منطق' را نمايندگ' م'کنند. اين عمل�رها بين دو دستور به کار م'روند،OR و يAND D م'باشند، که به ترتيب يD || و &&عمل�رها 
 ناميده م'شود.اجرای شرط'و برای کنترل آنکه آيا دستور دوم بر مبنای موفقيت دستور اول اجرا بشود، استفاده م'شوند. اين مفهوم 

بياييد اين مطلب را در عمل به کار ببريم:

$ mkdir dd && cd dd

. م'توانستيد از يD سم'کالن در آنجا برای جدا کردن دستورهاو اجرای ترتيبی آنهاcd dd و mkdir ddاين مثال ساده دو دستور دارد، 

فوق،  فرمان BASHاستفاده کنيد، اما ما چيزی بيش از آن م'خواهيم. در مثال   mkdir dd برنامه&& را اجرا م'کند، سپس نتيجه   

mkdir پس از اتمامش را بررس' م'کند. اگر برنامه mkdir موفق بود(کد خروج صفر)، بعد Bash دستور بعدی cd dd.را اجرا م'کند 
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 از اجرای دستور بعدی صرفنظر م'کند، و در دايرکتوری جاریBash ناموفق باشد، و يD کد خروج غير صفر برگرداند، mkdir ddاگر 
خواهد ماند.

مثال' دي�ر:

$ rm /etc/some_file.conf/etc/some_file.conf || echo "I couldn't remove the file""I couldn't remove the file"

rm: cannot remove `/etc/some_file.conf': No such file or directory
 I couldn't remove the file

 شود. به اينناموفق م'باشد، امادقيقًا مخالف آن عمل م'کند. فقط موقع' دستور بعدی اجرا م'شود که دستور اول && خيل' مشابه ||

 ناموفق باشد، نمايش داده م'شود.rmترتيب، پيغام فقط در صورت' که فرمان 

(ما اين مطلب را در بخش بعدی باز خواهيم کرد).نيستنيستبه طور کل'، متصل کردن چند دستور کنترل' در يD جمله منفرد ايده خوبی 

ها که در حالتهای ساده کامال� سودمند م'باشند، اما در وضعيتهای پيچيده اينطور نيست. در چند بخش بعدی برخ' ابزار|| و &&
م'توانيد در تصميم سازی به کار ببريد رانشان خواهيم داد.

تکرارمفيد:

را دشوار سازند،وقت' با عبارتهای شرط' سر و کار داريد خيل' هواخواه اين عمل�رها نباشيد. اينها ميتوانند درک اسKريپت شما 
به ويژه برای کس' که به نگهداری آن منصوب شده و خودش اسKريپت را ننوشته است.

Lists of Commandsدر مستندات گنو: 

اجرا: اين عمل�رها برای پيوند زدن دستورها با يKدي�ر استفاده م'شوند. آنها کد خروج دستور قبل' را برای تعيين عمل�رهای کنترلعمل�رهای کنترل
يا عدم اجرای دستور بعدی بررس' م'کنند.

. گروهبندی دستورات3

وقع' که بخواهيم دراستفاده از عمل�رهای شرط' ساده و موجز م'باشد، به شرط' که بخواهيم کنترل خطای سادهای انجام دهيم. گرچه، م
ل قدری خطرناکترصورت صحيح بودن يD شرط، جمالت چندگانهای را اجرا کنيم، يا نياز به بررس' شرطهای چندگانه داشته باشيم، مسائ

م'شوند.

" در آن حذف کنيد.bad" در آن و نيز عدم وجود کلمه مشخص "goodفرض کنيد م'خواهيد يD فايل را در صورت وجود کلمه معين "

 ( فرمان' که ورودیاش را برای ال�وهای تعيين شده بررس' م'کند)، اين شرايط را به اين صورت ترجمه م'کنيم:grepبا استفاده از 
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grep -q goodwordgoodword "$file"      # exit status 0 (success) if "$file" 

contains 'goodword'

! grep -q "badword""badword" "$file"   # exit status 0 (success) if "$file" does 

not contain 'badword'

 استفاده کرديم چون نم'خواهيم موارد انطباق را به خروج' ارسال کند، فقط م'خواهيم کد خروجgrepبا فرمان ) q)quiet-ما از گزينه 
را تنظيم کند.

 آن را! کند. اگر دستور صفر(موفقيت) را برگرداند، کاراکتر نف� وضعيت خروج فرمان را Bash در جلوی دستور موجب م'شود !عالمت 

 آن را به موفقيت تبديل نمايد.!به عدم موفقيت تبديل م'کند، و برعکس، اگر کد غير صفر(عدم موفقيت) برگرداند، کاراکتر 

استفاده کنيم:عمل�رهای شرط' حال برای متصل کردن اين شرطها به يKدي�ر و ربط دادن حذف فايل به موفقيت هر دو، م'توانستيم از 

$ grep -q goodwordgoodword "$file" && ! grep -q badwordbadword "$file" && rm "$file"

حقيقت م'توانيم هر تعداد از  بخوبی کار م'کند( در  فرض کنيد&&اين  حاال  با هم زنجير کنيم ).  بدون مشKل  ها که م'خواهيم 
م'خواهيم در حالت' که حذف فايل ناموفق باشد، يD پيغام خطا نمايش بدهيم:

$ grep -q goodwordgoodword "$file" && ! grep -q badwordbadword "$filefile" && rm "$file" 

|| echo "Couldn't delete:Couldn't delete: $file" >&22

 ماشه اجرای دستور بعدی را م' کشد و||(موفقيت) نباشد،سپس عمل�ر 0 برابر rmاين هم ظاهرًا در نگاه اول صحيح است. اگر کد خروج 

echo)در خروج' استاندارد خطا).22&< پيغام خطا را نمايش م'دهد 

 به ترتيب از چپBashاز يKدي�ر جدا شدهاند، داريم عمل*رهای شرط� اما مشKل' وجود دارد. موقع' که ما يD توال' از دستورات' که با 
 بعدی آن را تغييربه راست به هر يD از آنها نگاه م'کند. وضعيت خروج آخرين دستور اجرا شده ثابت م'ماند و پرش از روی دستورات

نم'دهد.

بنابراين به طور کل'&& حاال Bash ناموفق است(کد وضعيت يD م'شود) . grepهمچنين تصور کنيد اولين   بعدی را م'بيند، 

 که بعد از آن است نيز عبور م'کند. عاقبت يrmD دي�ر م'بيند، بنابراين از دستور && را ناديده م'گيرد. بعد يgrep Dدومين 

 را اجرا م'کند، و به ما م'گويدecho دستور Bash داريم، پس ||است، و ما يD عمل�ر  ناموفق  م'بيند. آها! وضعيت خروج||عمل�ر 
به اين عمل نکرده است! و اين چيزی نيست که ما م'خواهيم.اقدام اقدام که نم'تواند فايل را حذف کند ولواينکه هرگز 

ی خطرناکتر، اين اتفاقوقت' فقط پيغام خطای اشتباه' دريافت م'کنيد انعکاس خيل' بدی ندارد، اما اگر دقيق نباشيد، سرانجام در کدها
 افتاد. شما که نم'خواهيد به طور تصادف' در اثر نارسايی منطق برنامه خود فايل' را حذف يا رونويس' نماييد!خواهد

فرمانهای م'خواهيمنقص منطق ما در اين واقعيت است که ما   rm و echo باشند. دستور به يKدي�ر  به echo وابسته  rm مربوط 

 آنها است. گروهبندی با استفاده از ابروها انجام م'گردد:گروهبندیگروهبندیها. بنابراين آنچه ما الزم داريم، grepم'باشد، نه مربوط به 

$ grep -q goodwordgoodword "$file" && ! grep -q badwordbadword "$file" && { rm "$file" 

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  



|| echo "Couldn't delete:"Couldn't delete: $file" >&22; }

 فراموش نکنيد که قبل ازبستن ابرو يD سم'کالن يا سطر جديد الزم است!)توجه:(

 در نظريD جمله را با هم گروهبندی نمودهايم. اين به طورمؤثر و کارامدی به معنای آنست که گروه به عنوان echo و rmحاال دستورات 

دستور  که اولين  موقعيت'  به  برگرديم  دستور.  چند  نه  حاال grepگرفته م'شود،  بود،  ناموفق  ما   BASHجمله به  اينکه  جای  به   

&& rm "$file" عمل�ر { ... } && رسيدگ' کند، جمله Dمقدم بر اين جمله است و آخرين دستور&& را بررس' م'کند. چون ي 

)، از روی اين گروه عبور کرده به پيش م'رود.grepاجرا شده ناموفق بوده(دستور ناموفق 

 نيز م'تواند به کار رود. ممKن است بخواهيم دستورات را گروهبندی کنيمعمل�رهای شرط�عمل�رهای شرط�گروهبندی دستورات برای موارد بيشتری غير از 
تا يD ورودی را به اين گروه تغيير مسير بدهيم، نه فقط به يK' از دستورات:

{

    read firstLine

    read secondLine

    while read otherLine; do

        something

    done

} < file file

 دادهايم. وقت' اجرای گروه دستورات شروع م'گردد، فايل باز م'شود وتغيير مسير را به ورودی يD گروه از دستورات filefileدر اينجا ما 

به اين طريق، م'توانيم به طور متوال' ت باز م'ماند و پس از اتمام اجرای گروه بسته م'شود.  وسط دستورات چندگانهدرتمام مدت اجرا 
سطرهای آن را بخوانيم.

يD مورد استفاده رايج دي�ر از گروهبندی، مديريت خطای ساده است:

cd "$appdir" || { echo "Please create the appdir and try again""Please create the appdir and try again" >&2; 

exit 1; }

 )]] و test و if. بلوکهای شرط�( 4

if Dرا اجرا م'کند، وکد خروج آن دستور را بررس' م'کند که ببيندکلمهکليدی ي (مجموعه دستور Dيا ي )دستور Dپوسته است که ي 
 يD بلوک مشخص، متفاوت، از دستورات را اجرا م'کند.ifآيا موفق شده است. بر مبنای کد خروج، دستور 

$ if  true

> then echo "It was true." "It was true."

> else echo "It was false." "It was false."
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> fi

It was true.

 يD دستورtrue شروع کردهايم. true با if مالحظه م'کنيد.با فراخوان' دستور ifif -statement -statementدر اينجا يD نمای کل' اساس' از 
 کد خروج آن راif اين دستور داخل' را اجرا م'کند، و موقعيKه دستور اجرا شد، ifداخل' است که هميشه به طور موفق خاتمه م'يابد. 

 ادامه م'دهد، و کد را اجرا م'کند. اگر به فرض دستورthen با بلوک if همواره به طور موفق خارج م'شود، trueبررس' م'کند. چون 

true کد خروج عدم موفقيت صادر م'کرد، دستور Dبه طريق' ناموفق م'شد، و ي if از روی کد thenعبور کرده و در عوض، کد 
 را اجرا م'نمود.elseبلوک 

 را ترجيح م'دهند. در اينجا برخ' شيوههای رايج را م'آوريم:ifافراد مختلف شيوههای متفاوت' از نوشتن جمالت 

if  commandscommands

then other commands other commands

fi

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

if  commandscommands

then

    other commands other commands

fi

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

if  commandscommands; then

    other commandsother commands

fi

 موارد و بازگرداندن وضعيت خروج نسبت به آنچه تشخيص م'دهند، طراح' گرديدهاند.بررس�بررس�چند دستور وجود دارد که به طور ويژه برای 

قبيل  (مترجم: برای راحت(مترجم: برای راحت ناميده م'شود]] نيز شناخته م'شود.) يD نگارش پيشرفتهتر آن ] م'باشد( که testاولين دستور از اين 

 است که شناسههايش را م'خواند ودستور معمولی يtest D يا ].  را تست جديد بخوانيد) را تست جديد بخوانيد)]]]] را تست و  را تست و ]]خواندن اين قسمت خواندن اين قسمت 

ی پوسته) م'باشد که تنوع و تطبيقپذيریکلمهکليد است، اما اين استثنايی(يD ] خيل' مشابه ]]برخ' کنترلها را با آنها انجام م'دهد. 
بيشتری ارائه م'کند.بياييد به کار ببريم:

$ if [ aa = b ] b ]

> then echo "a is the same as b.""a is the same as b."

> else echo "a is not the same as b." "a is not the same as b."

> fi

a is not the same as b.

if نيازی را(به خاطر داشته باشيد، که ] دستور Dبه ي if نداريد!)با شناسههای ] برای اجرای دستور aa و = و bb اجرا م'کند. دستور]] و 

 (شناسه اول) مساوی(شناسهaa اين شناسهها را برای تعيين آنچه بايد بررس' شود، به کار م'برد. در اين حالت، بررس' م'کند که آيا رشته ]

 به طور موفق] (شناسه سوم)، و اگر چنين باشد، به طور موفق خارج م'شود. اگرچه، ما م'دانيم که اينطور نيست، bbدوم) است با رشته 
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 را اجرا م'کند.else به طور ناموفق خاتمه يافته است پس کد بلوک ] م'بيند که دستور if خواهد بود). 1خارج نم'شود(کد خروج آن 

 را مشخص نماييم:] جالب و مورد اعتماد است، اجازه دهيد برخ' مسائل محتمل با ] خيل' بيش از ]]حال ببينيم که چرا 

$ myname='Greg Wooledge' yourname='Someone Else'

$ [ $myname = $yourname ]yourname ]

-bash: [: too many arguments

م'توانيد حدس بزنيد چه مشKل' موجب بروز خطا شده؟

] تا! دستور ۴ شناسه هستند نه ۶ اجرا گرديده است. اينها ] و Else و Someone و = و WooledgeWooledge و GregGreg با شناسههای ]دستور 

د. در وضعيت ما، عمل�رنم'فهمد که اجرای چه آزمون' مورد انتظار است، زيرا انتظار دارد يK' از دو شناسه اول يا دوم، يD عمل�ر باش
 فضای سفيدی تايپ م'کنيم کهBash نمودن. هنگام' که در نقلقول'سومين شناسه است. باز هم دليل دي�ری برای چرايی اهميت ش�رف 

، و همين طور هم برای بسط پارامترها:الزم است آن را نقلقول� کنيممتعلق به کلمات قبل يا بعد آن م'باشد، 

$ [ "$myname" = "$yourname" ] ]

) م'بيند و م'تواند به کارش ادامه دهد.= دومين شناسه را يD عمل�ر(]در اين حالت 

 نيز آن را اخذ کرده). مؤلف اصل اينها کهBASH يD سبD جديد بررس' شرط' را معرف' نموده(و KornKornبرای کم' مساعدت با ما، پوسته 

 غايب بودند.] چند ويژگ' بسيار جالب گنجانيده شده است که در ]] ناميده م'شوند، پوسته کورن است. در ]]

 است:ال�و انطباق ]]يK' از ويژگيهای 

$ [[ $filename = *.png.png ]] && echo ""$$filenamefilename looks like a PNG file" looks like a PNG file"

 کمD به ما در ارتباط با بسط پارامترها م'باشد:]]ويژگ' دي�ر 

$ [[ $me = $you ]]           # Fine.

$ [[ I am I am $$meme = = I am  I am $you ]] # Not fine!

-bash: conditional binary operator expected
      -bash: syntax error near `am'

کلمهکلمه هست)، بلKه يD ] يD دستور معمول' نيست(آن طور که]] نيست. چون you$ و me$در اين حالت، نيازی به نقلقول' کردن 

 بسط داده شوند،Bashم'باشد، و قدرت جادويی مخصوص' دارد. اين کلمه کليدی شناسههايش را قبل از اينکه آنها توسط   shellshell  کليدیکليدی
مل فضای سفيد همتفکيD م'کند و خودش بسط را انجام م'دهد و نتيجه را به عنوان يD شناسه منفرد م'گيرد، حت' اگر اين نتيجه شا

، هنوز هم مراقب باشيد که رشتههای ساده به طوربه هرحالبه هرحال تفکيD کلمه روی شناسههايش را اجازه نم'دهد.) ]]باشد. (به بيان دي�ر 
 نم'تواند تشخيص بدهد که آيا فضای سفيد درجمله تعمدی است يا خير، بنابراين آنها را مطابق روش' که]]صحيح' نقلقول' بشوند. زيرا 

BASH:م'کند. اجازه بدهيد مثال را تصحيح کنيم Dبه طورمعمول انجام م'دهد، تفکي 
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$ [[  "I am "I am $$meme" " == "I am  "I am $$youyou"" ]]

 نقلقول'طرف راستطرف راست وقت' = وجود دارد. عمل�ر ]] مقايسه در سمت راستهمچنين، تفاوت ظريف زيرکانهای بين نقلقول' کردن و نکردن 
 باشد، به طور پيشفرض، انطباق ال�و را انجام م'دهد:نشده

$ foo=[a-z]*[a-z]* name=lhunathlhunath

$ [[ $name = $foo ]] && echo "Name  "Name $$namename matches pattern  matches pattern $$foofoo""

Name lhunath matches pattern [a-z]*

$ [[ $name = "$foo" ]] || echo "Name "Name $$namename is not equal to the  is not equal to the 

string string $$foofoo""

Name lhunath is not equal to the string [a-z]*

رشتهرشته مساوی name$ مطابقت دارد. دومين بررس' کنترل م'کند که آيا foo$ محتوای ال�ویال�وی با name$بررس' اول کنترل م'کند که آيا 

 م'باشد. نقلقولها به طور واقع' اختالف آنها را خيل' زياد نمودهاند‐‐سزاوار زيرک' نيست.foo$محتوای 

نادر به جای يD رشته شامل يD ال�و باشد(موردی که خواستن آن واقعاً foofoo اگر اطمينان نداريد، همواره نقلقول' کنيد. اگر يادآوری:

)، در اينجا شما يD خطای بیخطر دريافت]] *name = [a-z]*[a-z]$ [[است ‐‐ به طور معمول ال�وی شما به طور لفظ' نوشته م'شود: 

د بسيار مشKل بشود، چونم'کنيد و م'توانيد بياييد و آن را تصحيح کنيد. اگر در نقلقول کردن سهلانگاری کنيد، پيدا کردن باگهام'توان
کد معيوب م'تواند به طور فوری خرابی را بروز ندهد.

 در يD جمله ترکيب کنيد، که در آن هر بررس' نشانگر يD احتمال دي�رelse به جای elif را هم با استفاده از ifم'توانيد چندين دستور 
باشد:

$ name=lhunathlhunath

$ if [[ $name = "George""George" ]]

> then echo "Bonjour,  "Bonjour, $$namename""

> elif [[ $name = "Hans" "Hans" ]]

> then echo "Goeie dag, "Goeie dag, $$namename""

> elif [[ $name = "Jack" "Jack" ]]

> then echo "Good day,  "Good day, $$namename""

> else

> echo "You're not George, Hans or Jack.  Who the hell are you, "You're not George, Hans or Jack.  Who the hell are you, 

$$namename?"?"

> fi

 با آنها پر بار]] و ]يی که حال که درک مناسبی از مسائل' که با نقلقولها ممKن است ايجاد شود به دست آوردهايد، بياييد به ساير ويژگ'ها
شدهاند، نگاه کنيم:

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  



 نيزشناخته م'شود) پشتيبان' م'شود:test ( که به عنوان ]بررس'هايی که با 

-e FILE.اگر فايل موجود باشد صحيح است :

-f FILE.اگر فايل موجود معمول' باشد صحيح است :

-d FILE.دايرکتوری باشد صحيح است Dاگر فايل ي :

-h FILE.پيوند نمادين باشدصحيح است Dاگر فايل ي :

-r FILE.اگر فايل برای شما قابل خواندن باشد صحيح است :

-s FILE.اگر فايل موجود باشد وته' نباشد صحيح است :

-t FD  اگر :FD.ترمينال باز شده باشد صحيح است D(توصيفگر فايل) در ي

-w FILE.اگر فايل برای شما قابل نوشتن باشد صحيح است :

-x FILE.اگر فايل برای شما قابل اجرا باشد صحيح است :

-O FILE.يت شما باشد صحيح استKاگر فايل به طور مؤثر در مال :

-G FILE.يت گروه شما باشد صحيح استKاگر فايل به طور مؤثر در مال :

FILE -nt FILE.اگر فايل اول جديدتر از فايل دوم باشد صحيح است :

FILE -ot FILE.اگر فايل اول قديم'تر از فايل دوم باشد صحيح است :

-z STRING.اگر رشته ته' باشد(طول آن صفر باشد) صحيح است :

-n STRING.اگر رشته ته' نباشد(طول آن صفر نباشد) صحيح است :

STRING = STRING.اگر رشته اول از هر نظر مانند دوم' باشد صحيح است :

STRING != STRING.اگر رشته اول دقيقًا مانند رشته دوم نباشد صحيح است :

STRING < STRING.اگر در مرتبسازی رشته اول قبل از دوم' قرار م'گيرد صحيح است:

STRING > STRING.اگر رشته اول در مرتبسازی بعد از رشته دوم قرارم'گيرد صحيح است :

EXPR -a EXPR)اگر هر دوعبارت صحيح باشندصحيح است :and.('منطق 

EXPR -o EXPR)از دو عبارت صحيح باشد صحيح است Dاگر هر ي :or.('منطق 

! EXPR )نتيجه عبارت را معکوس م'کند :NOT.('منطق

INT -eq INT.اگر هر دو عدد صحيح دقيقًا برابر باشند صحيح است :

INT -ne INT.اگر هر دو عدد صحيح دقيقًا برابر نباشند، صحيح است :

INT -lt INT.تر از دوم' باشد صحيح استKاگر عدد صحيح اول' کوچ :
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INT -gt INT.اگر عدد صحيح اول' از دوم' بزرگتر باشد صحيح است :

INT -le INT.تر يا مساوی دوم' باشد صحيح استKاگر عدد صحيح اول' کوچ :

INT -ge INT.اگر عدد صحيح اول' بزرگتر يا مساوی دوم' باشد صحيح است :

 پشتيبان' م'شوند :]]بررس'های اضاف' که فقط توسط 

STRING = (or ==) PATTERN يا ]: مانند) test هKانجام م'شود. اگر رشتهانطباق ال�وانطباق ال�و) مقايسه نم'کند، بل 
با ال�وی جانشين منطبق گردد، صحيح است.

STRING =~ REGEX اگر رشته با ال�وی :regex.(عبارت منظم)تطبيق کند، صحيح است

( EXPR ).پرانتزها م'توانند برای تغيير اولويت ارزيابیها به کار بروند :

EXPR && EXPR خيل' مشابه عمل�ر :-a  در  testم'باشد، اما اگر نتيجه عبارت اول صحيح نباشد، عبارت دوم 
ارزيابی نم'شود.

EXPR || EXPR خيل' مشابه عمل�ر :-o  در  testم'باشد، اما اگر نتيجه عبارت اول صحيح باشد، عبارت دوم 
ارزيابی نم'شود.

چند مثال؟ حتماً:

$ test -e /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf && echo 'Your Xorg is configured!' 'Your Xorg is configured!'

Your Xorg is configured!

$ test -n ""$$HOMEHOME" " &&&& echo echo 'Your homedir is set!' 'Your homedir is set!'

Your homedir is set!

$ [[  boarboar != bearbear ]] && echo "Boars aren't bears.""Boars aren't bears."

Boars aren't bears!

$ [[  boarboar != bb??arar ]] && echo "Boars don't look like bears." "Boars don't look like bears."

$

$ [[  $DISPLAY ]] &&  echoecho "Your DISPLAY variable is not empty, you  "Your DISPLAY variable is not empty, you 

probably have Xorg running." probably have Xorg running." 

Your DISPLAY variable is not empty, you probably have Xorg 

running.

$ [[  ! $DISPLAY ]] && echo "Your DISPLAY variable is not not empty, you  "Your DISPLAY variable is not not empty, you 

probably don't have Xorg running."probably don't have Xorg running."

$

تکرارمفيد:

 استفاده کنيد.] به جای ]] ايجاد م'کنيد، هميشه بايد از BASHهنگام' که يD اسKريپت 

] در دسترس نباشد، به کار برود، بايد از BASHوقت' يD اسKريپت پوسته م'نويسيد، که پس از اتمام ممKن است در محيط' که 
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 يD دستور داخل'] و برخ' پوستههای دي�ر، BASHاستفاده کنيد، به دليل آنکه به مراتب قابل حملتر م'باشد. ( در حاليKه در 
 کار خواهد کرد.)xargs و execاست، به صورت يD برنامه خارج' نيز به خوبی در دسترس م'باشد، يعن' به عنوان شناسه مثال� 

 ) استفاده]] ( يا اگر م'توانيد از ] استفاده نکنيد. به جای آن از فرمانهای چندگانه ]در بررس'های فرمان  o-يا  a-هرگز از 

بنابراين هرگز نم'دانيد چه رفتاری حاصل] رفتار POSIXکنيد. استاندارد  بررس'های پيچيده را تعريف نکرده،   در مجموعه 
م'شود.

if  [ "$food" = apple apple ] ] && [ "$drink" = teatea ] ]; then

  echo "The meal is acceptable." "The meal is acceptable."

fi

Conditional Constructsدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاسtهای رايج:

؟OR c (a AND b)چ�ونه م'توانم عبارتها را گروهبندی کنم، مثل 

 )چيست؟]] و ]تفاوت دستور قديم' و جديد تست (

چطور م'توانم تعيين نمايم که آيا يD متغير شامل يD زير رشته هست؟

چ�ونه م'توانم ب�ويم که يD متغير آيا محتوی يD عدد معتبر هست؟

ifif(کلمهکليدی) (کلمهکليدی)  ليست' از دستورات را اجرا م'کند و سپس نسبت به کد خروج آنها، کد بلوک :then بخش اختياری ) else(
را اجرا م'نمايد.

)for و until و while. حلقه های شرط�( 5

انواع وظايف' که ممKنتا اينجا آموختهايد چ�ونه برخ' تصميمگيری های اساس' در اسKريپتهايتان را بسازيد. اگر چه، برای انجام همه 
 Dريپت بخواهيم کاف' نم'باشد. گاه' اوقات نياز به تکرار برخ' کارها داريم. برای همين، کاربرد يKالزم است. دو نوعحلقهحلقهاست از اس 

قا خوانايی و  نگهداری  شما در  به  حلقه  نوع صحيح  نوع دي�ری) وجود دارد، و استفاده از  به اضافه  بليت پشتيبان'اصل' ازحلقه( 
اسKريپتهايتان کمD م'کند.

 ناميده شده، که به سادگ' بررس' را برعکس انجامuntil نوع دي�ری دارد که while م'باشند. حلقه for و whileدو نوع اساس' حلقهها 
 در دو قالب متفاوت ظاهرم'شود. در اينجا خالصهای از آنها:forم'دهد، و حلقه 

while commandcommand تا وقت' که :commandcommand.به طور موفق' اجرا م'شود(کد خروج صفر است)، تکرار م'شود 

until commandcommand مادام'که :commandcommand.به طور ناموفق اجرا گردد(کد خروج صفر نباشد)، تکرار م'شود 

for variablevariable in wordswords از Dحلقه برای هر ي :wordswords که به نوبت در متغيرvariablevariable.قرار م'گيرند، تکرار م'شود 
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for ((  expressionexpression;  expressionexpression;  expressionexpression ))ه ارزيابیKبا اجرای اولين عبارت حسابی شروع م'کند، تا موقعي :
دومين عبارت حسابی موفق است حلقه تکرار م'شود، و در پايان هر حلقه عبارت حسابی سوم انجام م'شود.

do. کلمهکليدی های done، بعد هم کلمهکليدی بدنهبدنه دنبال م'شود، پس از آن يD يا چند فرمان در doهر شKل از حلقهها با کلمهکليدی 
 که قبال� ديديم، م'باشند. کار آنها اين است که به ما ب�ويندif احتمال') در ساختار دستور else يا elif ( و fi و then مشابه doneو 

حلقه از کجا شروع و به کجا ختم م'شود.

حلقه  به کار م'روند.  برای انواع مختلف' از وظايف  حلقهها  ليست' داريم، وforدر عمل،  برای موقع' مناسب است که   (شKل اول) 
 مناسب وقت' است که به طور دقيق نم'دانيم چند مرتبه عمل' بايد تکرارwhileم'خواهيم عناصر آن را به طور ترتيبی به کار ببريم. حلقه 

شود، و م'خواهيم تا رسيدن به موردی که در انتظار آن هستيم تکرار انجام شود.

 برای کشتن برنامهای کهدر اينجا چند مثال برای تشريح تفاوتها و همچنين شباهتهای حلقهها م'آوريم. (يادآوری: در اکثر سيستمعاملها،
 استفاده م'شود.)Ctrl-Cدر ترمينال در حال اجرا است از ترکيب کليدی 

$ while true

> do echo "Infinite loop""Infinite loop"

> done

$ while ! ping -c 1 -W 1 1.1.1.1 1 1.1.1.1; do

> echo "still waiting for 1.1.1.1""still waiting for 1.1.1.1"

> sleep 1 1

> done

$ (( i=1010 )); while (( i > 00 ))

> do echo ""$$ii empty cans of beer." empty cans of beer."

> (( i-- ))

> done

$ for (( i=1010; i > 00; i-- ))

> do echo ""$$ii empty cans of beer." empty cans of beer."

> done

$ for i in {10..110..1}

> do echo ""$$ii empty cans of beer." empty cans of beer."

> done

ن مورد مواجه م'شويد.سه حلقه آخری با ترکيب متفاوت، دقيقًا به نتيجه يKسان' م'رسند. در تجربه اسKريپتنويس' شل خود بارها با اي
اهد بود، آنقدر کهتقريبًا هميشه راهKارهای چندگانهای برای حل يD مسئله موجود است. به زودی تشحيص مهارت شما در حل مسئله نخو

 سادگ' روش حل آن خواهد بود. شما بايد بياموزيد که بهترين زاويه رويKرد حل مسئله را انتخاب کنيد. به طور معمول،بهتريندرچ�ونگ' 
بسطبسطونه من و قابليت انعطاف از عوامل اصل' کد نويس' خوب محسوب م'شوند. مورد مطلوب شخص' من، آخرين مثال است. در آن نم

 را برای توليد کلمات به کار بردهام، اما روشهای دي�ری نيز وجود دارد.ابروابرو
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 به نظر آسانتر م'آيد، اما، اگر به طور دقيق ندانيد کهforبياييد نگاه نزديDتری به آن مثال آخری داشته باشيم، زيرا اگر چه از دو حلقه 
چ�ونه عمل م'کند، غالباً م'تواند فريب دهنده باشد.

 ليست' از کلمات را گرفته و هر يD از آنها را در متغير شاخص حلقه م'گذارد، هر دفعه يK'، و سپسforبه طوری که قبال� اشاره کردهام: 
 چطور تصميم م'گيرد که کلمات کدام هستند. به من اجازه دهيدBASHبدنه حلقه را با آن اجرا م'کند. قسمت فريب دهنده آن است که 

خودم با بسط ابروها در مثال قبل' شرح بدهم:

$ for i in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

> do echo ""$$ii empty cans of beer." empty cans of beer."

> done

BASH کاراکترهای بين کلمهکليدی inنسبت به فاصله و Dم'نمايد. اين تفکي Dو انتهای سطر را م'گيرد، و آنها را به کلمات تفکي 
tabشناسهها. اما اگر هر جاي�زين' نقلقول' نشدهای آنجا باشد، آن هم به کلما Dم'گردد(باها انجام م'شود، درست مانند تفکي Dت تفکي

). تمام اين کلمات تفکيD شده، عناصر تکرار م'شوند.IFSاستفاده از محتوای متغير 

 مراقب باشيد که اشتباه زير را مرتکب نشويد:خيل'خيل'در نتيجه، 

$ ls

The best song in the world.mp3

$ for file in $(ls *.mp3.mp3)

> do rm "$file""$file"

> done

rm: cannot remove `The': No such file or directory
      rm: cannot remove `best': No such file or directory
      rm: cannot remove `song': No such file or directory
      rm: cannot remove `in': No such file or directory
      rm: cannot remove `the': No such file or directory
      rm: cannot remove `world.mp3': No such file or directory

به نقلقول' کردن  قبل نسبت  بوديد، اما در اينجا چه چيزی اشتباه است؟ rm در دستور file$شما از   جاي�زين' دستورBASH آگاه 

)$(ls *.mp3) کلمه را روی آن انجام م'دهد(به علت آنکهبعدبعد) را بسط م'دهد، آن را با خروج' دستور تعويض م'کند، و Dتفکي 
 Áنقلقول' نيست). در واقBash اين عبارت را اجرا م'کند for file in The best song in the world.mp3 The best song in the world.mp3.

BoomBoomمات شديد ,.

خواهيد گفت، آن را نقلقول' م'کنم؟ اجازه دهيد فايل دي�ری اضافه کنم:

$ ls

 The best song in the world.mp3  The worst song in the world.mp3

$ for file in ""$($(lsls * *.mp3)".mp3)"
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> do rm ""$$file"file"

> done

rm: cannot remove `The best song in the world.mp3  The worst song in the 
world.mp3': No such file or directory

تمام فضاهایقولها از نقلقولها به راست' از فضای سفيد در نام فايلهای شما محافظت م'کنند، اما چيزی بيش از آن انجام م'دهند. نقل

 نامls بتواند تشخيص بدهد کدام بخشهای خروج' فرمان BASH محافظت خواهند کرد. راه' وجود ندارد که ls خروج' فرمان سفيد

 تمام خروج'for با آن به همين عنوان رفتار م'کند. بعد BASH يD رشته ساده است، و lsفايلها را نمايندگ' م'کنند. خروج' فرمان 

.لعنت، دوباره مات شديدلعنت، دوباره مات شديد را با آن اجرا م'کند. rm قرار م'دهد و دستور iنقلقول' شده را در متغير 

 بهترين دوست شما هستند:جانشينهابنابراين چه کار بKنيم؟ به طوری که قبال� پيشنهاد نمودم، 

$ for file in *.mp3.mp3

> do rm " "$$file"file"

> done

، و بنابراين به طور مطلوبی آنها راتفکيD م'کند. نتيجه بسطم'شناسد که با نام فايلها سروکار دارد، و نام فايها را م'داند BASHحاال، 
. مشKل رفfor file in "The best song in the world.mp3" "The worst song in the world.mp3""The best song in the world.mp3" "The worst song in the world.mp3"Áجابشين چنين است: 

شد!

 به خاطر ظرفيتش در اجرای دستورات تا موقÁ وقوع موضوع مورد نظر، خيل' جالبwhile بپردازيم. حلقه whileحاال بياييد به حلقه 
 غالباً به کار م'رود :whileاست. در اينجا چند مثال که نشان م'دهد چ�ونه حلقه 

 سنت تحويل میدهد۲۰ماشين نوشيدنی، نوشيدنیها را در ازای بهای  # $

$ while read -p $'The sweet machine.'The sweet machine.\n\nInsert 20c and enter your name: ' Insert 20c and enter your name: ' 

namename

> do echo "The machine spits out three lollipops at "The machine spits out three lollipops at $$namename."."

> done

هر پنج دقيقه يکبار ايميل شما را بررسی میکند # $

$ while sleep 300 300

> do kmail --check

> done

برای برخط(آنالين) شدن مجدد ميزبان منتظر میماند # $

$ while ! ping -c 1 -W 1 ""$$hosthost""

> do echo ""$$hosthost is still unavailable." is still unavailable."
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> done; echo -e ""$$hosthost is available again.\a" is available again.\a"

 م'باشد. م'توانستيم آخرين مثال را while خيل' به ندرت استفاده م'شود، فقط به علت آنکه تا حد بسيار زيادی مشابه حلقه untilحلقه 
 به صورت زيربنويسيم:untilبا حلقه 

برای برگشت ميزبان به حالت آماده برقراری ارتباط منتظر میماند # $

$ until ping -c 1 -W 1 " "$$hosthost""

> do echo ""$$hosthost is still unavailable." is still unavailable."

> done; echo -e " "$$hosthost is available again.\a" is available again.\a"

 به جای آن استفاده م'کنند. whileدر عمل، اکثر مردم حقيقتاً از حلقه 

break برای پرش به جلو بدون اجرای بقيه بدنه و اجرای دور بعدی تکرار حلقه، و دستور داخل' continueباإلخره، از دستور داخل' 

 وforبا هر دو حلقه برای پريدن به خارج از حلقه و ادامه دستورات پس از حلقه در اسKريپت، م'توانيد استفاده کنيد. اين دستورات 
while.کار م'کنند 

Looping Constructsدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاسtهای رايج:

 اجرا کنم؟gz.چ�ونه م'توانم يD دستور را با تمام فايلهای دارای پسوند 

 در يD حلقه استفاده کنم؟02 و 01چ�ونه م'توانم از اعدادی که با صفر شروع م'شوند مثل 

چطو م'توانم نام فايلهای شامل کاراکتر فاصله يا سطر جديد يا هر دو را پيدا کرده وبا آنها کار کنم؟

 تغيير نام بدهم، يا فاصله را به خط زير تبديل نمايم، ياحروف بزرگ در نام فايلهاbar.* را به foo.*چطور م'توانم تمام فايلهای 
را به حروف کوچD تبديل کنم؟

 يD چرخنده اجرا کنم؟Bashآيا م'توانم در 

م'خواهم بررس' کنم که آيايD کلمه در يD ليست وجود دارد( يا يD عنصر عضوی از يD مجموعه هست).

: يD حلقه ساختاری است که برای تکرار کد تا موقÁ تحقق يD وضعيت معين، طراح' م'شود. در آن نقطه حلقه متوقفحلقهحلقه
م'شود و کد بعد از آن اجرا م'گردد.

forfor(کلمهکليدی) (کلمهکليدی)  حلقه Dي :forمتغير را به ترتيب، معادل عناصر ليست' از کميتها قرار م'دهد، و Dنوع' حلقه است که ي 
بدنه را با آن متغير اجرا م'کند، و تا تمام شدن ليست تکرار م'کند.

whilewhile(کلمهکليدی) (کلمهکليدی)  حلقه Dي :whileدستور معين(قبل از هر تکرار Dنوع' حلقه است که اجرای کد را تا موقع' که ي 
اجرام'شود) به طور موفق اجرا م'شود، ادامه م'دهد.
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untiluntil(کلمهکليدی) (کلمهکليدی)  حلقه Dي :untilدستور معين(قبل از هر تکرار Dنوع' حلقه است که اجرای کد را تا موقع' که ي 
اجرام'شود) به طور ناموفق اجرا م'شود، ادامه م'دهد..

)select و case. انتخابها(6

 برifختلف يD جمله گاه' اوقات م'خواهيد برنامهای منطق' بر مبنای محتوای يD متغير بسازيد. اين م'توانست با گرفتن انشعابهای م
 Dاساس نتايج حاصل از بررس' يglob:پيادهسازی شود 

shopt -s extglob extglob

if  [[  $LANG = enen* ]]; then

    echo 'Hello!''Hello!'

elif [[  $LANG = frfr* ]]; then

    echo 'Salut!''Salut!'

elif [[  $LANG = dede* ]]; then

    echo 'Guten Tag!''Guten Tag!'

elif [[  $LANG = nlnl* ]]; then

    echo 'Hallo!''Hallo!'

elif [[  $LANG = itit* ]]; then

    echo 'Ciao!''Ciao!'

elif [[  $LANG = eses* ]]; then

    echo 'Hola!''Hola!'

elif [[  $LANG = @(CC|POSIXPOSIX) ]]; then

    echo 'hello world''hello world'

else

    echo 'I do not speak your language.''I do not speak your language.'

fi

 دقيقًا برای چنين وضعيتهايی فراهم نموده است. يcaseD يD کلمهکليدی به نام BASHاما اين همه مقايسه يD مقدار زائد است. 
 را به شمار م'آورد و محتوای پارامتر شما را نسبت به آنها بررس' م'کند:ال�وهای جانشينال�وهای جانشين اساساً چندين احتمال caseجمله 

case $LANG in

    enen*) echo 'Hello!''Hello!' ;;

    frfr*) echo 'Salut!' 'Salut!' ;;

    dede*) echo 'Guten Tag!''Guten Tag!' ;;

    nlnl*) echo 'Hallo!'  'Hallo!' ;;
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    itit*) echo 'Ciao!' 'Ciao!' ;;

    eses*) echo 'Hola!''Hola!' ;;

    CC||POSIXPOSIX) echo 'hello world' 'hello world' ;;

    *)   echo 'I do not speak your language.''I do not speak your language.' ;;

esac

 بين آنها)، يD پرانتز سمت راست، يD بلوک کد که در| شامل يD ال�و( يا ليست' از ال�وها با کاراکتر caseهر انتخاب در جمله 
 ممKن است الزم شودصورت انطباق رشته با يK' از نمونهها بايد اجرا بشود، و دو کاراکتر سم'کالن برای عالمتگذاری انتهای کد( چون

 در انتها* انطباق نمونهها را موقع'که يD مورد موفق است، متوقف م'کند. سپس م'توانيم ازال�وی caseکد را در چند سطر بنويسيد). 
.esacمهکليدی برای انطباق با هرحالت دي�ری که موارد انتخاب ذکر شده را در بر نم'گيرد، به کار ببريم. و در پايان نيز کل

 م'باشد. که مشابه يD حلقه است، اين جملهای برای سهولت ايجاد منويی از انتخابهاselectيD ساختار دي�ر برای انتخاب، ساختار 
م'باشد، که کاربر م'تواند از ميان آنها گزينش کند .

 کد داخل بلوکبه کاربر انتخابهايی ارائه م'شود و از او درخواست م'شود يD عدد منعکس کننده انتخابش را وارد کند کند. سپس
select 'م'شود: با متغيری که با انتخاب کاربر تنظيم م'شود اجرا م'شود. اگر انتخاب کاربر معتبر نباشد، محتوای متغير ته

$ echo "Which of these does not belong in the group?""Which of these does not belong in the group?"; \

> select choice in Apples Pears Crisps Lemons KiwisApples Pears Crisps Lemons Kiwis; do

> if  [[  $choice = CrispsCrisps ]]

> then echo "Correct!  Crisps are not fruit.""Correct!  Crisps are not fruit."; break; fi

> echo "Errr... no.  Try again.""Errr... no.  Try again."

> done

 فقط وقت' اجرا م'شود که کاربر موردbreak اجرا نشده است، منو باز توليد م'شود. در اين مثال دستور breakتا موقع' که دستور 
صحيح را انتخاب نمايد.

 برای تعيين اعالن' که کاربر به آن پاسt م'دهد استفاده کنيم. به جای نشان دادن پرسش قبل از اجرایPS3همچنين م'توانيم از متغير 

، م'توانيم تنطيم سؤال را به عنوان اعالن انتخاب کنيم:selectجمله 

$ PS3="Which of these does not belong in the group (#)? ""Which of these does not belong in the group (#)? " \

> select choice in Apples Pears Crisps Lemons Kiwis Apples Pears Crisps Lemons Kiwis; do

> if  [[  $choice = Crisps Crisps ]]

> then echo "Correct!  Crisps are not fruit.""Correct!  Crisps are not fruit."; break; fi

> echo "Errr... no.  Try again.""Errr... no.  Try again."

> done

 با يforD بشوند. اين به آن معناست که م'توانيد يD حلقه تو در توتو در تو) م'توانند case و while و for و ifتمام اين ساختارهای شرط'(
 در داخل آن داشته باشيد، يا هر ترکيب دي�ر با هرچقدر تودرتويی که مسئله شما را حل کند.whileحلقه 
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 يک منوی ساده #

while true; do

     echo "Welcome to the Menu""Welcome to the Menu"

     echo "  1. Say hello""  1. Say hello"

     echo "  2. Say good-bye""  2. Say good-bye"

     read -p "-> " response "-> " response

     case $response in

         11) echo 'Hello there!''Hello there!' ;;

         22) echo 'See you later!''See you later!'; break ;;

         *) echo 'What was that?''What was that?' ;;

     esac

done

تکرارمفيد:
، شايدترجيح ساختن منوی ساده را آسان م'کند، اما انعطافپذيری بيشتری ارائه نم'کند. اگر چيزی استادانهتر خواسته باشيدselectجمله 

.read  ، و يD دستورprintf يا echo بنويسيد، با چند دستور whileبدهيد منوی خودتان را با کاربرد يD حلقه 

Conditional Constructsدر مستندات گنو: 

در پرسش و پاسtهای رايج:

را بررس' if [[ $var == foofoo يا var == barbar$ يا ... var == more ...more$، عبارت var$ مرتبه تکرار nم'خواهم بدون 

کنم.

چ�ونه م'توانم شناسههای( گزينههای ) خطفرمان را به آسان' مديريت کنم؟

casecase(کلمهکليدی)(کلمهکليدی) جمله :case.پارامتر را نسبت به چند ال�وی داده شده(انتخابها) ارزيابی م'کند Dمقدار ي 

selectselect(کلمهکليدی)(کلمهکليدی) جمله :selectDانتخاب چند گزينه را به کاربر پيشنهاد م'کند و بلوک کد مربوط با انتخاب کاربر در ي 

 اجرا گردد تکرار م'شود.breakپارامتر اجرا م'کند. منو تا وقت' که يD دستور 
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آرايه ها

 سه نوع پارامتر ارائه م%کند: رشتهها، اعداد صحيح، و آرايهها.BASHبه طوری که قبال	 اشاره شد، 

ستند. اهميت دارد که به خاطربدون ترديد رشتهها پر استفادهترين نوع پارامترها م%باشند. اما آنها همچنين، بد رفتارترين نوع پارامترها ه
 را نگاه م%دارد. به عنوان نمونه، گرفتن خروج% ي: فرمان، و قرار دادن آن در پارامتر رشتهای بدين معناي: عنصربسپاريم، ي: رشته فقط 
نام بيست نفر راي: رشتهم%باشد که پارامتر فقط  فايل، بيست عدد، يا  نام بيست   از کاراکترها م%باشد، صرفنظر از اينکه آيا آن رشته 

نمايندگ% م%کند.

ز يKديJر جدا کنيد. ما، بهو همينطور است که هميشه وقت% اقالم چندگانه را در ي: رشته منفرد قرار م%دهيد، بايد اين اقالم را به طريق% ا
که، شايد، هر سطر درعنوان انسان معموالP م%توانيم وقت% به ي: رشته نگاه م%کنيم نام فايلهای مختلف را کشف کنيم. ما فرض م%کنيم 

ل درک است، همچنين بهي: رشته نام ي: فايل را نشان م%دهد، يا هر کلمه نام ي: فايل را نمايندگ% م%کند. در حاليKه اين پنداشت قاب
ردن نام فايلها در ي:طور ذات% معيوب است. هر نام فايل منفرد م%تواند شامل هر کاراکتری باشد که ممKن است شما بخواهيد برای جداک

ن م%رسد، زيراکاراکتری وجودرشته استفاده کنيد. به اين معن% که از نظر تکنيK% گفته نم%شود که نام اولين فايل در کجای ي: رشته به پايا
ل باشد.ندارد که بتواند بJويد: «من به پايان نام فايل اشاره م%کنم» چون آن کاراکتر خودش م%تواند بخش% از نام فاي

غالباً، اشخاص اين اشتباه را مرتکب م%گردند:

اين در حالت کلی کار نمیکند #

$ files=$(ls ~/*.jpg.jpg); cp $files /backups/ /backups/

در حاليKه احتماالP اين م%تواند ايده بهتری باشد( استفاده از آرايهها که در بخش بعد شرح داده م%شوند):

اين در حالت کلی کار میکند #

$ files=(~/*.jpg.jpg); cp "${files[@]}" /backups//backups/

 قرار دادهايم وfiles را در ي: رشته به نام lsتالش اول% در پشتيبانگيری از فايلهای دايرکتوری جاری معيوب است. ما خروج% دستور 

 استفاده کردهايم. به طوریتفکي� کلمه)تفکي� کلمه) برای بريدن آن رشته به شناسهها(بر مبنای غيرنقلقول% به صورت files$سپس از بسط پارامتر 
استناد به بسط فوق بهکه قبال	 اشاره شد، تفکي: کلمه و شناسه، ي: رشته را از جايی که فضای سفيد وجود دارد به قطعات% برش م%دهد. 

شتر بريده م%شود. فرجام:اين معن% است که فرض کردهايم در نام فايلهای ما هيچ فضای سفيدی نيست، اگر باشد نام فايل به دو نيمه يا بي
.نامساعد

رشتهها را با اعداد از طريق استفاده از آرايهها م%باشد. آرايه نوع% متغير است که Bash رشته در چندگانهتنها روش مطمئن نشان دادن عناصر 
رشتهها ي:. اين اساسًا به معنای آن است که ي: ليست شماره گذاری شده از رشتهها را نگهداری م%کند. چون هر ي: از اين ترسيم م%کند

هويت(عنصر) جداگانه است، م%تواند بدون خطر هر کاراکتری، حت% فضای سفيد را در خود داشته باشد.

: آرايه قرار دهيد.برای بهترين نتيجه و کمترين دردسر، به خاطر بسپاريد که اگر ليست% ازعناصر داريد، هميشه بايد آنها را در ي

 ليستها، رکوردها و غيره را ارائه نکرده است. فقط آرايهها و آرايههای انجمن%( که در نگارشBashبر خالف برخ% زبانهای برنامهنويس%، 
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 جديد است).Bash از 4

: ي: آرايه ليست شماره گذاری شده رشتهها است: رشتهها را با اعداد صحيح مرتبط م%کند .آرايههاآرايهها

ايجاد آرايهها

رد: روش% که شما نيازچند روش موجود است که م%توانيد آرايهها را ايجاد نموده يا با دادهها پر کنيد. ي: روش صحيح منفرد وجود ندا
خواهيد داشت بستگ% به آن دارد که دادهها کدامند و از کجا م%آيند.

 م%باشد:()=سادهترين راه برای ايجاد ي: آرايه ساده با داده، استفاده از ترکيب 

$ names=("Bob" "Peter" "$USER" "Big Bad John""Bob" "Peter" "$USER" "Big Bad John")

) برای ايجاد آرايههايی با دادههای ايستا يا مجموعهای از پارامترهای رشتهای معلوم، عال% است، اما قابليتsyntaxاين ترکيب دستوری(
بيشتری م%خو در اختيار م%گذارد. اگر انعطاف پذيری  آرايه،  زياد عناصر  مقادير  برای افزودن  کم%  بسيار  ازانعطاف  م%توانيد  اهيد، 

شاخصهای صريح استفاده کنيد:

$ names=([0][0]="Bob""Bob" [1][1]="Peter""Peter" [20][20]="$USER""$USER" [21][21]="Big Bad "Big Bad 

John"John")

# or...

$ names[0][0]="Bob""Bob"

Bashناميده م%شود. آرايه پراکنده آرايه پراکنده  در اين مثال ي: شKاف وجود دارد. ي: آرايه باحفرههايی در آن 20و 1توجه نماييد که بين شاخص 
اين امر را اجازه م%دهد واغلب م%تواند کامال	 سودمند باشد.

 استفاده کنيد:GlobsGlobsاگر م%خواهيد ي: آرايه را با نام فايلها پر کنيد، ممKن است احتماالP بخواهيد از 

$ photos=(~/"My Photos""My Photos"/*.jpg.jpg)

 آن را بهBash را نقلقول کردهايم زيرا شامل ي: فاصله است. اگر اين کار را نم%کرديم، My Photosتوجه نماييد که در اينجا بخش 

. همچنين توجه نماييد که مانبود  تفکي: م%نمود، که به وضوح آنچه ما م%خواهيم  photos=('~/MyMy'  'PhotosPhotos/' *.jpg.jpg )صورت 

نم%توانيم فقط ما  چنين است که  دليل  به اين  نقلقول% کرديم.  را  فاصله  شامل  بخش  يا ~  چنين کنيم،*  نقلقول% کنيم، اگر  را   
 ديJر با آنها همچون کاراکترهای خاص رفتار نم%کند.Bashآنهاکاراکترهای لفط% م%شوند و 

 با ي: گروه نام فايل که به روش زير ايجاد م%شوند، آسان است:ابهام آميزمتأسفانه، به راست% ايجاد آرايههای 

$ files=$(ls)    # BAD, BAD, BAD!

$ files=($(ls))  # STILL BAD!
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 ايجاد م%کند. آن رشته احتماالP بهls با خروج% فرمان رشتهبه اين شKل پرهيز کنيد، اول% ي:  ls از کاربرد هميشهبه ياد داشته باشيد 
 اشاره شد نم%تواند به طور بی خطر به کار برود. دوم% نزدي:تر است، اما هنوز نام فايلها را با فضای سفيدآرايههاآرايههادليل% که در مقدمه 

تفکي: م%کند.

روش صحيح انجام آن اين است:

$ files=(*)      # Good!

اين جمله ي: آرايه به ما م%دهد که در آن هر نام فايل ي: عنصر جداگانه است. کامل!

از اينکه تمام اين راهنمااين بخش که در اينجا مطرح م7کنيم شامل برخ7 مفاهيم پيشرفته است. اگر هنوز آماده نيستيد، شايد بخواهيد پس از اينکه تمام اين راهنمااين بخش که در اينجا مطرح م7کنيم شامل برخ7 مفاهيم پيشرفته است. اگر هنوز آماده نيستيد، شايد بخواهيد پس 

 به پيش برويد. به پيش برويد.استفاده از آرايههااستفاده از آرايههارا خوانديد به اينجا بازگرديد. اگر م7خواهيد با موارد ساده ادامه دهيد، م7توانيد بارا خوانديد به اينجا بازگرديد. اگر م7خواهيد با موارد ساده ادامه دهيد، م7توانيد با

 نمونه، اجرای ي:گاه% اوقات م%خواهيم ي: آرايه از ي: رشته يا خروج% ي: فرمان تشKيل بدهيم. خروج% فرمانها رشته هستند: برای
ه) از هم جدا نام فايلها را به شمار م%آورد و آنها را با ي: کاراکتر سطر جديد(قرار دادن هر نام فايل در ي: سطر جداگانfindفرمان 

 بJوييم هر عضو کجا به انتها م%رسد. (تذکر، اينBashم%کند. بنابراين برای تفکي: ي: رشته بزرگ به داخل ي: آرايه، الزم است به 
 ي: سطر جديد باشد،بنابراين جدا کردن آنها با سطر جديد نم%تواند ايمن باشد! اما مثال زيرشاملي: مثال بد است، چون نام فايل م%تواند 

را نگاه کنيد.)

 م%باشد:IFSآنچه برای شKستن ي: رشته به کار م%رود محتوای متغير 

$ IFS=.. read -a ip_elements <<< "127.0.0.1"ip_elements <<< "127.0.0.1"

 وجود دارد، نتيجه ي: آرايه با عناصر،.. داده شده به عناصر آرايه از جايی که IP برای بريدن آدرس .. با محتوای IFSدر اينجا از متغير 
 است.11 و 00 و 00 و 127127

. پوشش داده م%شود)ورودی و خروج% به طورمفصلتری درفصل >>> و عملJر read(دستور داخل% 

 را به کاراکتر سطر جديد تنظيم م%کرديم. اما موقع% کهIFS انجام بدهيم، در صورت%که متغير findم%توانستيم همين کار را با دستور 
.شخص% فايل% دارای کاراکتر سطر جديد ايجاد نمايد( به طور اتفاق% يا بدخواهانه)، اسKريپت ما کار نخواهد کرد

 وجود دارد؟ به طور کل%، پاس�Bash) در ي: آرايه findبنابراين، آيا روش% برای دريافت ليست% از عناصر از ي: برنامه خارج% ( مانند 
بل% است، به شرط آنکه راه قابل اطمينان% برای جداسازی عناصر موجود باشد.

) است. ي: بايت ته%، بايت% است که همه بيتهای آن صفرNULدر ي: حالت خاص از نام فايلها، پاس� اين مشKل، بايتهای ته%(
 بايتC" : در زبان C نم%توانند شامل بايتهای ته% باشند، به عنوان ي: محصول زبان برنامهنويس% "Bash. رشتههای 0000000000000000است: 

 استفاده م%کند،C نوشته شده و از رشتههای بوم% C که به زبان Bashته% برای عالمت گذاری انتهای رشته به کاررفته است. از اين جهت 
اين رفتار را به ارث م%برد.

تند، با سه تفاوت عمده:ي: جريان داده( مانند خروج% ي: فرمان، يا ي: فايل ) م%تواند شامل بايت ته% باشد. جريانها مانند رشتهها هس
م%باشند( شما م%توانيد ازآنها به صورت ترتيبی خوانده م%شوند(به طور معمول نم%توانيد با پرش از روی آنها عبور کنيد)، آنها ي: سويه 

ی ته% باشند.آنها بخوانيد يا در آنها بنويسيد، اما به طور نوع% هر دو با هم ميسر نيست )، و آنها م%توانند شامل بايتها
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 تکميل شدهاند )، و نه اکثريت وسيع اقالمC فايل م%توانند شامل بايت ته% باشند( چون آنها توسط يونيKس همانند رشتههای نامهاینامهاینه 
 راNUL، و غيره ). اين موضوع IPقابل خواندن برای انسان که شايد ما بخواهيم در ي: اسKريپت ذخيره کنيم(ازقبيل نام افراد، آدرسهای 

ا بخوانيد، ي:ي: نامزد عال% برای جداسازی عناصر در ي: جريان ، م%سازد. به طور کل% اغلب، دستوری که م%خواهيد خروج% آن ر
د م%کند.گزينهای خواهد داشت، که خروج%اش را به صورت جدا شده با بايت ته%، به جای سطر جديد يا کاراکتر ديJری، ايجا

 را دارد، که ما در اين مثال استفاده خواهيم نمود:print0-, در هر حال) گزينه BSD و GNU ( در findدستور 

files=()

while read -r -d $'\00'; do

    files+=("$REPLY")

done < <(find /foofoo -print0)

ج کننده به نظراين ي: روش مطمئن تفکي: خروج% ي: فرمان به رشتهها م%باشد. به طور قابل فهم%، ابتدا کم% به هم پيچيده و گي
م%رسد. لذا، بياييد کم% آن را باز کنيم:

 ايجاد م%کند.files ي: آرايه خال% به نام ()=filesسطر اول 

 استفاده م%کند،'d  $'\ 0 0- از گزينه read را اجرا م%کند. فرمان read استفاده م%کنيم که هر مرتبه ي: دستور whileحلقه ما از ي: 
.(0\) م%خوانيم NULبه آن معنا که به جای خواندن ي: سطر در هر دفعه(تا رسيدن به ي: کاراکتر سطر جديد)، تا رسيدن به بايت 

 استفاده م%کند.\ برای جلوگيری از رفتار ويژه با کاراکترr-همچنين از گزينه 

 اجرا م%گردد. ما آنچه را خواندهايم( که درwhile مقداری از داده ها را م%خواند و با ي: بايت ته% مواجه م%شود، بدنه حلقه readوقت% 
 قرار دارد) در آرايه قرار م%دهيم.REPLYمتغير 

 استفاده م%کنيم. اين ترکيب دستوری ي: يا چند عنصر را به انتهای آرايه ما اضافه م%کند.()=+برای انجام اين کار، ما از ترکيب 

 م%باشد. در حال حاضر((..)>)جايFزين7 پردازش جايFزين7 پردازش  و (>) تغيرمسير فايلتغيرمسير فايل که ترکيبی از ي: (..)> >و سرانجام، ترکيب دستوری 
 ما م%باشد.while به درون حلقه findصرف نظر از جزئيات تکنيK%، به سادگ% م%گوييم اين چJونگ% ارسال خروج% فرمان 

 به کار رفته، که به او بJويد،نام فايلهايی که م%يابد را، با ي:print0- خود با ي: گزينه findهمان طور که قبال	 بيان گرديد، فرمان 
بايت ته% تفکي: کند.

تکرار مفيد:

آرايهها ي: ليست مطمئن از رشتهها هستند. آنها برای نگهداری چندين نام فايل، بدون عيب م%باشند.
 عنصر از کجا شروع و بهاگر شما بايد ي: جريان داده را به اجزاء تشKيل دهنده عناصر تفکي: نماييد، بايد طريقهای برای گفتن آنکه هر

کجا ختم م%گردد، وجود داشته باشد. بسياری اوقات، بايت ته% بهترين انتخاب برای اين کار م%باشد.
يست، آن را در ي: رشتهاگر ليست% از اقالم داريد، تا آنجا که ممKن است آن را به صورت ي: ليست حفظ کنيد. تا موقع% که واقعًا الزم ن

ا که در باالتوضيح داده شد، بهيا فايل تخريب نکنيد. اگر بايد به تفصيل آن را در ي: فايل بنويسيد و بعداً آنرا بخوانيد، مشKل جداکننده ر
خاطر داشته باشيد.

Arraysدر مستندات گنو: 
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در پرسش و پاس�های رايج:
چJونه م%توانم از متغيرهای آرايهای استفاده کنم؟

م؟چطور م%توانم از متغيرهای متغير( متغيرهای غيرمستقيم، اشارهگرها، مرج¤ها ) يا آرايههای انجمن% استفاده کن
چJونه م%توانم نام فايلهای شامل کاراکتر سطرجديد، فاصله، يا هردو را پيدا کرده و با آنها کار کنم؟

وانم دادهها را برایمن متغيرهايی را در ي: حلقه مقرر م%کنم. چرا آنها پس از اتمام حلقه، ناگهان ناپديد م%گردند؟ يا، چرا نم%ت
خواندن لولهکش% نمايم؟

استفاده از آرايهها

forحلقه دگ% م%توانيم ي: استفاده از مزيت عناصر آرايهها به راست% آسان است. به علت آنکه ي: آرايه وسيله مطمئن ذخيره است، ما به سا
را برای تکرار روی عناصر آن، به کار ببريم:

$ for file in "$>{myfiles[@]}"; do

>     cp "$file" /backups/ /backups/

> done

. سپس"{[@]myfiles}$" به کار بردهايم: نقلقول% آرايه در اينجا توجه نماييد. ما شKل بسطبه ترکيب دستوری استفاده شده برای 
Bash.اين ترکيب را با هر عنصر منفرد در آرايه، تعويض م%نمايد، نقلقول% صحيح 

دو مثال زير نتيجه يKسان دارند:

$ names=("Bob" "Peter""Bob" "Peter" "$USER" "Big Bad John""Big Bad John")

$ for name in "${names[@]}"; do echo "$name"; done

$ for name in "Bob" "Peter" "Bob" "Peter" "$USER" "Big Bad John" "Big Bad John"; do echo "$name"; 

done

 ايجاد م%کند، که با چند عضو پر شده است. سپس آرايه به اين عناصر بسط م%يابد، که بعد توسط حلقهnamesمثال اول ي: آرايه به نام 
for به کار م%روند. در مثال دوم، از آرايه صرف نظر کردهايم و ليست اقالم را به طور مستقيم به حلقه for.دادهايم 

 نماييد. در غير اينصورت، تمام مزايای استفاده از آرايهنقلقول% را به طور صحيح {[@]arrayname}$به خاطر داشته باشيد، بسط 
 برای تفکي: آنها به قطعات و جداسازی دوباره آنهاBashرا از دست م%دهيد: رها کردن شناسههای غير نقلقول%، به معن% آنست که به 

تأييديه م%دهيد.

 بسط م%دهد. اما م%توانيد آرايه را در هرجايی که بخواهيدعناصر آن را به عنوان شناسه قرار دهيد،forمثال فوق آرايه را در ي: ساختار حلقه 
 :cpبسط بدهيد، در ي: فرمان 
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myfiles=(db.sql home.tbz2 etc.tbz2db.sql home.tbz2 etc.tbz2)

cp "${myfiles[@]}" /backups//backups/

 اجرا م%نمايد، نقلقولmyfiles با همه نام فايلهای موجود در آرايه "{[@]myfiles}$" را، با تعويض عبارت cpاين مثال، دستور 
 به طور مؤثر دستور زير را اجرا م%کند:Bashشده صحيح. پس از انجام بسط، 

cp "db.sql" "home.tbz2" "etc.tbz2""db.sql" "home.tbz2" "etc.tbz2" /backups//backups/

 شما کپی خواهد نمود.//backupsbackups// فايلها را به دايرکتوری cpفرمان 

 يا شاخص نام دارد)، بسط بدهيد. به خاطر داشته باشيد،indexهمچنين م%توانيدعناصر منفرد آرايه را با ارجاع به شماره عضويت آنها(که 
 م%باشد:صفر آنها اولين عضو م%باشند، يعن% شماره شاخص zero-basedzero-basedکه به طور پيشفرض،آرايهها 

$ echo "The first name is:"The first name is: ${names[0]names[0]}"

$ echo "The second name is: "The second name is: ${names[1]names[1]}"

 گفتيم را به خاطر بياوريد ‐‐شما م%توانيد بينآرايههای پراکندهآرايههای پراکنده( م%توانيد آرايهای بدون عضو شماره صفر ايجاد کنيد. آنچه قبال	 در مورد 
وان برنامهنويس است کهشاخصها حفره داشته باشيد‐‐، و اين مطلب در ابتدای آرايه نيز به همان خوبی صدق م%کند. اين وظيفه شما به عن

بدانيدکدامي: از آرايههای شما به طور بالقوه پراکنده است، و کدامي: اينطور نيست.)

 برای تبديل آرايه بهفقط م%باشد. اين شKل "{[*]arrayname}$"روش ديJری نيز برای بسط تمام عناصر آرايه وجود دارد، که به شKل 
خروج% آرايه به اشخاصي: رشته منفردکه تمام عناصر آرايه در آن باهم متصل گرديدهاند، مفيد م%باشد. مقصود اصل% در اين روش ارائه 

م%باشد:

$ names=("Bob" "Peter" ""Bob" "Peter" "$$USERUSER" "Big Bad John"" "Big Bad John")

$ echo "Today's contestants are: "Today's contestants are: ${names[*]}"

Today's contestants are: Bob Peter lhunath Big Bad John

 اين است چرايی آنکه، هرتوجه نماييد که در رشته حاصل شده، راه% برای گفتن آنکه نامها، کجا شروع و کجا ختم گرديدهاند، وجود ندارد!
چيزی را تا آنجا که ممKن است، جدا نگاه م%داريم.

Bash تفکي� کلمهتفکي� کلمه را نقلقول% نکنيد، يKبار ديJر {[*]arrayname}$ نماييد! اگر نقلقول%به خاطر داشته باشيد، هنوز هم به دقت 
موجب بريدن آن به تکهها م%گردد.

 ترکيب کنيد، که نشان بدهيد از چه کاراکتری برای جدا کردن عناصر آرايه از يKديJر،{[*]arrayname}$ را با IFSم%توانيد متغير 

 از هم جدا شوند، به کامارموقع% که آنها را در ي: رشته منفرد ادغام م%کنيد، استفاده شود. برای مثال، وقت% م%خواهيد نامها با کاراکت
راحت% به صورت زير انجام م%گردد:

$ names=("Bob" "Peter" ""Bob" "Peter" "$$USERUSER" "Big Bad John"" "Big Bad John")
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$ ( IFS=,; echo "Today's contestants are: "Today's contestants are: ${names[*]}" )

Today's contestants are: Bob,Peter,lhunath,Big Bad John

 يا پوسته فرع% اجراSubshell در ي: ) و ( را با قرار دادن بين ... IFS=,; echo توجه نماييد که در اين مثال، چJونه جمله
 در پوسته اصل% را تغيير بدهيم. موقع% که پوسته فرع% خارج م%شود،IFSنموديم. چنين کرديم زيرا نم%خواهيم مقدار پيشفرض متغير 

 برای موارد بسياری استفادهIFS بازهم مقدار پيشفرض را دارد، و ديJر کاما نم%باشد. اين اهميت دارد، به دليل آنکه متغير IFSمتغير 
د شد!م%شود، و تغيير مقدار آن به چيزی غير از مقدار پيشفرض، رفتار غريبی را که انتظار آن را نداريد، موجب خواه

 را برای بهم پيوستن عناصر با يKديJر به کار م%گيرد. اگر در مثال قبل،IFS از متغير اولاول" فقط کاراکتر }[*]array{$افسوس، بسط "
ديم( به عنوان مثال، ي:م%خواستيم نامها را با ي: کاما و ي: فاصله از يKديJر جدا کنيم، م%بايد برخ% تکني:های ديJر را به کار م%بر

 ).forحلقه 

 در اينجا سزاوار ي: يادآوری م%باشد، زيرا روش فوق العاده برازنده نسخه برداری از ي: آرايه است:printfفرمان 

$ names=("Bob" "Peter" ""Bob" "Peter" "$$USERUSER" "Big Bad John"" "Big Bad John")

$ printf "%s\n" "${names[@]}"

Bob

Peter

lhunath

Big Bad John

 و حلقه ضمن% آن روی شناسهها، م%تواند بسياری موارد سادهتر راprintf نهايت انعطافپذيری را ارائه م%نمايد، اما forالبته ي: حلقه 
پوشش بدهد. حت% م%تواند جريانهای جدا شده با بايت ته% را، برای بازيابی بدون نقص بعدی توليد کند:

$ printf "%s\0" "${myarray[@]}" > myfile myfile

 به دست آوريد.{[@]array#}$ي: نکته پايان%: شما م%توانيد تعداد عناصر ي: آرايه را با استفاده از 

$ array=(a b ca b c)

$ echo ${#array[@]}

3

تکرار مفيد:
د .هميشه بسط آرايهها را به طور صحيح نقلقول% کنيد، درست همانطور که بسط پارامترهای معمول% را نقلقول% م%کني

 را فقط موقع% که م%خواهيد{[*]myarray#}$ برای بسط تمام عناصر آرايه استفاده کنيد و {[@]myarray#}$از 
همه عناصر آرايه را در ي: رشته منفرد با يKديJر متصل کنيد، به کار ببريد.
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آرايههای انجمن@

ه فقط از اعداد( به طور دقيقتر، اعداد صحيح مثبت ) م%توانست برای شاخص آرايهها استفاده کند. به اين معن% کBASHتا همين اواخر، 
ور آدرسده% به ي:نم%توانستيد ي: رشته را با ديJری ترجمه يا ترسيم کنيد . اين به عنوان ي: کمبود احساس م%شد. اشخاص% به منظ

 را آغاز کردند .متغيرهای غيرمستقيمموضوع، سوءمصرف از 

) برای اين منظور نيست. اکنون شماeval، بدتر از آن، ديJر بهانهای برای استفاده از متغير غير مستقيم( يا 4نگارش BASHپس از انتشار 
م%توانيد آرايههای انجمن% خوشساخت را به کار ببريد.

به صورت(  بايد آرايه  با تعريف آرايههای استانداردdeclare -Aبرای ايجاد ي: آرايه انجمن%،  برای هماهنگ%  ) تعريف شود. اين 
شاخص گذاری شده است. در اينجا چJونگ% انجام آن، آمده است:

$ declare -A fullNames

$ fullNames=( ["lhunath""lhunath"]="Maarten Billemont""Maarten Billemont" ["greycat""greycat"]="Greg "Greg 

Wooledge"Wooledge" )

$ echo "Current user is:"Current user is: $USER.  Full name:Full name: ${fullNames[$USER]}."

Current user is: lhunath.  Full name: Maarten Billemont.

 را انجام دهيد:با همان دستور زبان% که برای آرايههای شاخصدار استفاده م%شد، م%توانيد تکرار روی کليدهای آرايههای انجمن%

$ for user in "${!fullNames[@]}"

> do echo "User:User: $user, full name:full name: ${fullNames[$user]}."; done

User: lhunath, full name: Maarten Billemont.

User: greycat, full name: Greg Wooledge.

با کاربرد ترکيب دستوری  بازيابی کليدها از ي: آرايه انجمن%،   غيرقابل{[@]array!}$در اينجا دو مورد يادآوری: اول، ترتيب 
.پيشبين% است، و لزوماً به همان ترتيب که شما اعضاء را اختصاص دادهايد، يا هر نوع ذخيره مرتب ديJر نم%باشد

از عالمت  نم%توانيد  آرايه انجمن% استفاده م%کنيد،  به عنوان کليد  پارامترها  از  وقت%  شاخصدار$دوم،  آرايهها  با  صرفنظر کنيد.   
((......))$ در حقيقت ي: مفهوم محاسبات% است( در آنجا به راست%، م%توانيد بدون ي: عالمتگذاری صريح ]......[معمول%،قسمت 

 فرض م%کند، آن ي:BASH به هيچ وجه نم%تواند عدد معتبری باشد، و بنابراين نامناممحاسبه انجام دهيد(. در ي: زمينه محاسبات%، ي: 
 نيز بهنامنام اينجا ي: پارامتر است که شما م%خواهيد از محتوای آن استفاده کنيد. اين مورد در آرايههای انجمن% صدق نم%کند، چون در

خوبی م%تواند ي: کليد معتبر آرايه انجمن% باشد.

اجازه دهيد با مثال تشريح کنيم:

$ indexedArray=( "one" "two" "one" "two" )

$ declare -A associativeArray=( ["foo""foo"]="bar""bar" ["alpha""alpha"]="omega""omega" )

$ index=00 key="foo""foo"
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$ echo "${indexedArray[$index]}"

one

$ echo "${indexedArray[index]}"

one

$ echo "${indexedArray[index + 11]}"

two

$ echo "${associativeArray[$key]}"

bar

$ echo "${associativeArray[key]}"

$

$ echo "${associativeArray[key + 11]}"

$

 ارزيابی م%شوند.00 به خوبی با آرايههای معمول% کار م%کنند. هر دو، عدد index و هم index$به طوری که م%توانيد مالحظه کنيد، هم 
 به آن و به دست آوردن مقدار دوم، با آن محاسبه کنيد. آنچه که با آرايههای انجمن% نم%تواند انجام شود.11حت% م%توانيد برای اضافه کردن 

 به کار برود، آن ديJری کار نم%کند.key$در اينجا، الزم است 
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ورودی و خروج�

الب ط فهرست م

شناسههای خط فرمان .1
محيط .2

توصيفگرهای فايل .3
تغيير مسير

تغيير مسير فايل .1
مديريت توصيفگرهای فايل .2

Heredoc ها وHerestringها .3

.4

لولهها .5
عمل0رهای گوناگون
جاي0زين9 پردازش .1

.6

 مبحث پيچيدهايست، زيرا انعطافپذيری بسيار زيادی در چ0ونگ9 انجام آن، وجود دارد. اينBashورودی و خروج9 در اس<ريپتهای 
فصل فقط يT ارائه سطح9 از آنچه مم<ن است، م9باشد.

 ورودی از چند محل مختلفBash به هر اطالعات9 که برنامه شما دريافت م9کند(يا م9خواند) اشاره م9نمايد. در يT اس<ريپت ورودیورودی
م9تواند برسد:

 قرارگرفتهاند)پارامترهای م<ان9شناسههای خط فرمان(که در 

متغيرهای محيط9، موروث9 از هر پردازش9 که اس<ريپت را آغاز نموده
فايلها

 Tفايلهر چيز دي0ری که ي فايلتوصيفگر  به آن اشاره کند(لولهها،ترمينالها، سوکتها، و غيره). اين موارد جلوتر بحثتوصيفگر   م9تواند 
خواهند شد.

 نيز م9تواند به چندين محلBash به هر اطالعات9 که برنامه شما ارائه م9کند(يا م9نويسد) اشاره م9کند. خروج9 يT اس<ريپت خروج�خروج�
مختلف برود:

فايلها
هر چيز دي0ر که يT توصيفگر فايل م9تواند به آن اشاره کند

شناسههای خط فرمان9 برای ساير برنامهها
متغيرهای محيط9 که به ساير برنامهها ارسال م9شوند

ظر م9رسد، و شما برایورودی و خروج9، نان و پنير اس<ريپتنويس9 پوسته هستند. معين کردن اينکه ورودی شما ازکجا م9آيد، چ0ونه به ن
ها م9باشند.بدست آوردن خروج9 مطلوب خود، چه کاری بايد روی آن انجام بدهيد، هسته مرکزی احتياجات تقريباً تمام اس<ريپت
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. شناسههای خط فرمان1

ر خط فرمان دريافت نمودهبرای بسياری از اس<ريپتها، اولين(يا تنها) ورودی که به آن توجه م9نماييم، شناسههايی م9باشند که اس<ريپت د
 معتبر برای هر اس<ريپت وجود دارد که، محتوی اين شناسهها هستند. اينهاپارامتر ويژهپارامتر ويژه ديديم، تعدادی پارامترهااست. به طوری که در فصل 

 در شل نام دارند. اين پارامترها يT آرايه خيل9 ساده از رشتهها م9باشند که با اعداد شاخصگذاری شدهاند(در حقيقت،پارامترهای م�ان�پارامترهای م�ان�
POSIX ، و به همين ترتيب، پس از22$ رجوع م9شود، به دومين، با 11$ آرايه موجود در شل هستند). به اولين پارامتر م<ان9 با تنهاتنها ،

، و غيره. اما در عمل، خيل9 به ندرت مم<ن است مجبور{1111}$ ,{1010}$نهمين پارامتر، بايد از ابروها برای رجوع به آنها استفاده گردد: 
.به استفاده از اين ترکيب بشويد، به علت آنکه، روشهای بهتری برای کار با آنها به عنوان يT گروه، موجود است

 رجوع نماييد. نقلقول دوگانه در"@$"عالوه بر ارجاع يT به يT ، همچنين م9توانيد به مجموعه کامل پارامترهای م<ان9، با جاي0زين9 
 شما آن است. اگر از نقلقول دوگانه استفاده نکنيد، هر کدام از پارامترهای م<ان9 دستخوش تفکيT و جانشين9 م9گردند.بينهايت مهماينجا 

 م9گوييد که م9خواهيد هر پارامتر به صورت يT کلمه جداگانه حفظ گردد.Bashرا نم9خواهيد. با استفاده از نقلقولها، به 

 وجودshiftه نام يT روش دي0ر کارکردن با پارامترهای م<ان9، دور انداختن هر يT پس از استفاده است. يT دستور داخل9 ويژهای ب
) از بين م9رود. دومين11$ را صادر م9کنيد، اولين پارامتر م<انshift) 9دارد، که برای اين منظور به کار م9رود. موقع9 که شما فرمان 

، و به هميت ترتيب تا پايان خط. بنابراين، اگر مايل باشيد، م9توانيد حلقهای بنويسيد که استفاده از22$، سوم9 م9شود 11$پارامتر م9شود 
 را چندين بار ادامه دهد.$11

 شروع م9شود آن- مادام9که با يT عالمت 11$در اس<ريپتهای حقيق9، ترکيبی از اين تکنيTها به کار م9رود. يT حلقه برای پردازش 
فايل9 است که م9خواهيم"@$"را به عنوان گزينه تعبير م9کند و سپس وقت9 همه گزينهها به کنار رفتند، هر چيز باقيمانده (در  ) نام 

پردازش کنيم.

 جايی که مثالهای آنها قبال~ نوشته شده ارجاع م9دهيم.FAQبرای اختصار، در اينجا مثالهايی از پردازش شناسهها نم9آوريم. به جای آن، به 

تکرار مفيد:

پت خود ارسالقبل از شروع به نوشتن، شناسايی کنيد که ورودی برنامه شما از کجا م9آيد. اگر م9خواهيد اطالعات9 را به اس<ري
 فايلها داريد، ارسالکنيد، روش9 برای معن9 کردن نوع اطالعات9 که با آن سر و کار داريد، انتخاب نماييد. اگر احتياج به ارسال نام
آنها به صورت شناسهها، يT روي<رد عال9 است، زيرا هر يT از آنها به صورت يT کلمه بستهبندی م9گردد،.

در پرسش و پاس*های رايج:

چ0ونه م9توانم شناسههای( گزينههای ) خطفرمان را به آسان9 مديريت کنم؟

. محيط2

تر در اين موضوع، بخشهر برنامهای اطالعات، منابع، امتيازها و محدوديتهايی از پردازش والد خود به ارث م9برد. ( برای بحث پيشرفته
 م9باشند.متغيرهای محيطمتغيرهای محيط را مالحظه کنيد.)ي<9 از آن منابع، مجموعهای از متغيرها به نام مديريت پردازش

اقع9، آن است که آنها, متغيرهای محيط تا اندازه بسيار زيادی مشابه متغيرهای معمول9 مورد استفاده ما، کار م9کنند. تنها تفاوت وBashدر 
قبال~، موقع9 که اس<ريپت شروع به اجرا م9کند، مقرر شدهاند، ما خودمان نبايد به آنها مقدارده9 کنيم.

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  

http://bashguide.blogsky.com/pages/035
http://bashguide.blogsky.com/pages/ProcessManagement#theory


. اين مطلب به شما کمT م9کند، ازHOME يا PATHبه طور سنت9، متغيرهای محيط نامهايی تماماً با حروف بزرگ دارند، از قبيل 
حيط داشته باشيد، مشروط به آنايجاد متغيرهايی که موجب تصادم با آنها گردد، اجتناب نماييد، شما نبايد نگران9 در مورد تصادم اتفاق9 با م

باشند . (متغيرهای ويژه  نام خود داشته  قبيلBashکه متغيرهای شما، حداقل يT حرف کوچT در  با حروف بزرگ هستند، از  نيز   
PIPESTATUS اين مورد نيز دقيقاً به همان علت م9باشد ‐‐ به طوری که شما م9توانيد از ل0دمال شدن متغيرهايتان توسط .Bashپرهيز ،

کنيد.)

سودمند است. ي<9 از آنها اولويتهای  بسياری موقعيتها  در  برنامهها از طريق متغيرهای محيط،  به  درارسال اطالعات  کاربر است. 
م<ن است همه به يTسيستمهای يوني<س9، همه کاربران عاليق و بیعالقگ9های ي<سان در برنامههای کاربردی ندارند، و در برخ9 موارد، م

به  بود که  خواهد  سودمند  برای کاربران  بنابراين،  نکنند.  صحبت  برای اجراهرهرزبان  آنها  مورد عالقه  ويرايش0ر  ب0ويند کدام  برنامه   
به چه زبان9 صحبت م9کنند( متغيرهای محيط9 گوناگون که EDITORم9باشد(متغير محيط9   کاربر را معين م9کنند).منطقه )، يا 

 هر کاربرتنظيم شوند، و سپس اينها به طور خودکار به هر برنامهای که کاربر از يT نشستفايلهای نقطهایمتغيرهای محيط9 م9توانند در 
کاری اجرا م9کند، ارسال م9شوند.

العات در يT فايل ذخيرهمتغيرهای محيط همچنين م9توانند به طور بينهايت آسان9 در حين کار تنظيم گردند( آسانتر از آنکه اگر همان اط
 دستوری را اجرا م9کنيد، گزينهای داريد، برای تعيين يT تغيير موقت9 محيط که فقط در طول مدت اجرایBashشده باشند). موقع9 که در 

 جلوی آن فرمان انجام م9شود. در اينجا يT مثال آوردهايم:VAR=valuevalueآن فرمان مؤثر است. اين با قرار دادن عبارت 

$ ls /tpmtpm

ls: no se puede acceder a /tpm: No existe el fichero o el 

directorio

$ LANG=CC ls /tpmtpm

ls: cannot access /tpm: No such file or directory

د. باعث نم9شود که منطقه کاربر برای مورد دي0ری غير از آن فرمان9 که بعد از آن تايپ گرديده است، تغيير نمايLANG=CCمحيط موقت9 

ها از آن استفاده کنيد:اگر م9دانيد که برخ9 اطالعات در يT متغير محيط ذخيره شده است، در اس<ريپت، م9توانيد درست مانند ساير متغير

if [[ $DISPLAY ]]; then

    xterm -e top top

else

    top

fi

 را اجرا م9کند، در غير آنxterm -e top تنظيم شده باشد( و ته9 نباشد ) دستور DISPLAYاين مثال، در صورت9 که متغير محيط9 
 را اجرام9نمايد.topصورت، دستور 

 را به کار ببريد:exportاگر م9خواهيد اطالعات9 را در متغير محيط9 قرار دهيد که به پردازشهای فرزند به ارث برسد، فرمان 

export MYVAR=somethingsomething
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 موروث9 خواهد بود. نم9توانيد محيط يT برنامه را که از قبلفرزندانبخش دشوار مطلب در اينجا آنست که تغييرات محيط شما فقط برای 
در حال اجراست، يا شما آن را شروع نکردهايد، تغيير دهيد.

صل9اش انجام م9دهد يTتغيير محيط و سپس اجرا، برای برخ9 برنامهها به شدت رايج م9باشد. اس<ريپت9 که اين کار را به عنوان وظيفه ا
WrapperScript.م9نامند 

تکرار مفيد:

وف کوچT يادر اس<ريپتهای خود از نامهای تمامًا با حروف بزرگ برای متغيرها استفاده نکنيد. برای پرهيز از تصادمات، حر
ترکيبی از کوچT و بزرگ به کار ببريد .

در پرسش و پاس*های رايج:

به بنويسم که دايرکتوری جاری را تغيير دهد( يا يT متغير را تنظيم کند)، اما بعد از   پايان رسيدنمن سع9 م9کنم اس<ريپت9 
اس<ريپت، در همان جايی هستم که از آنجا شروع کرده بودم(يا متغير من موجود نيست)!

. توصيفگرهای فايل3

فايلها کارم9کنند( از قبيلFD (به طور کوتاه: توصيفگرهای فايلتوصيفگرهای فايل فايلها، يا منابع دي0ری که همانند  ها) روش9 برای ارجاع برنامهها به 
ها نوع مشابه اشارهگرها به منابع داده، يا محلهايی که اطالعات م9توانند نوشتهFDلولهها،دستگاهها، سوکتها، يا ترمينالها ) م9باشند. 

 يا خوانده شدن از آنFD, خوانده يا در آن نوشته م9شود، داده در حال نوشته شدن در منبع FDشوند، هستند. موقع9 که چيزی از آن 
م9باشد.

 وخروج� استانداردخروج� استاندارد، ورودی استانداردورودی استاندارد آغاز م9شود. به اين توصيفگرهای فايل با نامهای FDبه طور پيشفرض، هر فرايند جديدی با سه 
 ناميده م9شوند. در يT پوسته محاورهای، ياstderrstderr و stdoutstdout و stdinstdin رجوع م9شود.در حالت کوتاه شده به ترتيب خطای استانداردخطای استاندارد

 کاراکترهای تايپ شده توسط شما در صفحه کليدتان را م9بيند.bash طريق9 است که ورودی استانداردورودی استاندارداس<ريپت درحال اجرا در ترمينال، 
خطای استانداردخطای استاندارد جايی است که برنامه اکثر اطالعات معمول9اش را به طوری که کاربر بتواند آن را ببيند، ارسال م9کند، و خروج� استانداردخروج� استاندارد

ين روش عمل م9کنند، اماجايی است که برنامه پيغامهای خطايش را م9فرستد. آگاه باشيد که برنامههای کاربردی رابط گرافي90 هنوز به هم
های استاندارد بخوانند يا در آنهاFDها کار نم9کند.برنامههای رابط گرافي<9 هنوز م9توانند از FDرابط گرافي90 واقع9 کاربر از طريق اين 

 انجام م9دهند، که کنترل آن برایGUIبنويسند، اما به طور معمول چنين نم9کنند. معموال¢، آنها تمام ارتباط متقابل با کاربر را از راه آن 
BASH9به آسان برنامههايی، که  برنامههای کاربردی ساده ترمينال خواهيم ماند.  نتيجه، ما در  به ورودی را دشوار م9سازد. در   دادهها را 

استانداردشان بخورانيم، و دادهها را از خروج9 استاندارد و خطای استانداردشان بخوانيم.

خروج� استانداردخروج� استاندارد و ورودی استانداردورودی استاندارداجازه بدهيد کم9 اين تعاريف را محسوستر کنيم. در اينجا يT نمايش تجربی از چ0ونگ9 کار 

م9آوريم:

$ read -p "What is your name? " "What is your name? " name; echo "Good day,  "Good day, $$name.  Would you name.  Would you 

like some tea?"like some tea?"

What is your name? lhunathlhunath

Good day, lhunath.  Would you like some tea?
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read دستوری است که اطالعات را از stdinstdin متغير ذخيره م9کند. ما تعيين نمودهايم که Tم9خواند و در ي name9آن متغير باشد. وقت 
read سطر اطالعات را از Tي stdinstdin بخواند، خاتمه يافته و echo .پيغام نمايش دهد Tاجازه م9يابد ي echo از stdoutstdoutبرای ارسال 

 بهstdoutstdout به دستگاه ورودی پايانه شما که احتماال¢ صفحه کليد شما م9باشد، متصل گرديده است. stdinstdinخروج9اش استفاده م9کند. 
وانيد نام خود را تايپدستگاه خروج9 پايانه شما متصل گرديده است، که ما فرض م9کنيم نمايش0ر کامپيوتر شما است. در نتيجه، شما م9ت

نموده و با يT پيغام خوشآمد گويی دوستانه در نمايش0ر خود به يT فنجان چای دعوت شويد.

 چيست؟ اجازه دهيد نمايش بدهيم:stderrstderrپس 

$ rm secretssecrets

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

 با ش<ست مواجه خواهد شد و يT پيغام خطا در تشريحrm در دايرکتوری جاری خودتان، آن دستور secretssecretsبدون داشتن فايل9 به نام 
 نيز به دستگاه خروجstderrstderr9 نمايش داده م9شوند. stderrstderrآنچه اشتباه است، نمايش م9دهد. چنين پيغام خطاهايی بر حسب قرارداد در 

. در نتيجه، پيغامهای خطا در نمايش0ر شما نشان داده م9شوند درست مانند پيغامها درstdoutstdoutپايانه شما متصل گرديده است، درست مانند 
stdoutstdoutل هستند تمام خروج9. به هرحال، اين افتراق، جدانگاه داشتن خطاها از پيغامهای معمول برنامهها را تسهيل م9کند. بعض9 افراد ماي

وصيه نيست، اما را به رنگ قرمز بستهبندی کنند، به طوری که بتوانند پيغامهای خطا را واضتر ببيند. اين به طور کل9 قابل تstderrstderrدر 
نوشتن  رايج دي0ر،   Tفراهم م9کند. تکني برای ما  جدايی  بسياری است که اين  فايل ثبتstderrstderrيT مثال ساده ازام<انات   Tدر ي 

) خاص است.log fileوقايع(

تکرار مفيد:

 ارسالstderrstderr به خاطر داشته باشيد موقع9 که اس<ريپتها را ايجاد م9کنيد،شما بايد پيغام خطاهای سفارش9 خود را به توصيفگر
ریکه به زودی درنماييد. اين يT قرارداد است و پيروی برنامههای کاربردی از قرارداد بسيار مناسب است. به همين ترتيب, به طو

باره تغيير مسير خواهيد آموخت، اما اجازه دهيد من به سرعت اشارهای به آن داشته باشم:

echo "Uh oh.  Something went really bad..""Uh oh.  Something went really bad.." >&22

FD: يT شاخص عددی ارجاع به ي<9 از فرآيندهای فايل باز است. هر دستوری حداقل سه توصيفگر اصل9 دارد: توصيفگر فايلتوصيفگر فايل
 م9باشد.stderrstderr، 2 شماره FD است و stdoutstdout، 1 شماره FD است، stdinstdin، 0شماره 

. تغيير مسير4

 برای تغيير منبع داده يا مقصد توصيفگرهای فايلتغيير مسيرتغيير مسير است. تغيير مسيرتغيير مسير BASHاساس9 ترين ش<ل دستکاری ورودی و خروج9 در 
کنيد، يا برنامهای داشته باشيديT برنامه کاربردی به کار م9رود. به طريق9، که م9توانيدخروج9 برنامه را به جای ترمينال به يT فايل ارسال 

که به جای خواندن از صفحه کليد از يT فايل بخواند.

.هاهاHerestringHerestring و هاهاHeredocHeredoc، دستکاری توصيفگرفايلدستکاری توصيفگرفايل، تغيير مسير فايلتغيير مسير فايلهمچنين، تغيير مسير به اش<ال مختلف م9باشد. که عبارتند از 
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Redirectionsدر مستندات گنو: 

: شيوه تغيير يT توصيفگرفايل معين برای خواندن وردیاش از جای دي0ر يا ارسال خروج9اش به جايی دي0ر م9باشدتغيير مسيرتغيير مسير

. تغيير مسير فايل4.1

 کنيم: تغيير يT توصيفگر فايل منفرد برای اشاره به يT فايل را شامل م9گردد. بياييد با يT تغيير مسير خروج9 شروعتغيير مسير فايلتغيير مسير فايل

$ echo "It was a dark and stormy night.  Too dark to write." "It was a dark and stormy night.  Too dark to write." > story story

$ cat story story

It was a dark and stormy night.  Too dark to write.

 ). اينecho را شروع م9کند. تغيير مسير فقط بر يT فرمان ا±عمال م9گردد(در اين حالت، يT دستور تغيير مسير خروج�تغيير مسير خروج� يT <عمل0ر 
 در عوض جايی که قبال~ اشاره م9کرد، بايد به يT فايل اشاره کند.stdoutstdout م9گويد که وقت9 آن فرمان را اجرا م9کند، Bashعمل0ر به 

 را تغييرstdoutstdout مقصد توصيفگر  ،storystory < خروج9اش را به ترمينال ارسال نم9کند، به جای آن، تغيير مسير echoدر نتيجه، فرمان 
فايل9 به نام م9دهد  قبل از اينکه فرمان storystoryبه طوری که، حاال به   اجرا بشود،echo اشاره م9کند. هشيار باشيد که اين تغيير مسير 

 وجود دارد يا خير، فقط فايل را باز م9کند، و اگر ازstorystory اول بررس9 نم9کند که آيا آن فايل BASHصورت م9گيرد. به طور پيشفرض، 
به صورت باشد،  فايل وجود نداشته  بين م9رود. اگر  قبل9 آن از  باشد، محتويات  نام وجود داشته  با آن  فايل9  فايل ته9 ايجادقبل   Tي 

 تغيير وضعيت يابد(بعداُ م9بينيد).گزينههای شلگزينههای شلبتواند به آن اشاره کند. اين رفتار م9تواند با FDم9گردد، طوری که آن 

 که برايش به کار برده شده، مؤثر است . دستورات دي0ری که بعد اجراechoبايست9 توجه گردد که اين تغيير مسير فقط برای دستور منفرد 
 اس<ريپت را ادامه م9دهند.stdoutstdoutم9شوند، ارسال خروج9 خود به محل 

 برنامه کاربردی است که محتويات تمام فايلهايی که به عنوانcat برای چاپ محتويات آن فايل استفاده کرديم. catسپس ما از برنامه 
به  فايل را ي<9 پس از دي0ری  به آن دادهايم را م9خواند. سپس هر   ارسال م9کند. در اساس، اين برنامه محتويات همهstdoutstdoutشناسه 

(الحاق) م9کند.conconcatcatenateenateفايلهايی که به عنوان شناسه به آن دادهايد را به ي<دي0ر 

ت يT فايل داريد ازمثالهای بسيار زيادی از کد ها و خودآموزهای شل در اينترنت به شما م9گويند، هر جا احتياج به خواندن محتوياهشدار:
cat .اين کار ضرورت ندارد!  استفاده کنيدcatابزار سريع در اعالن Tدر الحاق چند فايل به ي<دي0ر خوب خدمت م9کند، يا به عنوان ي 

 در اس<ريپتهای خود برای لولهکش9 فايلها به دستورات، استفاده کنيد. تقريباcatً از نبايدشل برای ديدن آنچه داخل يT فايل است. شما 
 صرفًا به ايجاد يcatTز هميشه راههای بهتری برای انجام اين کار وجود دارد. لطفًا اين هشدار را به خاطر بسپاريد. استفاده بیمورد ا

 نم9تواند مفهوم آنچه م9خواند و هدف9 کهcatپردازش اضاف9 منجر خواهد شد، و غالبًا سرعت خواندن ضعيفتری را نتيجه م9دهد، زيرا 
داده، برای آن خوانده م9شود را تشخيص دهد.

 بهcat را بدون هرگونه شناسهای به کار م9بريم، به طور آش<اری نم9داند که کدام فايل را بخواند. در اين وضعيت، catموقع9 که ما برنامه 
cat يT فايل عادی نيست، شروع stdinstdin). از آنجايي<ه read خواهد خواند( بيشتر همانند stdinstdinجای خواندن از يT فايل، فقط از 

بدون هرگونه شناسه، به نظر م9رسد که کاری انجام نم9دهد:
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$ cat

 م9باشد، که صفحه کليد شماست.stdinstdin هنوز در حال خواندن از catحت9 اعالن فرمان را به شما باز نم9گرداند! چه اتفاق9 رخ م9دهد؟ 
 همان کاری را خواهد کرد،cat را بزنيد، EnterEnter فرستاده خواهد شد. به محض اينکه شما کليد catحاال هر چيزی که شما تايپ کنيد به 

 ما را درstory نمايش خواهد داد، دقيقًا به همان طريق9 که فايل خروج9 استانداردخروج9 استانداردکه به طور معمول انجام م9دهد: آنچه را خوانده در 
stdoutstdout:نمايش داد 

$ cat

test?test?

test?

به ?testحاال چرا  stdinstdin را دو مرتبه نمايش م9دهد؟ خوب، همانطور که شما تايپ م9کنيد، ترمينال شما تمام کاراکترهايی را که 
 راEnterEnter است که شما م9بينيد. به محض اينکه کليد ?test?testم9فرستيد، قبل از ارسال آنها به آنجا، به شما نمايش م9دهد. نتيجه آن اولين 

نيز ترمينال شماست، از اينجهت، سطر دوم :stdoutstdout م9خواند، وآن را در stdinstdin يT سطر از catم9زنيد،   نمايش م9دهد، که آن 
test? م9توانيد با فشردن .Ctrl+DCtrl+D را به ترمينال ارسال کنيد. که باعث م9گردد، انتهای فايلانتهای فايل کاراکتر cat گمان کند stdinstdinبسته شده 

است. خواندن را متوقف خواهد نمود و اعالن فرمان را به شما باز م9گرداند.

 Tفايل به تغيير مسير ورودیتغيير مسير ورودیبياييد ي Tرا برای پيوست ي stdinstdin به کار ببريم، به طوری که stdinstdinدي0ر از صفحه کليد ما نخواند، بل<ه به 
جای آن، اکنون از فايل بخواند:

$ cat < story story

The story of William Tell.

It was a cold december night.  Too cold to write.

 يcatT قبل9 م9باشد،غير از اينکه اين دفعه، روش عمل آن کم9 متفاوت است. در مثال اول، cat storystoryنتيجه اين دقيقًا همانند نتيجه 
FD برای فايل storystory باز کرد و محتويات فايل را از طريق آن FD ،خواند. در دومين مثالcat واقعاً از stdinstdin9م9خواند، دقيقًا مانند موقع 

داده است، به طوری که منبع اطالعات، بهتغيير  را ورودی استانداردورودی استاندارد، storystory >که از صفحه کليد ما خواند. به هرحال، اين دفعه، عمل0ر 
 م9باشد.storyجای صفحه کليد ما فايل 

9نمايد.عمل0رهای تغيير مسير ميتوانند با تقدم يT عدد همراه گردند. آن عدد توصيفگرفايل9 که تغيير م9کند را مشخص م

اجازه دهيد با چند مثال خالصه کنيم:

command > filefile :فرمان را به خروج9 استانداردخروج9 استاندارد filefile.ارسال م9کند 

command 11> filefile :فرمان را به خروج9 استانداردخروج9 استاندارد filefile م9فرستد. چون خروج9 استاندارد در FD باز شده، عدد آن رابر11 شماره 
 م9باشد.< پيشفرض عمل0ر 1 شماره FDعمل0ر تغيير مسير مقدم نمودهايم. توجه،تأثير اين درست مانند مثال قبل است، زيرا 

command < filefile موقع9 که فرمان از :stdinstdin م9خواند، محتويات filefile.را به کار م9برد 
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command 00< filefile از فرمان: موقع9 که stdinstdin م9خواند، محتويات filefile را استفاده م9کند، دقيقاً مانند مثال قبل، چون FD
 م9باشد.>) پيشفرض عمل0ر stdin (00شماره 

 را به يT فايل ارسال کنيم:stderrstderr م9باشد. بنابراين بياييد خروج9 22 شماره stderrstderr(توصيفگرفايل) FDعدد مربوط به 

$ for homedir in /home/* /home/*

> do rm "$homedir/secretsecret"

> done 2 2> errors errors

 در هر يT از آنهاsecretsecret حلقه ايجاد م9کنيم. سپس ما سع9 در حذف فايل home/home/ در اين مثال، روی هر دايرکتوری(يا فايل) در شاخه
 نداشته باشند، يا مم<ن است اجازه دسترس9 برای حذف را نداشته باشيم.secret مم<ن است فايل دايرکتوریهای خانگ�دايرکتوریهای خانگ�م9نماييم. برخ9 
 ارسال خواهد شد.stderrstderr ناموفق خواهد بود و پيغام خطا به rmدر نتيجه، عمل 

 است. چرا اينطور است؟ خوب، به اينdone نم9باشد، بل<ه روی rmمم<ن است توجه نموده باشيد که عمل0رتغيير مسير روی فرمان 
Bash، م9باشد. به طور تکني<9، آنچه اتفاق م9افتد آنست که، stderrstderrترتيب، تغيير مسير برای تمام خروج9̧ ايجاد شده در حلقه جهت 

 را قبل از اينکه حلقه شروع شود، به آن اشاره م9دهد، سپس وقت9 حلقه خاتمه م9يابد، آن راstderrstderr را باز م9کند و errorserrorsفايل9 به نام 
.ارث م�بردارث م�برد Bash باز شده FD) از rmم9بندد. هر دستور اجرايی در داخل حلقه(از قبيل 

اجازه بدهيد ببينيم نتيجه حلقه ما چه بوده:

$ cat errors

rm: cannot remove `/home/axxo/secret': No such file or directory

rm: cannot remove `/home/lhunath/secret': No such file or 

directory

 در دايرکتوری خانگ9اشان ندارند.secretsecretدو پيغام خطا در فايل ثبت خطا. دو نفر که فايل 

باشد، اما نم9خو ناموفق  اهيد کاربراگر يT اس<ريپت م9نويسيد، و پيشبين9 م9کنيد که يT دستور معين تحت شرايط9 مم<ن است 
تغييرتغيير آن را ساکت کنيد. ساکت کردن آن به آسان9 يFD Tاس<ريپت، با خطاهايی که مم<ن است دستور ايجاد کند پريشان گردد، م9توانيد 

 را به سياهچاله سيستم ارسال م9کنيم:FD معمول9 است. فقط تمام خروج9 برای آن مسير فايلمسير فايل

$ for homedir in /home/* /home/*

> do rm "$homedir/secretsecret"

> done 2 2> /dev/null /dev/null

ر خال9 است، مسئلهای نيست که در آن چه م9نويسيد يا از آن م9خوانيد. همينطور، موقع9 که ما پيغام خطاها را دهميشه dev/null/dev/null/فايل 
فايل  ناپديد م9شوند.  فايل معمول9 نم9باشد، يdev/null/dev/nullT/آن م9نويسيم، آنها   Tقبل خال9 م9ماند. چنين است زيرا ي  همچنان مانند 

م9نامند. 1زيرنويس مترجم bit bucket را dev/null/dev/null/ است. بعض9ها مجازیمجازیدستگاه 

 بدانيد. جالب است که شما م9توانيد يT فايل ثبت وقايع برای نگهداری پيغامهایتغيير مسير فايلتغيير مسير فايليT مطلب نهايی هست که بايد در باره 
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 موقع9 که به يT فايل تغيير مسير داده م9شود، محتويات موجود آن فايل راBASHخطايتان ايجاد کنيد، اما همانطور که قبال~ اشاره کردم، 
 اجرا کنيم، فايل ثبت وقايع ماقبل از اينکه دوباره باsecretازبين م9برد. در نتيجه، هر دفعه که ما آن حلقه را برای حذف کردن فايلهای 

ی توليد شده در حلقه راپيغامهای جديد پر شود،از سر کوتاه و خال9 م9شود. چه کار بايد ب<نيم، اگر م9خواهيم رکوردی از هر پيغام خطا

 فايل از سر کوتاه نشود؟ چاره کار با دوگانه کردن عمل0ر تغيير مسير به2زيرنويس مترجم حفظ کنيم؟ چه کار کنيم که با هر بار اجرای حلقه
 فايل را خال9 نم9کند بل<ه فقط اطالعات جديد را در انتهای فايل اضافه م9کند!<<. عمل0ر << م9شود <دست م9آيد. 

$ for homedir in /home/*/home/*

> do rm "$homedir/secret/secret"

> done 2 2>> errors errors

!Hooray

. هر دو روشfilefile<و برخ9 م9نويسند  filefile < درضمن، فاصله بين عمل0ر تغيير مسير و نام فايل، اختياری است. بعض9 افراد م9نويسند
صحيح است.

تکرار مفيد:
 ساخته م9شود، تغيير مسير ايده خوبی است. مقدارstdinstdinوقت9 که يT برنامه به فايل دادهای نياز دارد، و برای خواندن داده از 

 را به پردازشها لولهکش9(بعد م9خوانيد) کنيد، اماcatبسيار زيادی نمونههای بد در اينترنت هست، که به شما م9گويند خروج9 
 نم9باشد.نامساعدنامساعداين چيزی بيش از يT ايده 

راه آنست که برنامه شما ازموقع9 که برنامه ای طراح9 م9نماييد که م9تواند دادهها را از منابع مختلف9 تغذيه کند، واقعاً اغلب بهترين 
stdinstdinبرنامه کاربردی بخواند، به اين ترتيب، کاربر م9تواند از تغيير مسير برای تغذيه برنامه از هر آنچه مايل است، استفاده کند Tي .

 ناميده م9شود.filterfilterکه ورودی استاندارد را از يT مسير کل9 م9خواند 

 
 ,Redirecting Input, Redirecting Output, Appending Redirected Outputدر مستندات گنو:

Redirecting Standard Output and Standard Error

. دستکاری توصيفگر فايل4.2

فايلها يا دريافت از آنها اداره کنيد، اجازه به  فرستادن  با  باز هم کم9 آن راحال که دانستيد چ0ونه پردازش ورودی و خروج9 را   دهيد 
جذابتر نماييم.

FD. همچنين کپی کردن يT همانطور که م9دانيد، تغيير منبع يا مقصد توصيفگرهایفايل برای اشاره به فايلها يا از آنها، ام<ان پذير است
به دي0ری مم<ن است. اجازه دهيد بستر آزمايش سادهای فراهم کنيم:

$ echo "I am a proud sentence." "I am a proud sentence." > file file

 ساختهايم، و يT جمله در آن نوشتهايم.filefileفايل9 به نام 
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 شبيه يT نوار لولهای است: م9توانيد تقريبًا در هرgrep وجود دارد که به طور مختصر در فصل قبل ديدهايم. grepبرنامه کاربردی به نام 
 Tوی جستجوپروژهای آن را به کار ببريد(خواه ايده خوبی باشد يا نباشد). اساسًا يJوی جستجوالJشناسه دريافت م9کند و م9تواندال Tرا به عنوان ي 

 نيز اگر نام فايل9 را به عنوان شناسه تعيين نکنيد ازgrep، برنامه catچند نام فايل نيز به عنوان شناسه اضاف9 دريافت نمايد. درست مانند 
stdinstdin .استفاده م9کند grep فايلها رام9خواند(يا stdinstdin وی جستجو را در صورتکه فايل9 مشخص نشده باشد) وJوی جستجوالJيی که به آن دادهايدال

 نيز پشتيبان9 م9کنند، که موجب م9گردد دايرکتوريها را نيز مانند فايلها بهr- حت9 از يT گزينه grepرا جستجو م9کند. اکثر نگارشهای 
جو م9کند. در اينجا مثال9عنوان شناسه اضاف9 قبول کنند، و سپس تمام فايلها و دايرکتوریهای داخل آن شاخهها را که به آن دادهايد، جست

 چ0ونه م9تواند عمل کند م9آوريم:grepبرای آن که 

$ ls house/ house/

drawer  closet  dustbin  sofa

$ grep -r socks house/ socks house/

house/sofa:socks

ی(ساکها)(ساکها)sockssocks با چند قطعه اثاثيه منزل در آن به عنوان فايل داريم. اگر ما در جستجوی househouseدر اين مثال تخيل9، دايرکتوری به نام 
 هر چيزی در آنجا را جستجو م9کند،grep م9فرستيم. /house/house را به جستجو در دايرکتوری grepخود در هر يT از آن فايلها باشيم، 

 پيدا م9کند،احتماال¢house/sofahouse/sofa) را در فايل sockssocks ساکها( grepهر فايل را باز م9کند و محتويات آن را نگاه م9کند. در مثال ما، 
پنهان شده زير يT بالش. مثال واق½بينانهتری م9خواهيد؟ حتماً:

$ grep "$HOSTNAME" /etc/* /etc/*

/etc/hosts:127.0.0.1       localhost Lyndir

 به آن بسط م9يابد، جستجو نمايد.*/etc/*/etc/ به آن بسط م9يابد را در هر فايل9 که HOSTNAME$ دستور دادهايم هر آنچه grepاينجا به 
فايل LyndirLyndirنام ميزبانم را که  فايل را که شامل etc/hosts/etc/hosts/ است در  است، به من نشانالJوی جستجو الJوی جستجو  پيدا م9کند، و سطری از آن 

م9دهد.

 ايجاد کرديم،filefile ادامه دهيم. به خاطر م9آوريد که فايل9 به نام دستکاری توصيفگرفايلدستکاری توصيفگرفايل را دريافتيد, اجازه بدهيد با grepخوب، حال که 
 به کار ببريم:proud را برای يافتن جمله grep در آن نوشتيم؟ اينک اجازه بدهيد proudو يT جمله شامل 

$ grep proud *proud *

file:I am a proud sentence.

 که در ترمينال ما نمايش داده م9شود، م9نويسد. حاال بياييدstdoutstdout يافته است. نتيجه عمل خود را در filefile جمله ما را در grepصحيح! 
 يT پيغام خطا نيز ارسال کنيم:grepببينيم آيا م9نوانيم با 

$ grep proud file 'not a file'proud file 'not a file'

file:I am a proud sentence.

grep: not a file: No such file or directory

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  



 وجود دارد، و جمله در آن هست،filefile' جستجو کند. not a filenot a file' و 'filefile را درفايلهای 'proudproud دستور دادهايم رشته grepاين دفعه، به 
 نم9تواندgrep' است، م9رود. not a filenot a file م9نويسد. برای بررس9 سراغ فايل بعدی که 'stdoutstdout با خوشحال9 نتيجه را در grepبنابراين 

 که بازهم به ترمينال ما متصلstderrstderr يT پيغام خطا به grepچنين فايل9 را برای خواندن باز کند، به دليل آنکه وجود ندارد. در نتيجه، 
است، ارسال م9کند.

 را به طور کامل خاموش کنيم؟ م9توانيم تمام خروج9 که روی ترمينال ظاهر م9شود را به جای آن بهgrepحال، چطور م9توان اين جمله 
 بناميم:proud.logproud.logيT فايل بفرستيم، اجازه بدهيد آن را 

# Not quite right....

$ grep proud file 'not a file' proud file 'not a file' > proud.log 2 proud.log 2>>  proud.logproud.log

 به فايلstderrstderr هم برای ارسال <22 استفاده کردهايم، و سپس از proud.logproud.log به فايل stdoutstdout برای ارسال <صحيح به نظر م9آيد؟ ابتدا از 
proud.logproud.log تقريبا درست، اما نه کامال~. اگر اين دستور را اجرا نماييد وسپس به فايل .proud.logproud.log(الاقل در برخ9 سيستمها) ،نگاه کنيد 

به  نامناسبی ايجاد نمودهايم. دو stdoutstdoutفقط يT پيغام خطا خواهيد ديد، نه خروج9 مربوط   ايجادFD را. در اينجا ما شرايط خيل9 
اساس چ0ونگ9 مديريتکردهايم که هر دو به طور مستقل از ي<دي0ر به يT فايل اشاره م9کنند. نتايج آن به طور کامل معلوم نيست. بر 

 Tتوصيفگرهای فايل توسط سيستمعامل شما، مم<ن است بعضاً اطالعات نوشته شده از طريق يFD اطالعات نوشته شده از طريق FD
دي0ر را پاک کنند.

$ echo "I am a very proud sentence with a lot of words in it, all for  "I am a very proud sentence with a lot of words in it, all for 

you."you." > file2 file2

$ grep proud file2 'not a file' proud file2 'not a file' > proud.log 2 proud.log 2> proud.log proud.log

$ cat proud.log proud.log

grep: not a file: No such file or directory

    of words in it, all for you.

 ماvery proud را باز کرده، آنچه را به او گفتهايم جستجو کند، يافته و سپس جمله file2file2 اول فايل grepدر اينجا چه اتفاق9 رخ داده؟ 
 اشاره م9کند، بنابراين اطالعات در اين فايل نوشته شدهproud.logproud.log به فايل 1 شماره FD) نوشته است. 1 شماره FD(يعنstdoutstdout9را در 

 سعgrep9 اين فايل اشاره م9کند. وقت9 ابتدایابتدای) داريم که به همين فايل و بويژه به 2 شماره FDاست. اما، توصيفگرفايل دي0ری هم (
) م9نويسد، که به ابتدای2 شماره FD يعنstderrstderr)9' را برای خواندن باز کند، نم9تواند. پس، يT پيغام خطا در not a filenot a fileم9کند فايل '

 اشاره م9کرد. در نتيجه، دومين عمل نوشتن، اطالعات اول9 را رونويس9 م9کند!proud.logproud.logفايل 

دونسخهایدونسخهایانيم با الزم است از داشتن دو توصيفگرفايل مستقل از ي<دي0ر که روی يT منبع يا مقصد کار کنند، پيشگيری نماييم. م9تو

 توصيفگرفايل، اين کار را انجام دهيم:نمودننمودن

$ grep proud file 'not a file' proud file 'not a file' > proud.log 2 proud.log 2>&11

 آنها راBASH است که برای درک اين مطالب الزم است توجه داشته باشيد که: تغيير مسير فايل از چپ به راست خوانده م9شود.اين ترتيبی
 برای دو نسخهای نمودن&< اشاره کند. بعد، ما از ترکيب proud.logproud.log طوری تغيير داده م9شود که به فايل stdoutstdoutپردازش م9کند. اول، 

FD و قرار دادن آن نسخه دوم در 1 شماره FD استفاده کردهايم.2 شماره 
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 TيFD دونسخهای با دو FDمحل اشاره م9کنند، متفاوت عمل م9نمايد. عمليات نوشتن در هر دونسخه Tمستقل از ي<دي0ر که به ي 
 Tدقيقًا همانند است. آشفتگ9 مربوط به يFD.اشاره کننده به ابتدای فايل در حالي<ه دي0ری قبال~ آن را ادامه داده وجود نخواهد داشت 

مراقب باشيد ترتيب آنها را اشتباه نکنيد:

$ grep proud file 'not a file' proud file 'not a file' 2 2>&11 > proud.logproud.log

مثال  جايی که stderrstderrاين  به  نسبت  را   stdoutstdout بعد و  م9کند،  دونسخهای  است)  ترمينال  م9کند(که  اشاره   stdoutstdoutفايل به   
proud.log تغيير مسير داده خواهد شد. در نتيجه پيغامهای stdoutstdout .ای وای.ای وای. ثبت م9شوند، اما پيغام خطاها بازهم به ترمينال م9روند

 در حقيقت ش<ل<& همچنين ش<ل دي0ری از تغيير مسير را در دسترس شما قرار م9دهد. عمل0ر تغيير مسير BASH برای راحت9، نکته:
 هر دو به يT فايل:stderrstderr و stdoutstdoutکوتاه شدهای از آنچه ما در اينجا ديديم، است، تغيير مسير 

$ grep proud file 'not a file' proud file 'not a file' &> proud.log proud.log

 نيست. اين تکنيT پيشنهاد شدهای نيست، اما اگرBourneShell م9باشد، اما قابل حمل به پوسته proud.logproud.log  22>&11 <اين نيز همان 
ببينيد که شخص دي0ری از آن در اس<ريپت خود استفاده کرده، بايد آن را تشخيص بدهيد.

 ,Duplicating File Descriptors, Moving File Descriptorsدر مستندات گنو: 

Opening File Descriptors for Reading and Writing

در پرسش و پاسÀهای رايج:
چطور م9توانم چند دستور را در يT مرحله تغيير مسير بدهم؟

' را به يT متغير يا فايل تغيير مسير بدهم؟timeچطور م9توانم خروج9 '

 برای دريافت ورودی کاربر استفاده کنم؟dialogچ0ونه م9توانم از 

 را به يT لوله تغيير مسير بدهم؟stderrچطور م9توانم 

 چيست، و چهوقت م9توانم از هرکدامfoo 2foo 2>&11< و foofoo< 11&<22 ب0وييد ‐‐ تفاوت بين 11&<22به طور کل9 در باره 
استفاده کنم؟

4.3 .Heredoc ها وHerestringها

ت9 گنجاندن آن درگاه9 نگهداری دادهها در يT فايل زائد است. مم<ن است فقط مقدار بسيارکم9 داشته باشيم ‐‐ مناسب برای به راح
T دستور تغيير مسيرخود اس<ريپت .يا مم<ن است خواسته باشيم محتوای متغيری را ، بدون آنکه اول آن را در يT فايل بنويسيم، به ي

بدهيم.

$ grep proudproud <<END
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> I am a proud sentence.

> END

I am a proud sentence.

 Tاين يHeredocHeredoc يا) قطعه کوچT چند سطری دادهها را در اس<ريپت خود تعبيه کنيدسند اينجاسند اينجا   Tم9باشد. وقت9 م9خواهيد ي (
HeredocHeredocنامناسبی است. شما بايد منطق خود(کد خودتان) و ورودی خود(دادهه Tايتان)ها سودمند هستند. (تعبيه قطعات بزرگ تکني

را جداگانه و ترجيحًا در فايلهای مختلف نگاه داريد، م0ر اينکه دادهها جزئ9 باشند.)

 Tدر يHeredocHeredoc کلمهای برای ايفای نقش نگهبان انتخاب م9کنيم. هر کلمهای م9تواند باشد، ما از ،END.در اين مثال استفاده کردهايم 
 نمونهدوميندومين نمونه نگهبان تا رسيدن به اوليناولينکلمهای انتخاب کنيد، که درمجموعه دادهای شما ظاهر نم9شود. تمام سطرهايی که پس از 

 م9شوند. دومين نمونه نگهبان، بايد خودش يT سطر کامل باشد.stdinstdinآمدهاند، برای دستور 

رها وجود دارد. به طور معمول، نم9توانيد آنها را دندانهدار کنيد، همه فاصلههايی که در اينجا برای دندانهداHeredocHeredocچند مورد متمايز برای 
) بايد در ابتدای سطر باشد.END ظاهر خواهند شد. رشته پايان دهنده(در مثال ما stdinstdinکردن اس<ريپت به کار ببريد در 

echo "Let's test abc:" "Let's test abc:"

if [[ abc = aa* ]]; then

    cat <<END

        abc seems to start with an a!abc seems to start with an a!

END

fi

چنين نتيجه خواهد داد:

Let's test abc:

      abc seems to start with an a!

برای سطرهای  با حذف موقت9 توگذاری  بدش<ل شدنHeredocHeredocم9توانيد  حال، موجب  به هر  خود، از اين مطلب اجتناب کنيد.  های 
 خودHeredocHeredoc به عنوان عمل0ر ENDEND>> به جای END-END->>تورفتگ9 ش<يل و زيبای شما م9گردد. يT جاي0زين وجود دارد. اگر از 

 شما را قبل از ارسال به دستور حذف م9کند. به اينHeredocHeredoc در ابتدای هر سطر از محتوای tab همه کاراکترهای BASHاستفاده کنيد، 
ها برای فرمانtab9 خود با بقيه کد استفاده کنيد. آن HeredocHeredocها (اما از فاصله خير) برای توگذاری محتوای tabترتيب بازهم م9توانيد از 

ها را برای توگذاری رشته نگهبان هم به کار ببريد.tab شما را دريافت م9کند، ارسال نخواهند شد. همچنين م9توانيد HeredocHeredocکه 

 خود بهHeredocHeredoc انجام م9شود. هر چند، اگر کلمهای که برای جداکردن HeredocHeredoc در محتوای BASHبه طور پيشفرض، جاي0زين9های 
با و بدونBASHکار م9بريد را نقلقول9 نماييد،  برای ديدن تفاوت، اين مثال را   هيچ0ونه جاي0زين9 در محتويات انجام نخواهد داد. 

کاراکترهای نقلقول امتحان کنيد:

$ cat <<'XYZ'

> My home directory isMy home directory is $HOME
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> XYZ

My home directory is $HOME

ها، در ارائه مستندات به کاربر است:HeredocHeredocرايجترين کاربرد 

usage()usage() {

cat <<EOF

usage: foobar [-x] [-v] [-z] [file ...]usage: foobar [-x] [-v] [-z] [file ...]

A short explanation of the operation goes here.A short explanation of the operation goes here.

It might be a few lines long, but shouldn't be excessive.It might be a few lines long, but shouldn't be excessive.

EOF

}

 خيل9 مشابه اما فشردهتر را آزمايش کنيم:HerestringHerestringحاال اجازه بدهيد 

$ grep proudproud <<<"I am a proud sentence""I am a proud sentence"

I am a proud sentence.

 قرار دادهايد، م9خواند. اين برای ارسال اطالعات داخل متغيرها،>>> مستقيماً اطالعاتش را از رشتهای که پس از عمل0ر stdinstdinايندفعه، 
به پردازشها خيل9 مناسب است:

$ grep proud proud <<<"$USER sits proudly on his throne in"$USER sits proudly on his throne in $ $HOSTNAMEHOSTNAME."."

lhunath sits proudly on his throne in Lyndir.

HerestringHerestring ها کوتاهتر، کمتر مزاحم، و به طور کل9 مناسبتر ازHeredocHeredocهای حجيم همتای خود م9باشند. گرچه آنها قابل حمل به پوسته
Bourne.نيستند 

 دستور دي0ر به کار بروند، خواهيد آموخت. افرادstdinstdinبعداً، شما در باره لولهها و اينکه چطور م9توانند برای ارسال خروج9 يT دستور به 
عنوان  به  متغير   Tي خروج9  ارسال  برای  مقصودstdinstdinبسياری  اين  برای  م9کنند. گرچه،  استفاده  لولهها  از  فرمان،   Tي برای   

HerestringHerestringنگارش اس<ريپت پوسته Tبرای سب برای پوسته و هم  فرع9 ايجاد نم9کنند و  بايد ترجيح داده شوند. آنها پوسته   شماها 
روشنتر هستند:

$ echo 'Wrap this silly sentence.' 'Wrap this silly sentence.' | fmt -t -w 20 20

Wrap this silly

   sentence.

$ fmt -t -w 20 20 <<< 'Wrap this silly sentence.' 'Wrap this silly sentence.'

Wrap this silly
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   sentence.

تکرار مفيد:

heredocheredocپت به سندهای بلند به طور معمول ايده نامناسبی هستند، زيرا اس<ريپتها بايد محتوی منطق باشند، نه دادهها. اگر اس<ري
ها، اغلب کامال~ سودمندHerestringHerestringحجيم9 نياز دارد، بايد آن را در يT فايل جداگانه با اس<ريپت همراه کنيد. با اين وجود 

.sed يا grepهستند بويژه برای ارسال محتوای يT متغير(به جای فايلها) به فيلترهايی مانند 

Here Documents, Here Stringsدر مستندات گنو: 

)Pipes. لولهها(5

 را برای هدايت انواع معين9 از خروج9ها به فايلهای معين، مديريت نماييد، وقت آنست کهتوصيفگرهای فايلتوصيفگرهای فايلحال که م9توانيد بدون دردسر 
رموز مبتکرانهتری که برای تغييرمسير ورودی و خروج9 در دسترس م9باشد را بياموزيد.

را به برای نوشتن خروج9 در فايلها يا خواندن ورودی از فايلها، استفاده کنيد. اما اگر بخواهيد خروج9 يT برنامه تغييرمسيرفايلتغييرمسيرفايلم9توانيد از 
يجاد کنيد. اگر از قبلطور مستقيم به ورودی برنامه دي0ر مربوط کنيد چطور؟ از آن طريق م9توانيد زنجير پيوستهای از پردازش خروج9 ا

ها، آگاه بوديد، م9توانستيد با استفاده از چيزی مانند اين مثال آن را کامل کنيد:FIFOFIFOدرباره 

$ ls

$ mkfifo myfifo; ls

myfifo

$ grep beabea myfifo &

[1] 32635

$ echo "rat

> cow

> deer

> bear

> snake" > myfifo

bear

' در دايرکتوری جاری استفاده کرديم. اين يT فايل معمول9 نيست، بل<هmyfifo برای ايجاد يT فايل جديد به نام 'mkfifoاز دستور 
 TيFIFOFIFO است(که از عبارت First In, First OutFirst In, First Out اخذ گرديده). فايلهای FIFOFIFOفايلهای ويژهای هستند که جهت دادههای مبتن9 بر 

First In, First OutFirst In, First Out Tبه کار م9روند. وقت9 از ي FIFOFIFO،م9خوانيد، فقط دادهها را به محض اينکه پردازش دي0ری در آن فايل م9نويسد 
 Tدريافت م9کنيد. همينطور يFIFOFIFOبه طورواقع9 محتوی هيچ دادهای نيست. تا وقت9 که پردازش9 در آن نم9نويسد، هر گونه  هرگز 

 انجام م9شود ‐‐ نوشتن نيزFIFOFIFO م9گردد. همين کار برای نوشتن در متوقف در انتظار رسيدن دادههای معتبر FIFOFIFOعمليات خواندن از 
 است، متوقف م9شود.FIFOFIFOتا وقت9 پردازش دي0ری در حال خواندن از 
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 قابل دسترس بشوند .FIFOFIFO منتظر م9ماند تا اطالعات در grep خوانده م9شود. پردازش grep توسط myfifo با نام FIFOFIFOدر مثال ما، 
 پيوست م9کنيم، برای آنست که آن را در پسزمينه قرار دهيم. به اين ترتيب، ما م9توانيم درgrep را به دستور &اينکه چرا ما عمل0ر 

 تغذيه م9کند. به مجردFIFOFIFO اطالعات را به echo در انتظار داده م9ماند، به تايپ و اجرای دستورات ادامه بدهيم. دستور grepحالي<ه 
 آن را م9خواند و پردازش م9کند. نتيجه نمايش داده م9شود. ما به طورgrepاينکه اين داده قابل دسترس م9شود، دستور در حال اجرای 

 فرستادهايم.grep به فرمان echoموفقيتآميزی داده را از دستور 

يد که فايلهای موقت9 کهاما اين فايلهای موقت9 يT اذيت واقع9 هستند. شايد شما مجوز نوشتن نداشتهباشيد. الزم است به خاطر داشته باش
 به دليل نامعلوم9 مسدودسازی راFIFOFIFOايجاد نمودهايد را پاک کنيد. الزم است مطمئن شويد که دادهها وارد و خارج م9شوند، يا شايد 

خاتمه دهد.

 فرايند دي0رstdinstdin يT فرايند را به stdoutstdout. در اصل، لوله فقط لولههالولههابه خاطر اين مسائل، ويژگ9 دي0ری در دسترس قرارگرفته است: 
خطخط مؤثر دادهها از يT پردازش به دي0ری. مجموعه کامل دستورات9 را که به اين صورت با هم متصل شدهاند، لولهکش�لولهکش�ارتباط م9دهد، يعن9 

 م9نامند. بياييد مثال فوق را دوباره امتحان کنيم، اما با استفاده از لولهها:لولهلوله

$ echo "rat "rat

> cow> cow

> deer> deer

> bear> bear

> snake"> snake" | grep bea bea

bear

 دستور بعدی متصلstdinstdin دستور قبل9 به stdoutstdout بين دو دستور که با هم متصل م9گردند، ايجاد م9شود. |لوله با استفاده از عمل0ر 
 است نمايش بدهد.bearbear را بخواند و نتيجه عمليات خود را که echo م9تواند خروجgrep 9م9گردد. در نتيجه، 

 رجوعلولههای دارایناملولههای داراینامها، نيز در حقيقت به عنوان FIFOFIFOلولهها به طور وسيع9 به عنوان پسپردازش خروج9 برنامهها به کار م9روند. به 
 را حاصل م9کنند، لي<ن از طريق يT نام فايل.pipeم9شود. آنها همان نتايج عمل0ر 

توجه:
ر متغيری که در دستورعمل0ر لوله برای هر دستور يT محيط پوسته فرع9 ايجاد م9کند. آگاه9 از اين مطلب اهميت دارد، به علت آنکه، ه

:دوم تعيين يا ويرايش کنيد، در خارج از آن به صورت ويرايش نشده قبل9 ظاهر م9گردد. اجازه بدهيد تشريح نمايم

$ message=TestTest

$ echo 'Salut, le monde!' 'Salut, le monde!' | read message

$ echo "The message is:The message is: $message"

The message is: Test

$ echo 'Salut, le monde!' 'Salut, le monde!' | { read message; echo "The message is:  "The message is: 

$message"$message"; }

The message is: Salut, le monde!

$ echo "The message is:The message is: $message"
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The message is: Test

ای فرع9، هر تغيير و تبديلوقت9 خط لوله به پايان م9رسد، پوستههای فرع9 که برای آن ايجاد شدهاند نيز خاتمه م9يابند. همراه با پوستهه
انجام شده در آنها نيز از بين م9رود. بنابراين مراقب باشيد!

تکرار مفيد:
باشيد در کاربرد آ بايدمراقب  به هرحال، شما  جالب هستند.  خيل9  برنامهها،  به عنوان پسپردازش0ر خروج9  نها زيادهرویلولهها 

د آيا در حال انجامنکنيد. اگر شما خطلولهای که شامل سه برنامه يا بيشتر باشد را به انتها برسانيد، وقت آنست که از خود بپرسي
 Tپسپردازش در لولهامور به روش هوشمندانهای هستيد؟ ام<ان دارد قادر باشيد ويژگ9های بيشتری از برنامه را نسبت به آنچه در ي

جديد بايدبه کار گرفتهايد، استفاده کنيد. هر دستور جديد در يT خطلوله موجب يT پوسته فرع9 جديد م9گردد و يT برنامه 
بارگزاری شود. همچنين اين مطلب دنبال کردن منطق اس<ريپت شما را دشوار م9سازد!

Pipelines در مستندات گنو:

در پرسش و پاس*های رايج:

وانم دادهها را برایمن متغيرهايی را در يT حلقه مقرر م9کنم. چرا آنها پس از اتمام حلقه، ناگهان ناپديد م9گردند؟ يا، چرا نم9ت
خواندن لولهکش9 نمايم؟

ها)به ي<دي0ر ارتباط داد؟fifoچطور م9توان دو پردازش را با استفاده از لولههای بانام (

 را به يT لوله تغيير مسير بدهم؟stderrچطور م9توانم 

چطور م9توانم يT فايل را سطر به سطر بخوانم؟

 چيست، و چهوقت م9توانم از هرکدامfoo 2foo 2>&11< و foofoo< 11&<22 ب0وييد ‐‐ تفاوت بين 11&<22به طور کل9 در باره 
استفاده کنم؟

. عملQرهای گوناگون6

 همچنين چند عمل0ر پيشرفتهتر نيز که کار با پوسته را دلپسندتر م9نمايند، فراهمbashدر کنار عمل0رهای ورودی و خروج9 استاندارد، 
نموده است.

. جايQزين� پردازش6.1

. اين روش مناسبی برای به کار بردن لولههای با()< و ()>پسرعموی لوله، عمل0ر جاي0زين9 پردازش است، که به دو ش<ل ظاهر م9گردد: 
 داريد، مم<ن است جاي0زين9نام، بدون لزوم ايجاد فايلهای موقت9 م9باشد. هنگام9 که تصور م9کنيد برای انجام مواردی نياز به فايل موقت9

پردازش روش بهتری برای انجام آنها باشد.

 ، خروج9 دستور در يT لوله با نام(يا چيزی مشابه آن)()>کاری که انجام م9دهد، اساسًا اجرای دستور داخل پرانتزها م9باشد. با عمل0ر 
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ر به پايان ايجاد شده است، قرار داده م9شود. خود عمل0ر در دستور شما با نام آن فايل تعويض م9گردد. پس از اينکه دستوbashکه توسط 
رسيد، فايل پاک م9شود.

دستور را ببينيد. به طوردر اينجا چ0ونگ9 انجام آن را در عمل م9بينيم: موقعيت9 را در نظر ب0يريد که م9خواهيد تفاوت ميان خروج9 دو 
 آنها را مقايسه کنيد:diffمعمول، بايد دو خروج9 را در دو فايل قرار بدهيد و با برنامه 

$ head -n 1 .dictionary > file1 file1

$ tail -n 1 .dictionary > file2 file2

$ diff -y file1 file2 file1 file2

Aachen                                            | zymurgy

$ rm file1 file2 file1 file2

، تمام آن را در يT سطر انجام بدهيم، و نيازی به پاکسازی دست9 هم نيست:جايJزين� پردازشجايJزين� پردازشم9توانيم با به کاربردن عمل0ر 

$ diff -y <(head -n 1 .dictionary) <(tail -n 1 .dictionary)

Aachen                                            | zymurgy

فايل (....)>قسمت  با   FIFO موقت9 ايجاد شده توسط bash بنابراين راdiff، تعويض م9گردد،  به اين ش<ل   در حقيقت، چيزی 
م9بيند:

$ diff -y /dev/fd/63 /dev/fd/62 /dev/fd/63 /dev/fd/62

 راtail و head را اجرا م9کند. دستورهای diff چ0ونه bashدر اينجا م9بينيم که وقت9 ما از جاي0زين9 پردازش استفاده م9کنيم، 
 را با قبول کردنdiff تغييرمسير م9دهد. سپس فرمان dev/fd/62/dev/fd/62/ و dev/fd/63/dev/fd/63/اجرا م9کند، خروج9های آنها را به ترتيب به فايلهای 

آن نام فايلها در جايی که ما عمل0رهای جاي0زين9 پردازش را قرار داده بوديم اجرا م9کند.

 در ابتدای دستورechoپيادهسازی واقع9 فايلهای موقت9 ازيT سيستم تا سيستم دي0ر فرق م9کند. در حقيقت، با قرار دادن يT دستور 
 خواهد آمد:diffيT سطری خود، م9توانيد به طور واقع9 مشاهده کنيد آنچه در باال گفته شد، به نظر دستور 

$ echo diff -y <(head -n 1 .dictionary) <(tail -n 1 .dictionary)

diff -y /dev/fd/63 /dev/fd/62

 م9باشد، اما به جای تغييرمسير خروج9 فرمان به يT فايل، يT فايل را به ورودی فرمان تغيير(....)> بسيار همانند عمل0ر (....)<عمل0ر 
ا م9خواهيد به جای آن درمسير م9دهد. اين برای مواردی به کار م9رود که شما دستوری را اجرا م9نماييد که در يT فايل م9نويسد، اما شم

دستور دي0ر بنويسد:

$ tar -cf >(ssh host host tar xf -) .
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تکرار مفيد:

 در اختيار قرار م9دهد. آنها نسبت به زمان9 که شماFIFOجاي0زين9 پردازش روش فشردهای برای ايجاد خودکار فايلهای موقت9 
 کهdiffهای با نام را ايجاد م9کنيد، کمتر انعطافپذير هستند، اما برای دستورات کوتاه متداول مانند pipeخودتان به طور دست9 

نيازمند نامفايلها برای منابع ورودیاشان م9باشند، بدون نقص هستند.

bitمترجم:   bucket با دستورالعمل بيتهايی که  جهت گرفتن  برای مخزن9 موهوم  به انتهای يshiftT در اصل   اسمبل9 
)1) عقب رانده م9شوند به کار رفته است (registerَثبÂات(

.1

رای آنمنظور از هر بار اجرای حلقه در اين قسمت آن است که اگر به فرض اين حلقه در يT اس<ريپت باشد، با هر بار اجمترجم: 
به ازای هر مقدار  حلقه که  نه تکرار  شود.  بازنويس9 م9  خال9 و  فايل  چون همانطور کهhomdirاس<ريپت،   انجام م9شود. 

، در هر بار تکرار حلقه، عمل0ر تغيير مسير بعد ازhomdirقبال~توضيح داده شده برای جلوگيری از خال9 شدن فايل به ازای مقادير 
)2 قرار داده شده است. (doneکلمهکليدی 

.2
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دستورات مرکب

الب ط فهرست م

دستورات مرکب

پوستههای فرع .1

گروهبندی دستورات .2

ارزيابی حسايی .3

توابع .4

مستعارها .5

منهدم کردن ساختار .6

.1

BASHاز آنها را در عمل ديد هايم، اما اکنون بياييد روشهای بسياری برای ترکيب فرمانها جهت رسيدن به هدفهايمان ارائه مکند. قبال6 برخ
کم بيشتر به آنها بپردازيم.

BASH ازدستورات مرکب دستورات مرکب  ساختارهايی دارد که قبال6 بعض با مفاهيم متفاوت مرتبط مباشد. ما  ناميده مشوند، عبارت چندپهلو، که 
 وcase و ]] و کلمهکليديهای while و حلقههای for و حلقههای if را ديدهايم ‐‐ جملههای BASHدستورات مرکب ارائه شده در 

select ،ری را که هنوز نديدهايمWخواهيم کرد:. دوباره آن مطالب را در اينجا تکرار نخواهيم نمود. به جای آن، دستورات مرکب دي بررس
.پوستههای فرع، گروهبندی دستورات، و ارزيابی محاسبات

 که دستورات مرکب نيستند، اما به روش مشابه عمل مکنند، نيز خواهيم پرداخت.مستعارهامستعارها و توابعتوابععالوه براين، به 

Compound Commands در مستندات گنو:

پوسته های فرع�

 hيلوله، پوستههای فرع به طورپوسته فرع  مانند يh پردازش فرزند است، غير از اينکه اطالعات بيشتری ارث مبرد. در يh خط 
د مشوند:ضمن برای هر فرمان ايجاد مگردند. همچنين به طور صريح نيز با به کار بردن پرانتزها در اطراف دستور، ايجا

$ (cd /tmp /tmp || exit 1 1; date > timestamp timestamp)

$ pwd

/home/lhunath

 از بين رفته است ‐‐ ما همانجايی هستيم که از آنجا شروع کرده بوديم. همچنين، هرcdموقع که پوسته فرع خاتمه ميابد، اثر دستور 
به صورت پوسته موقت د را   فرع نيست. متوانيد پوسته  قابل يادآوری  فرع تنظيم گرديده،  برایمتغيری که در پوسته  نظر بWيريد.  ر 

 را مالحظه کنيد.پوسته فرعجزئيات بيشتر 
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.خيرخير به پوسته فرع خاتمه مدهد، اما به شل محاورهای ما exit 1 1 ناموفق باشد، دستور cdتوجه داشته باشيد که در اين مثال، اگر فرمان 

به طوری که متوانيد حدس بزنيد، اين مورد در اسxريپتهای حقيق کامال6 سودمند است.

Command Grouping در مستندات گنو:

گروه بندی دستورات

 برخورد کردهايم، با وجود آن در ضمن اين فصل تکرار مشود.گروه بندی جمالتقبال6 با اين موضوع در 

 اما اينطور نيست. دستوراتبا استفاده از ابروها، دستورات را متوان گروهبندی نمود. اين تا حدودی مانند پوستههای فرع به نظر مآيد،
گروه مانند هر چيز ديWر در همان پوسته اجرا مشوند نه در يh شل جديد.

ا داشته باشند:دستورات گروه متوانند برای اجرای دستورات چندگانه به کار رفته و يh تغيير مسير منفردِ مؤثر بر تمام آنه

$ { echo "Starting at  "Starting at $($(datedate))""; rsync -av . /backup . /backup; echo "Finishing at "Finishing at  

$($(datedate))""; } > backup.log 2 backup.log 2>&11

يh پوسته فرع نيز کاريh زير پوسته در اين وضعيت زيادهروی خواهد بود، به دليل آنکه نيازی به يh محيط موقت نداريم. هر چند که، 
خواهد کرد.

گروههای دستورات همچنين برای کوتاه کردن وظايف معين متداول، سودمند مباشند:

$ [[ -f $CONFIGFILE ]] || { echo "Config file  "Config file $$CONFIGFILECONFIGFILE not found" not found" 

>&22; exit 1 1; }

اين را با روايت رسم آن مقايسه کنيد:

$ if [[ ! -f $CONFIGFILE ]]; then

> echo "Config file  "Config file $$CONFIGFILECONFIGFILE not found" not found" >&22

> exit 1 1

> fi

 موجود در گروه دستورات، به طور کل پوسته راخاتمه مدهد، که آنچه ما درexit 11پوسته فرع در اينجا کار نخوهد کرد، زيرا دستور 

اينجا مخواهيم، نيست.

گروه دستورات، همچنين برای تنظيم متغيرها در حالتهای غير معمول، به کار مرود:

$ echo "catcat

mywiki.wooledge.org/BashGuidemywiki.wooledge.org/BashGuidebashguide.blogsky.combashguide.blogsky.com

Lhunath   مؤلف  BashGuideراهنمای آموزش�  

محمود پهلوان�ترجمه  

http://www.gnu.org/s/bash/manual/bash.html#Command-Grouping


> mouse mouse

> dogdog" > inputfile

$ { read a; read b; read c; } < inputfile

$ echo "$b"

mouse

فايل، بدون يh گروه دستورات، که خواندن چندگانه دستورات   hخواندن دومين سطر از يreadباز، بدون فايل   از يh توصيفگر 
بازگشت هر دفعه به ابتدای فايل را مجاز مکند، بينهايت دشوار خواهد بود. با اين مورد مقايسه کنيد:

$ read a < inputfile inputfile

$ read b < inputfile inputfile

$ read c < inputfile inputfile

$ echo "$b"

cat

ابدًا آنچه ما مخواستيم، نيست!

 قرار داده شود،{ يh سمکالن قبل از بستن گروه با بايدبايداگر آنگونه که ما در اينجا نشان داديم، گروه دستورات در يh سطر باشد، سپس 

 يh شناسه برای آخرين دستور گروه است. اگر گروه دستورات در چندين سطر گسترده شده{ گمان خواهد نمود BASHدر غير اينصورت، 
باشند، آنوقت سمکالن متواند با کاراکتر سطر جديد جايWزين شود:

$ {

>  echo "Starting at  "Starting at $($(datedate))""

>  rsync -av . /backup . /backup

>  echo "Finishing at "Finishing at $($(datedate))""

> } > backup.log backup.log 2 2>&11

Command Groupingدر مستندات گنو: 

ارزيابی محاسبات�

BASH انجام بدهيم. دارای چند روش مختلف است، برای آنکه به او بWوييم، به جای عمليات روی رشتهها، مخواهيم ارزيابی محاسبات
 به آنها بپردازيم.xي xاجازه دهيد ي

 مباشد:letاولين روش دستور 

$ unset a; a=4+5
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$ echo $a

4+5

$ let a=4+5

$ echo $a

9

اگر عبارت را نقلقول کنيد، متوانيد از فاصلهها، پرانتزها و غيره استفاده کنيد:

$ let a='(55+22)*33'

 يا مستندات را ببينيد.help letبرای ليست کامل عملWرهای معتبر، دستور 

 حقيق است:ارزيابی محاسبات�ارزيابی محاسبات�بعد دستور مرکب 

$ ((a=(55+22)*33))

 به اين صورت:if نيز به کار ببريم، به عنوان مثال در يh جمله فرمانفرمان مباشد، اما متوانيم آن را به عنوان يlet hاين معادل دستور 

$ if (($a == 2121)); then echo 'Blackjack!' 'Blackjack!'; fi

 و غيره موجب انجام يh مقايسه در درون ارزيابی محاسبات مشوند. اگر مقايسه صحيح باشد( به طور> , < و ==عملWرهايی مانند 

 خارج مشود. اگر مقايسه غلط0 در محاسبه صحيح است ‐‐ اما در رشتهها خير!) ، بعد دستور مرکب با کد وضعيت 22  >>  1010نمونه 

 خارج مگردد. اين امر آن را برای انجام بررسها در يh اسxريپت سودمند مسازد.1باشد با کد وضعيت 

) نيز مباشد:عبارت حسابیعبارت حسابی (يا يh جاي"زين� حسابیجاي"زين� حسابیهرچند اگر يh دستور مرکب نباشد، يh ترکيب دستوری معتبر 

$ echo "There are  "There are $(($$(($rowsrows * $ * $columnscolumns)))) cells" cells"

 ، اين به معنای آنست که به جای دستکاری رشتهها(الحاق))......(( است، درست مانند مفهوم محاسبات�مفهوم محاسبات� يh ((......))$بخش درون

rowrow$$ فاصله، ستاره، فاصله، و ،columnscolumns$$ خواهيم محاسبه انجام بدهيم(عمليات چندگانه). ترکيب همچنين قابل((......))$)، م

 نيست.))......(( مباشد، در حاليxه POSIXحمل به شل 

 ‐شxل بسياری دارد. از ميانC ويژگهای ))......(( آشنا هستند، ممxن است مايل باشند بدانند که Cخوانندگان که با زبان برنامهنويس
 عملWر سهگانه است:xآنها ي

$ ((abs = (a >= 00) ? a : -a))

 هم استفاده از مقدار صحيح به عنوان مقدار درست:xو ي
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$ if ((flag)); then echo "uh oh, our flag is up""uh oh, our flag is up"; fi

 به آنها، استفاده کردهايم. اين يh ترکيب خاص کوتاه شده$ بدون پيشوند کردن عالمت ((......))توجه نماييد که ما متغيرها را در داخل 

BASH در ((......))$ در درون ارزيابی محاسبات و عبارتهای محاسبات اجازه مدهد. همچنين متوانيم آنرا درون يBASH hاست که 
 خير.POSIXبه کار ببريم، اما در شل 

‐مانند دارد، يh متغير( ياCقالب  ((......)) متذکر شويم. چون درون عبارت ((flag))يh مطلب نهايی وجود دارد ، که بايد در باره 
 در نظر گرفته مشود. سپس، چون ارزيابی، غلط است،falsefalse ارزيابی گردد، به واسطه مفاهيم ارزيابی محاسبات به عنوان صفرصفرعبارت) که 

 در نظر گرفته مشود، و نظر بهصحيحصحيح باشد، به عنوان غير صفرغير صفر ((......)) مشود. عالوه بر اين، اگر عبارت درون خارجخارج 1با کد وضعيت 
 گيجکننده است، حت برای اهل فن، به طوریبسياربسيار خواهد شد. اين امر به طور بالقوه خارجخارجاينکه، ارزيابی صحيح است با کد وضعيت صفر 

در نظر گرفته شدهاند به کارکه وقت زيادی برای پرداختن به آن از شما خواهد گرفت. با وجود اين، موقع که مسائل به طريق که برای آنها 
بروند، در نهايت قابل درک خواهند بود:

$ flag=00      # no error

$ while read line; do

>   if [[ $line = *errerr* ]]; then flag=11; fi

> done < inputfile inputfile

$ if ((flag)); then echo "oh no" "oh no"; fi

Arithmetic Expansion, Shell Arithmeticدر مستندات گنو: 

توابع

 خيل جذاب هستند. بلوکهايی از فرمانها مباشند، خيل مشابه اسxريپتهای عادی، که شايد شما بنويسيد،bashتوابع در اسxريپتهای 
 و بر خالف اسxريپتها،به جز آنکه به صورت فايلهای جداگانه نيستند. هرچند که، آنها درست مانند اسxريپتها شناسهها را مپذيرند ‐‐

ه کنيد:اگر شما بخواهيد، متوانند بر متغيرهای داخل اسxريپتهای شما تأثيرگذار باشند. برای مثال اين مورد را مالحظ

$ sum()sum() {

>   echo "$11 + $22 = $(($11 + $22))"

> }

ل همانند يh متغير، امااين نمونه وقت اجرا شود، مطلقاً کاری انجام نمدهد. اين به آن دليل است که، فقط درحافظه ذخيره مشود، خي
تا موقع که هنوز فراخوان نشده است. برای اجرای تابع، به اين طريق بايد عمل کنيد:

$ sumsum 1 4 1 4

1 + 4 = 5
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شWفتا! اکنون يh ماشين حساب ابتدايی داريم، و جايWزين بالقوه مقرون به صرفهتری برای يh کودک پن�ساله.

شيد، پارامترهايی که بااگر بخواهيد توابع را در داخل اسxريپتها تعبيه کنيد، که بسيار مناسبتر خواهد بود، آنوقت الزم است متوجه با
ر داخل يh اسxريپت، بايد چنيناسxريپت به کار مبريد، لزوماً نبايست همان پارامترهای داده شده به تابع باشند. برای پوشاندن اين تابع د

فايل بنويسيم:

نمايش يا عدم نمايش شماره سطرها

   1 #!/bin/bash

   2 sum()sum() {

   3         echo "$11 + $22 = $(($11 + $22))"

   4 }

   5 sumsum "$11" "$22"

ارامتر ديWری که مايل باشيم بهبه طوری که متوانيد مالحظه کنيد، ما دو پارامتر اسxريپت را به تابع داخل آن دادهايم، اما متوانستيم هر پ
تابع بدهيم، (اگرچه ، اين حالت فقط موجب سردرگم کاربران استفاده کننده از آن خواهد شد).

مجزا مکنند، به طوری کهتوابع در اسxريپت چند هدف را برآورده مسازند. اول آنکه يh بلوک از کدها که وظيفه معين انجام مدهند را 
واناتر بنويسيد. ( پرشمان� درهم ريختگ ساير کدها مگردد. اين مطلب تا وقت اعتدال را رعايت مکنيد، به شما کمh مکند، کدهای خ

تابع جهت کشف آنکه يh دستور منفرد چه کار مکند، تأثير منف خواهد داشت، بنابراين درنظر داشته7در طول اسxريپت برای پيWردی 
است.باشيد کاری که انجام مدهيد، قابل فهم باشد.) دوم، ميسر نمودن استفاده مجدد از کد با تغيير جزئ شناسهها 

اين يh مثال کمتر فاقد کيفيت:

نمايش يا عدم نمايش شماره سطرها

   1 #!/bin/bash

   2 open()open() {

   3     case "$1" in

   4         *.mp3.mp3|*.ogg.ogg|*.wav.wav|*.flac.flac|*.wma.wma) xmms "$11";;

   5         *.jpg.jpg|*.gif.gif|*.png.png|*.bmp.bmp)        display "$11";;

   6         *.avi.avi|*.mpg.mpg|*.mp4.mp4|*.wmv.wmv)        mplayer "$11";;

   7     esac

   8 }

   9 for file; do

  10     openopen "$file"

  11 done

 آنال"ویال"وی تعريف نمودهايم. اين تابع قطعهای کُد است که يh شناسه منفرد را دريافت مکند، و بر اساس openopen به نام تابع�تابع�در اينجا 

 با تمام پارامترهای مxانfor را با آن شناسه اجرا خواهد نمود. سپس، يh حلقه mplayer يا display يا xmmsشناسه، برنامه 
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 مباشد و هر يh از آنها تکرار روی مجموعه کامل"@$" for file in معادل for file تکرار مشود. (به خاطر داشته باشيد که اس=ريپتاس=ريپت

 را فراخوان مکند.openopen برای هر يh از پارامترها، تابع forپارامترهای موقعيت را انجام مدهند.) حلقه 

به طوری که شايد مالحظه نموده باشيد، پارامترهای تابع غير از پارامترهای اسxريپت هستند.

 تعريف شده باشند. اين امر شما را قادرdeclare يا local داشته باشد، که با دستور داخل متغيرهای محل�متغيرهای محل�همچنين، تابع ممxن است 
مسازد بدون احتمال رونويس متغيرهای مهم، توابع را فراخوان کنيد. برای نمونه:

count()count() {

    local i

    for ((i=1; i<=$11; i++)); do echo $i; done

    echo 'Ah, ah, ah!' 'Ah, ah, ah!'

}

for ((i=11; i<=33; i++)); do count count $ $ii;; done done

باii به طور متمايز از متغير محلیiiمتغير   خارج از تابع اسxريپت، ذخيره مگردد. اين باعث مشود هر يh از دو حلقه،بدون تداخل 

شمارشگر ديWری عمل کند.

شايد بعداً!شايد بعداً! فراخوان نمايند، اما در اينجا به آن نمپردازيم. بازگشت�بازگشت�توابع متوانند خودشان را نيز به طور 

Shell Functionsدر مستندات گنو: 

مستعارها

مستعارها در نگاه اول ظاهرًا مشابه توابع هستند، اما در بررس عميقتر، آنها رفتار کامال متفاوت دارند.

مستعارها به هيچ وجه در اسxريپتها عمل نمکنند. آنها فقط در پوسته محاورهای کار ميxنند.
مستعارها نمتوانند شناسه قبول کنند.

مستعارها خودشان را به طور بازگشت احضار نمکنند.
مستعارها نمتوانند متغيرهای محل داشته باشند.

 جهت آسانتر نمودن روند کارهای شما مباشند. آنها به طور معمول به اينbashrc.اساساً مستعارها، ميانبرهايی برای استفاده درفايلهای 
شxل ظاهر مشوند:

$ alias ls='ls --color=auto'

BASH hکند، که ببيند آيا ي است، و اگر چنين باشد، يh جايWزين ساده متن را انجاممستعارمستعار اولين کلمه هر دستور ساده را بررس م
مدهد. بنابراين، اگر شما تايپ کنيد
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$ ls /tmp /tmp

BASHکند، که گويی تايپ نمودهايد چنان عمل م

$ ls --color=auto /tmp /tmp

اگر خواسته باشيد اين توانايی را در يh تابع ايجاد کنيد، به اين شxل خواهد شد:

$ unalias ls ls

$ ls()ls() { command ls --color=auto "$@"; }

 hکالن (گروه دستورگروه دستورهمانند ي به کار ببريم.{) قبل از بستن تابع با ;، اگر بخواهيم تمام آن را در يh سطر بنويسيم، الزم است يh سم

فراخوان commandدستور داخل ويژه   بازگشت به طور  را  به تابع ما مگويد خودش  فرمان نکند  به جای آن مخواهيم آن   ،lsرا  
فراخوان کند، که در صورت عدم وجود تابع همنام خودش آن را احضار مکرد.

نتظار شماست، به جای آن ازمستعارها تا زمان که شما از آنها نخواهيد همچون توابع کار کنند، مناسب هستند. اگر رفتار پيچيدهای مورد ا
تابع استفاده کنيد.

انهدام ساختارها

 را به کار ببريد.unsetبرای از بين بردن يh تابع يا متغيراز محيط جاری پوسته خود، دستور 

$ unset myfunction myfunction

 را به کار ببريد.unaliasبرای از بين بردن مستعار، فرمان 

$ unalias rm

Bourne Shell Builtins در مستندات گنو:

در پرسش و پاس§های رايج
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منبع يابی

درست مانند هروقت� اس�ريپت� را از داخل اس�ريپت دي�ری احضار م�کنيد، اس�ريپت جديد محيط اس�ريپت اصل� را به ارث م�برد، 
. تشريح آنکه اين به چه معناست، خارج از حوزه اين راهنما م�باشد، اما بيش از همه، محيط را م�توانيدUNIXبرنامه دي�ر اجرا شده در 

 ببينيد، در نظر ب�يريد.exportدايرکتوری کاری فعل�، توصيفگرفايلهای باز، ، و متغيرهای محيط که م�توانيد آنها را با دستور 

نداخته م�شود. محيطوقت� اس�ريپت� که شما اجرا کردهايد(يا هر برنامه دي�ری برای آن منظور) اجرايش به پايان م�رسد محيطش دور ا
بود، اگرچه برخ� پارامترهای ويژه  فراخوان� اس�ريپت دوم  قبل از  بود که  قبيل مقدار متغير bashاس�ريپت اول همان خواهد  ،?$(از 

اقQ نم�توانيد اس�ريپت� را برایمقداربرگشت� آخرين فرمان اجرا شده) شايد تغيير کرده باشند. اين به معنای آنست که به عنوان مثال، شما در و
تغيير دايرکتوری جاری خود، اجرا نماييد.

در پرسش و پاسTهای رايج:
بنويسم که دايرکتوری جاری را تغيير دهد( يا يV متغير را تنظيم کند)، اما بعد از به  پايان رسيدنمن سع� م�کنم اس�ريپت� 

اس�ريپت، در همان جايی هستم که از آنجا شروع کرده بودم(يا متغير من نيست)!

.نمودن اس�ريپت درعوض اجرای آن به عنوان پردازش فرزند م�باشد. اين کار را با استفاده از فرمان منبع منبع کاری که م�توانيد انجام دهيد 

(نقطه) انجام بدهيد:

. ./myscript ./myscript   # اجرا میکند myscript فرمانها را در اين محيط از فايل  

 را بخواند و آنها راmyscript./myscript/. م�گويد دستورات BASH به .) اس�ريپت ناميده م�شود. اين dotting in(نقطهای نمودننقطهای نمودناين کار غالبًا 
 جاری، دايرکتوریهایدر محيط پوسته جاری اجرا کند. نظر به اينکه دستورات در پوسته جاری اجرا م�شوند، نم�توانند متغيرهای پوسته

کاری، توصيفگرفايلهای باز، توابع و غيره را تغيير بدهند.

 کار م�کند، احتماالn آسانتر است.، اما نظر به اينکه، اين عيناً مانند دستور sourceنام دوم� برای اين دستور دارد، Bashتوجه کنيد که 
 ، که در همه جا کار خواهد کرد، استفاده کنيم..آنرا فراموش نموده و از دستور 
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Jobکنترل 

با اهميت است. کنترل jobاگرچه در اس�ريپتها معمول نيست، اما کنترل باJob در پوستههای محاورهای بسيار  قادر م)سازد   شما را 
های در حال اجرا را معوق کنيد، وغيره.jobکارهای در حال اجرای پسزمينه، ارتباط متقابل داشته باشيد، و 

اصول نظری

 (ترمينال) ي> «گروهttyها به صورت «گروههای پردازش»، با ي> پردازش سرگروه، پيادهسازی شدهاند. هر job، Posixدر سيستمهای 
 بهttyترل) ديLرِ همان پردازش» منفرد در پيشزمينه دارد، که ارتباط محاورهای با ترمينال را مم�ن م)سازد. تمام گروههای پردازش) کن

های پسزمينه م)باشند، و م)توانند در حال اجرا يا تعليق باشند.jobصورت 

 راSIGTTOU يا SIGTTIN يا SIGTSTP يا SIGSTOP موقع) تعليق م)شود که پردازش سر گروه آن ي�) از سيLنالهای jobي> 
 پسزمينه سع) کند از ترمينال بخواند يا در آن بنويسد، به طورjob هر وقت که ي> SIGTTOU و SIGTTINدريافت کند. سيLنالهای 

 به جای آنکه در پسزمينه اجرا گردد، فوراً به حالت تعليق م)رود.& catخودکار ارسال م)شوند‐‐‐ اين است چرای آنکه 

ين کليدها م)توانند با فرمانفشردن برخ) کليدها در ترمينال باعث ارسال سيLنالها به تمام پردازشها در گروه پردازش) پيشزمينه م)گردند. ا
stty:به طور پيشفرض تنظيم گرديدهاند eپي�ربندی شوند، اما معموال 

Ctrl-Z نالLسي SIGTSTP را به job(پيشزمينه ارسال م)کند(به طور معمول آنرا به تعليق در م)آورد 

Ctrl-C نالLسي SIGINT را به job(پيشزمينه ارسال م)کند( به طور معمول آن را خاتمه م)دهد 

Ctrl-\ نالLسي SIGQUIT را به job فايل  و سپسcore پيشزمينه ارسال م)کند(به طور معمول موجب ايجاد ي> نسخه 
 م)گردد)jobانصراف از 

شيوه عمل

دستور Jobکنترل  با  برای اس�ريپتها  در پوستههای محاورهای عمل م)کنند. ام�ان آن هست که  به طور پيشفرض   set -mيا  
set -o monitor.فعال گردد 

 پيشزمينه وجود ندارد:job هيچ راه) برای ارجاع به bash م) تواند به حالت تعليق درآيد. در Ctrl-Z پيشزمينه با فشردن jobپردازش 
 خاتمه يابد، و ازاينرو نم)تواند هيچ کدی را اجراjob در انتظار م)ماند تا آن bash وجود داشته باشد، bash پيشزمينهای غير از jobاگر 

های پسزمينه( و تعليق شده )jobپيشزمينه به تعويق م)افتند). بنابراين، دستورات زير فقط برای jobها تا خاتمه يافتن trapنمايد( حت) 
کار م)کنند.

 فرمانهای زير را فعال م)کند:Jobکنترل 

 پسزمينه را به پيشزمينه م)آورد.job: ي> jobjob [fgمشخصه مشخصه [

 به تعليق درآمده را در پسزمينه اجرا م)کند.job : ي> jobjob [ bg... مشخصه ... مشخصه [
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suspend پوسته را به حالت تعليق م)برد( اکثراً برای موقع) مناسب است که پردازش والد، ي> پوسته| با کنترل:job.(باشد 

ها عبارتند از:jobدستورات ديLر برای محاوره با 

jobs [optionsoptions] [jobspecjobspec ...] اين : job و پسزمينه را ليست م)کند. گزينهها شامل (های تعليق-pفقط شماره شناسايی)
های در حال اجرا در پسزمينه را ليستjob (فقط r-های تعليق) را ليست م)کند)، و job (فقط s- پردازش را ليست م)کند)،

های ديLر صرفنظر م)شوند.job) معين شده باشد، تمام jobspecم)کند). اگر ي> يا چند مشخصه( 

kill م)تواند به جای شماره شناسايی، ي> مشخصه job.قبول کند 

disown به  bashbash <م)گويد ي job فراموش کند. اين دستور  بهSIGHUP را از ارسال خودکار سيLنال bash موجود را 
 به آن رجوع نمود.jobspec مان� م)شود، اما همچنين به معنای آنست که ديLر نم)توان با jobپردازشهای آن 

 به شما اجازه م)دهد در ي> نشست منفرد ترمينال، امور چندگانهای در حال اجرا داشتهJobبنابراين، تمام اينها به چه معناست؟ کنترل 
روی ميز داشتيد، و روش) برای ايجاد ترمينالهای مجازی جهت اضافه کردن آن فقط ي� ترمينال  فقط ي� ترمينال باشيد. (در روزگار گذشته، زمان) که شما

بيشتری در دسترس داريد ‐‐برای بسيار زياد اهميت داشت. در سيستمها و سخت افزار مدرن، شما انتخابهای   مثال م)توانيدنبود)، 
screen يا tmux را برای به دست آوردن ترمينالهای مجازی اجرا نماييد. يا داخل ي> نشست X م)توانيد ،xtermيا شبيهسازهای 

ترمينال بيشتری باز کنيد(و م)توانيد اين دو را به خوبی باهم ترکيب کنيد).

 ساده(تعليق يا پسزمينه) سودمند واق� م)شود. شايد ي> پشتيبانگيری را شروع کرده باشيد و بيش ازjobاما گاه) اوقات، ي> کنترل 
 در پسزمينه قرار بدهيد، واعالن فرمانbg آن را به تعليق درآوريد و سپس آن را با دستور Ctrl-Zآنچه انتظار داريد طول ب�شد. م)توانيد با 

ر همان نشست ترمينالپوسته را بازپس بLيريد،به طوری که در ضمن اينکه پشتيبانگيری در پسزمينه انجام م)شود، بتوانيد کار ديLری د
انجام بدهيد.

Jobمشخصات 

 را م)سازد. ي> مشخصه م)تواند چنين باشد:job" روش) برای ارجاع به پردازش) است که jobspec يا "jobمشخصه 

%nn  جهت ارجاع بهjob شماره nn.

%strstr  برای ارجاع به آنjob که با دستوری که رشته strstr آنست، شروع شده باشد. اگر بيش از ي> ابتدای در jobاينگونه موجود 
باشد، ي> خطا رخ م)دهد.

%?strstr  <برای ارجاع به يjob رشته شامل که با دستوری strstr <شروع شده باشد. اگر بيش از ي job<از اين قبيل باشد، ي 
خطا رخ م)دهد.

 درbg و fg شروع شده در پسزمينه، يا تعليق شده در پيشزمينه باشد. job اخير: آنکه آخرين job برای ارجاع به +% يا %%
 عمل م)کنند.job داده نشده باشد، روی اين jobspecصورت) که 

 بود).%% فعل) job قبل)( که قبل از job برای -%

هايیarg. در اينصورت ''...jobs -x ''cmd args...''args به کار برد، اين ساختار: jobspecام�ان آن هست که ي> دستور اختياری را باي> 
 متناظر تعويض م)کند، سپس دستور را اجرا م)کند.job به نظر م)آيند را با شماره شناسايیهای سرگروه پردازشهای هر jobکه مشخصه 
 اخير پيوست خواهد نمود(اگر به جای حالت تعليق در حال اجراjob را به strace فرمان %% jobs -x strace -pبرای مثال، 
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در پسزمينه باشد سودمندتر است).

 معادل با& 1%, در حالي�ه fg %11 معادل است با 1% عريان م)تواند به عنوان دستور به کار رود: jobمطلب انتهايی، ي> مشخصه 

bg %11 .م)باشد

See Also

 در داخل اس�ريپت نيز دارد.job تمرينهايی برای کار با پردازشهای چندتايی را بحث م)کند. ي> مثال از کاربرد کنترل مديريت پردازش
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. انتخاب پوسته شما1

م بدهيد، برشمردن احتياجاتاولين کاری که بايد قبل از شروع به نوشتن ي9 اس0ريپت پوسته يا هر نوع اس0ريپت يا برنامهای مشابه آن، انجا
و اهداف آن اس0ريپت است. سپس ارزيابی آنچه، بهترين ابزار برای انجام آن اهداف است.

BASH.مم0ن است برای يادگيری و نوشتن در آن آسان باشد، اما هميشه مناسب انجام کار نيست 

 نياز داشته باشيد، نبايدAWKدر مجموعه ابزارهای اساس�، تعداد بسياری ابزار موجود است که م�تواند به شما کم9 کند. اگر شما فقط به 
ياHTML ايجاد کنيد. اگر به بازيابی داده از ي9 فايل AWKي9 اس0ريپت شل ايجاد کنيد که آن را فراخوان� کند. فقط ي9 اس0ريپت 

XML به ي9 روش معتبر نياز داريد، نيز Bash برای انجام آن کار است � را به کار ببريد، ياXPath/XSLT. بايد به جای آن ابزار اشتباه
 دارد.HTML يا XMLي9 زبان� که کتابخانه معتبری برای تجزيه 

اگر تصميم گرفتيد که اس0ريپت پوسته آن ابزاری است که شما م�خواهيد، اول اين سؤالها را از خود بپرسيد:

 در دسترس نيست، مورد احتياجبه طور پيشفرضبه طور پيشفرض Bashدر ي9 آينده قابل پيشبين�، آيا مم0ن است اس0ريپت شما در محيط� که 
باشد؟

 است و ويژگ�هايش در هر پوسته موافق باPOSIX ي9 شل sh  را در نظر بdيريد.shپس به جای آن اگر اينطور است، 
 قادر به اجرای اس0ريپت شماPOSIX، در دسترس م�باشد. به اين واقعيت تکيه کنيد که هر سيستم POSIXاستاندارد 

 برقرار کنيد.Bashخواهد بود. شما بايد توازن� بين لزوم قابليت حمل و عدم استفاده از قابليتهای ويژه 

 پيشنهادهايی دارد، اما کامل نيست.bashism صفحه  نم�شود! نم�شود!shshبه خاطر داشته باشيد که اين راهنما شامل به خاطر داشته باشيد که اين راهنما شامل 

 (ياBash 3.xد، آيا اطمينان داريد که در تمام محيطهايی که اس0ريپت را اجرا م�کنيد يا مم0ن است در آينده بخواهيد اجرا کني
4.xدر دسترس شما خواهد بود؟ (

 محدود نماييد.Bash 2.xاگر نه، بايد خود را فقط به ويژگ�های 

Bash که الزم داريد، استفاده کنيد، توجه کنيد که کدام نگارش Bashاگر سؤالت فوق انتخاب شما را محدود نم�کند، از تمام ويژگ�های 
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برای اجرای اس0ريپت شما الزم است.

 باداليل بسيار خوبیداليل بسيار خوبی يا باالتر به معنای آنست که م�توانيد از شيوههای اس0ريپتنويس� کهنه و قديم� که به 3 نگارش Bashاستفاده از 
موارد خيل� بهتری جايdزين شدهاند، اجتناب نماييد.

 پيدا م�کنيدWeb م�بينيد، بدون درک کامل عمل0رد آنها دوری کنيد. اس0ريپتهايی که در Webاز اس0ريپتهای نمونهای که در 
 نکنيد.pasteاکثرًا به نوع� ناقص هستند. از آنها کپی 

قرار دادن  نوشتن اس0ريپت هستيد،  حال  باالیusr/bin/env bash/!#همواره از شبانگ صحيح استفاده کنيد. اگر در   در 
 است. در حالت اخير، شما ديdر قادر بهاشتباه bin/sh/!# است. از قلم انداختن اين سرآيند يا استفاده از سرآيند الزماس0ريپت 

 شما ي9 پيوند بهbin/sh/bin/sh/ م�شويد(حت� اگر POSIX نيستيد. محدود به اس0ريپتنويس� استاندارد Bashاستفاده از ويژگيهای 
Bash.(باشد 

 ازBash در ]]. کلمهکليدی ]] جايdزين بسيار بهتری دارد: Bash. نکنيد استفاده ]موق� نوشتن اس0ريپتهای پوسته، از دستور 
قابل اعتمادتر است و به هيچ وجه مزيت� برای چسبيدن به نوع عتيقه آن وجود ندارد. همچنين مقدار  زيادی ازبسياری جهات 

 وجود ندارد( مانند انطباق الdو) را از دست م�دهيد.] که در ]]ويژگ�های فراهم شده برای 

 استفاده کنيد.(......)$ سازگار نيست. به جای آن از بسطبسط نيز به فراموش� سپرده شود. اين مورد با ساختار `...`وقت آنست که 

 محافظت کنيد. اگر بهتفکي9 کلمات رشتهها و بسط پارامترهای خود را از "کاربرد بيشتر نقلقولها!"و به واسطه قدرت شdرف، 
طور صحيح نقلقول� نکنيد، تفکي9 کلمات نوزادان شما را م�خورد.

 را بياموزيد. اگر م�خواهيد پسوندبسط پارامترها، استفاده از Bash برای کار با رشتههای ساده در cut يا sedبه جای استفاده از 

جای  به  کنيد،  حذف  را  فايل  ''//$*[..^]..\ /echo "$filename" | sed 's's`نام  بعض� دايناسورهای ديdر، از`   يا 
${filename%..*}.استفاده کنيد 

برای انجام محاسبات ساده، از حساب داخل� استفاده کنيد، exprبه جای استفاده از  فقط مقدار متغيریمخصوصاًمخصوصاً   وقت�که 

 را به کار برده، اين چيزی نيست که شما از آن تقليد کنيد.`x=`expr $x + 11افزايش م�يابد. اگر اس0ريپت� م�خوانيد که 

. نقلقولB کردن2

زمينBASH اهريمن درون تفکي. کلمهتفکي. کلمه را  خود  حت� کهنه سربازان� که سپر محافظ  جديت تالش م�کند تازهواردها يا  با   است که 
م�گذارند، را غافلdير کند.

ها بايد بسيار مراقببسط پارامتربسط پارامتر چطور کار م�کند يا چه وقت ا�عمال م�شود، در استفاده از رشتهها و تفکي. کلمهتفکي. کلمهاگر درک نکنيد که 
 مطالعه کنيد.تفکي9 کلمهباشيد. پيشنهاد م�کنم اگر در مورد آگاه� خود ترديد داريد،بيشتر در باره 

ت ي0پارچه نگاهبهترين روش محافظت خود از اين جانور، نقلقول� کردن تمام رشتههايتان است. نقلقولها، رشتههای شما را به صور
 را از گسستن آنها من� م�کنند. اجازه بدهيد تشريح کنم:تفکي. کلمهتفکي. کلمهم�دارند 

$ echo Push that word             away from me. Push that word             away from me.

Push that word away from me.
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$ echo " "Push that word             away from me.Push that word             away from me.""

Push that word             away from me.

 برای فرو ريختن فاصلههاست. آنچه به طور واقع� در اين مثال اتفاق م�افتد، آنست که در مثال اول، هرتفکي. کلمهتفکي. کلمهحال، تصور نکنيد که 
 جمله ما را به کلمات تجزيهBASH تحويل داده م�شود. echo) جداگانه به argumentي9 از کلمات جمله ما به عنوان ي9 شناسه( 

 وادار شدهBASHال دوم م�کند، از فضای سفيد برای تعيين آن که هر شناسه از کجا شروع و به کجا ختم م�گردد، استفاده م�نمايد. در مث
 تحويلecho به به عنوان ي9 شناسهتمام رشته نقلقول� شده را با هم نگاه دارد. به اين معنا که به شناسهها تفکي9 نم�شوند و تمام رشته 

تجزيهتجزيه همه شناسههايی که به آن داده شود را با ي9 فاصله مابين آنها در خروج� چاپ م�کند. اکنون بايد اساس echoم�شود. دستور 
 را متوجه شده باشيد.کلمهکلمه

 نيز رخ م�دهد! دربسط پارامتربسط پارامتربعد از  فقط در رشتههای لفظ� اتفاق نم�افتد. اين مطلب تفکي. کلمهتفکي. کلمهاينجاست که خطرناک م�شود: 
نتيحه، در ي9 شرايط رکود و خستگ�، شايد برای انجام اين خطا، به اندازه کاف� کند ذهن شده باشيد:

$ sentence="Push that word             away from me.""Push that word             away from me."

$ echo $sentence

Push that word away from me.

$ echo "$sentence"

Push that word             away from me.

$ echo "$(ls -al)"

total 8

drwxr-xr-x   4 lhunath users 1 2007-06-28 13:13 "."/

drwxr-xr-x 102 lhunath users 9 2007-06-28 13:13 ".."/

-rw-r--r--   1 lhunath users 0 2007-06-28 13:13 "a"

-rw-r--r--   1 lhunath users 0 2007-06-28 13:13 "b"

-rw-r--r--   1 lhunath users 0 2007-06-28 13:13 "c"

drwxr-xr-x   2 lhunath users 1 2007-06-28 13:13 "d"/

drwxr-xr-x   2 lhunath users 1 2007-06-28 13:13 "e"/

$ echo $(ls -al)

total 8 drwxr-xr-x 4 lhunath users 1 2007-06-28 13:13 "."/
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 جمله ما راBASH اول، سهلانگاری کرده و نقلقولها را از قلم انداختهايم. ي9 اشتباه بود. echoبه طوری که مالحظه م�کنيد، در دستور 
 استفاده نموده. در دومين مثال، نقلقولها درecho برای تجزيه نتيجه بسط به شناسهها جهت تحويل به تفکي. کلمهتفکي. کلمهبسط داده و سپس از 

.تجزيه نم�کند آن را به چندين شناسه پيرامون فضاهای سفيد BASH، اطمينان ايجاد م�کند که جمله بسط پارامتربسط پارامتراطراف 

 باشد،IFSها، سطر جديد، يا هر کاراکتر ديdری که در متغير tab در فاصلهها، تفکي. کلمهتفکي. کلمهفقط فاصلهها نيستند که بايد محافظت شوند. 
جب تجزيه نامناسبیصورت م�گيرد. در اينجا مثال ديdری هست، که به شما نشان م�دهد، چطور سهلانگاری در استفاده از نقلقولها، مو

م�شود:



drwxr-xr-x 102 lhunath users 9 2007-06-28 13:13 ".."/ -rw-r--r-- 

1 lhunath users 0 2007-06-28 13:13 "a" -rw-r--r-- 1 lhunath 

users 0 2007-06-28 13:13 "b" -rw-r--r-- 1 lhunath users 0 

2007-06-28 13:13 "c" drwxr-xr-x 2 lhunath users 1 2007-06-28 

13:13 "d"/ drwxr-xr-x 2 lhunath users 1 2007-06-28 13:13 "e"/

 داشته باشيد: تفکي. کلمه تفکي. کلمهبه انجامنياز در موقعيتهای بسيار نادری مم0ن است، صرفنظر از نقلقولها مطلوب باشد. مواردی که شما 

$ friends="Marcus JJ Thomas Michelangelo""Marcus JJ Thomas Michelangelo"

$ for friend in $friends

> do echo "$friend is my friend! is my friend!"; done

Marcus is my friend!

JJ is my friend!

Thomas is my friend!

Michelangelo is my friend!

ه جداکننده صريح، رشتهها را جدااما، صادقانه؟ برای چنين حاالت� بايد از آرايهها استفاده کنيد. آرايهها اين فايده را دارند که بدون نياز ب
 کاراکتر معتبر(غيرته�) باشند، بدون آنکه نگران جداکننده بودن کاراکترهرم�کنند. اين به آن معنا م�باشد، که رشتههای شما م�توانند شامل 

ز اضافه کنيم:باشيد(مانند فاصله در مثال فوق). به کار بردن آرايه در مثال فوق ما را قادر م�کند نام فاميل دوستان را ني

$ friends=( "Marcus The Rich" "JJ The Short" "Timid Thomas" "Michelangelo  "Marcus The Rich" "JJ The Short" "Timid Thomas" "Michelangelo 

The Mobster"The Mobster" )

$ for friend in "${friends[@]}"

> do echo "$friend is my friend! is my friend!"; done

friends را برای جداکردن رشته BASH استفاده کرديم. اين کار غير نقلقول�غير نقلقول� به ش0لfriends$ قبل�، ما از forتوجه نماييد که در حلقه 
را نقلقول� کردهايم . نقلقول� کردن ي9 آرايه با شاخص سراسری{[@]friends}$ بسط پارامتربسط پارامتربه کلمات، مجاز م�سازد. در مثال اخير، 

، بسط بدهد.که در آن هر ي9 در عالمت نقلقول پيچيده شده آن آرايه را به صورت ي9 توال� از تمام عناصر BASH موجب م�شود @

. خوانايی3
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 به همان اندازه نتايج آن اهميت دارد. خوانايی کد شماتقريباً

 نموده و سپس حذف کنيد.احتمال نم�رود که اس0ريپت� را فقط برای ي0بار بنويسيد و بعد فراموشش کنيد. اگر چنين باشد، بايد آنرا اجرا
کدهای شما نم�توانند زماناگر خيال داريد استفاده از آن را ادامه دهيد، بايد طرح� برای نگهداری از آن داشته باشيد. برخالف اطاقتان، 

 چdونگ� کاربردزيادی کثيف باشند، اما شما به طور دائم روي0ردها و شيوههای نوين� فرا م�گيريد. همچنين بينش جديدی در خصوص
به طري بايد  به دست م�آوريد،  به دست م�آوريد. تمام اطالعات جديدی که حين تکميل کد ابتدايی خود  ق� در حفظ واس0ريپت خود 

پايداری بيشتر رشد کند.نگهداری کد شمابه کار گرفته شود، که به طور مداوم آن را بهبود بدهد. کد شما بايست� در جهت کاربر محوری و 



% تکميل نيست، به استثنای، برخ� کدهای خيل� کوتاه و عاری از100به من اعتماد کنيد وقت� م�گويم، هيچ بخش� از کد، هرگز 
فايده .

وجه خوانايی آنچه م�نويسيد،برای اينکه سالم نگهداری کدهايتان را آسانتر نماييد و به طور مرتب آنها را اصالح کنيد، بايد نگاهتان را مت
 آن را اصالح کنيد، ي9بنماييد. وقت� پس از مدت طوالن�، به اس0ريپت� که از آخرين بازبين� آن ي0سال گذشته، باز م�گرديد و م�خواهيد

يد:ويژگ� جديد اضافه کنيد، يا اش0ال� را در آن رف� نماييد، مرا ياد کنيد که م�گويم ترجيحاً اين مورد را ببين

نمايش يا عدم نمايش شماره سطرها

   1 friends=(  "Marcus The Rich""Marcus The Rich"  "JJ The Short""JJ The Short"  "Timid Thomas""Timid Thomas"  

"Michelangelo The Mobster""Michelangelo The Mobster"  )

   2 
مطالب مهمی در باره دوستانم میگويد #  3   

   4  for name in "${friends[@]}"; do
   5 
اولين دوست من (در ليست)#      6   

   7      if [[ $name = ${friends[0][0]} ]]; then

   8          echo $name was my first friend. was my first friend.

   9 
 دوستان من که نامشان با M شروع میشود #      10  

  11      elif [[ $name = MM* ]]; then

  12          echo "$name starts with an M" starts with an M"

  13 
دوستان کوتاه من #      14  

  15      elif [[ " $name " = *" Short Short "* ]]; then

  16          echo "$name is a shorty. is a shorty."

  17 
دوستانی که زحمت بخاطر سپردن آنها را نمیکشم #      18  
  19      else

  20          echo "I kind of forgot what "I kind of forgot what $$namename is like." is like."

  21 
  22      fi
  23  done

تا اينکه با موردی مشابه اين روبرو شويد:

نمايش يا عدم نمايش شماره سطرها

   1  x=(       Marcus\ The\ Rich JJ\ The\ Short
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   2       Timid\ Thomas Michelangelo\ The\ Mobster)
   3     for name in "${x[@]}"
   4       do if [ "$name" = "$x" ]; then echo $name was my first friend.
   5      elif
   6        echo $name    |   \
   7       grep -qw Short
   8         then echo $name is a shorty.
   9      elif [ "x${name:0:1}" = "xM" ]
  10          then echo $name starts   with an M; else
  11     echo I kind of forgot what $name \
  12      is like.; fi; done

ی به مثال اخير دارند.و بله، م�دانم که اين مثال کم� اغراقآميز است، اما من بعض� کدهای معتبری را ديدهام که واقعاً شباهت بسيار

رای سالمت خودتان اين چند نکته را به ياد داشته باشيد:

. کدهايتان را به طور صحيح و نامتناقض دندانهدار نماييد. از سطرهای خال� برایفضای سفيد مناسب به شما فضای تنفس م�دهدفضای سفيد مناسب به شما فضای تنفس م�دهد
جداکردن پاراگرافها يا بلوکهای منطق� استفاده کنيد.

با کاراکتر  با کاراکتر از پوشش  . استفاده زياد از اين کاراکترِ گريز، موجب حواسپرت� و آشفتگ� ذهن� م�گردد. حت� در اجتناب کنيد اجتناب کنيد\\از پوشش 
 صرف م�شود.'a b c' نسبت به a\ b\ cمثالهای کوچ9، تقالی ذهن� بيشتری برای فهميدن 

فراموش کنيد قبل از اينکه آن را  فراموش کنيدروش تفکرتان را، يادداشت کنيد،  قبل از اينکه آن را  . مم0ن است دريابيد، کدی که کامالª متعارف حس م�شود،روش تفکرتان را، يادداشت کنيد، 
. داشتم؟" داشتم؟"ايناين"تصور انجام چه کاری از "تصور انجام چه کاری از  يا "چه جهنم� فکر م�کردم، وقت� اين را نوشتم؟""چه جهنم� فکر م�کردم، وقت� اين را نوشتم؟"م�تواند موضوع 

. در شيوه نامگذاری استوار باشيد. در استفاده از حروف بزرگ سازگار باشيد. در استفادهسازگاری از ناراحت� ذهن پيشMيری م�کندسازگاری از ناراحت� ذهن پيشMيری م�کند
 ساده و قابل پيش بين� باشيد.خوبستخوبستخود از ويژگ�های پوسته پايدار باشيد. در کدنويس�، برخالف اطاقخواب، 

Bash. بررسBهای 4

 استقرار م�يابد وbin/bin/ يا usr/bin/usr/bin/ نيز شناخته شده، ي9 برنامه کاربردی است که به طور معمول جايی در ] که به عنوان testفرمان 
فايلها، خيل� زياد به کار م�رود. در تعدا با متغيرها و   �برنامهنويس پوسته برای اجرای آزمايشهای معين دی از پوستهها، از جملهتوسط 

Bash دستور ,test.پوسته نيز پيادهسازی گرديده است � به صورت دستور داخل

 بخش�[ ]د و تصور م�کنند اين مورد م�تواند نتايج شdفانگيزی فراهم نمايد، به ويژه برای آنان که شروع به اس0ريپتنويس� پوسته م�نماين
از دستور زبان پوسته است.

 تنها راه انجام اکثر بررس�هايتان م�باشد.test استفاده م�کنيد، انتخاب کم� داريد و استفاده از shاگر از پوسته 

 در اس0ريپتنويس� استفاده م�کنيد(و من فرض م�کنم چنين است، چون در حال خواندن اين راهنما هستيد)، پسBashگرچه اگر از 
 نيز استفاده کنيد. هر چند بازهم از خيل� جهات همچون ي9 فرمان رفتار م�کند، چندين مزيت نيز نسبت به فرمان]]م�توانيد از کليد واژه 

 � ارائه م�کند.testسنت



 تعويض شود، وچطور م�تواند به شما کم9 کند از برخ� اشتباهات متداولtest م�تواند با فرمان ]]اجازه بدهيد تشريح کنم که چdونه 
 پرهيز نماييد:testدر کاربرد 

$ var=''''

$ [ $var = '' '' ] && echo True True

-bash: [: =: unary operator expected
$ [ "$var" = '' '' ] && echo True True

True

$ [[ $var = '' '' ]] && echo True True

True

 را] انجام م�دهد، شمارش شناسههايش م�باشد. چون test بسط داده م�شود. اولين کاری که دستور [ '''' = ] به [ '''' = var$ ]قسمت 

 �. حاال م�داند که دو شناسه دارد،'''' و = دو شناسه م�بيند: test در انتها را کنار بdذاريم. در مثال اول، ]]به کار بردهايم، بايد شناسه الزام

بايد   �(ي9 عملdر که ي9 عملوند م�گيرد). اما unary operatorunary operatorاول  =)�نيست(ي9 عملdرunary operator عملdر يdان  (
binary عملوند نياز دارد)، بنابراين، دودو است که test.تواند کار کند� نم

قبل از اينکه BASH را نم�بيند، زيرا var$ متغير ته� testبله،   testببيند، به هيچ بسطش داده است. نتيجه  حت� بتواند آن را 

test م�گردد و [ '''' = """" ] موجب بسط آن به [ '''' = "var$" ] کاربرد نقلقولها در قسمت، استفاده بيشتر از نقلقولها!اخالق�؟ 

مش0ل� ندارد.

 را. در نتيجه، نيازی بهvar$ را ببيند، و نه بسط var$ م�تواند تمام دستور را قبل از اينکه بسط داده شود، ببيند. م�تواند ]]حال آنکه، 
. مطمئنتر است]]نقلقولها نم�باشد! 

$ var=

$ [ "$var" < a a ] && echo True True

-bash: a: No such file or directory
$ [ "$var" \< a a ] && echo True True

True

$ [[ $var < a a ]] && echo True True

True

' انجام بدهيم. شdفتزده م�شويم با ديدن آنکه از اولين تالش ماaaدر اين مثال سع� نمودهايم ي9 مقايسه رشتهای بين ي9 متغير ته� و '

True شود. درعوض، با خطای عجيبی که داللت بر تالش� برای باز کردن فايل� بهBASH حاصل نم�گردد، ولواينکه تصور م�کرديم، م
 م�نمايد، مواجه م�شويم.'aa'نام 

فايلما توسط  فايلتغيير مسير  برنامه کاربردی است، کاراکتر test گَزيده شدهايم. چون تغيير مسير   در دستور ما به جای عملdر مقايسه> دقيقاً ي9 
' و اتصالaa دستور باز کردن فايل 'BASH تفسير شده است(همانطور که بايد م�شد). تغيير مسير فايلتغيير مسير فايل به عنوان عملdر testرشتهای برای 

 را با کاراکتر گريز پوشش دهيم، به طوری که به جای> برای خواندن را دريافت نموده. برای ممانعت از اين مورد، الزم است, stdinstdinآن به 

BASH برنامه test.ر را دريافت کند. اين دومين تالش ما را تش0يل دادdعمل 
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 دريافت کند،تغيير مسيرتغيير مسير آنرا برای BASH را قبل از آنکه < عملdر ]] م�توانيم رویهمرفته از نابسامان� اجتناب نماييم. ]]با استفاده از 
. مطمئنتر است]]م�بيند ‐‐ مش0ل رف� م�شود. ي0بار ديdر 

' ايجادaa خروج� را م�کشد، فايل� به نام'تغيير مسيرتغيير مسير ماشۀ < مثال قبل� است. چون > به جای عملdر <حت� خطرناکتر، استفاده از عملdر 
! به جای آن، فقط اس0ريپتهيچ پيغام خطای هشداردهندهای برای ما صادر نم�شود که بدانيم مرتکب اشتباه شدهايمخواهد نمود. در نتيجه، 

 آنکه مش0ل کجاست، سخت است:حدس زدنحدس زدنما خراب م�شود. حت� وخيمتر، شايد فايل مهم� را رونويس� کنيم! برای ما 

$ var=aa

$ [ "$var" > b b ] && echo TrueTrue || echo False False

True

$ [[ "$var" > b b ]] && echo True True || echo False False

False

به  به من اعتماد کنيد، وقت� م�گويم، هميشه م�توانيد  نتيجه متفاوت، شdرف.  بيشتر از ]]دو  به[ var" > bb$" ] اطمينان کنيد. ]   
[ "aa" ]' به ي9 فايل جديد به نام � م�باشد و[ "n "aa- ] در واق� همان [ "aa" ]' تغيير مسير داده م�شود. چون bb بسط يافته و خروج

 اجرا م�شود.echo TrueTrue" غيرته� است، نتيجه بررس� موفق است و aaاساساً بررس� م�شود که آيا رشته "

" مرتب م�شود، ماشهbb" قبل از "aa" است، برآورده م�شود، و نظر به اينکه همه م�دانيم "bb" در برابر "aa انتظار ما که مقايسه "]]با کاربرد 

' نيز در دايرکتوری جاری خواهيد داشت.bbشما ي9 فايل شبهه برانگيزی به نام '

 است. زيرا هر کس� به ناچار خطاهای برنامهنويس� را ايجاد م�کند. افراد به] مطمئنتر از ]]بنابراين به من باور داشته باشيد، وقت� م�گويم، 
"مراقب خواهيد"مراقب خواهيد استفاده م�کنيد و ]طور معمول قصد ندارند، باگهايی در کدهايشان ارائه کنند. اما اتفاق م�افتد. بنابراين مدع� نشويد که از 

.خواهيد شد، زيرا م�توانم شما را مجاب کنم که مرتکب بود که چنين اشتباهات� مرتکب نگرديد"بود که چنين اشتباهات� مرتکب نگرديد"

 ارائه م�کند:] ويژگيهای زير را عالوه بر ]]گذشته ازاين، 

) را انجام دهد:glob م� تواند مطابقت الdوی جانشين(]]

[[ abcabc = aa* ]]

 به بعد) انجام دهد:3.1 نگارش Bash) را (از regex م�تواند انطباق الdوی عبارت باقاعده(]]

[[ abbabb =~ abab+ ]]

 قابليت حمل آن است.testتنها برتری 

. هرگز اين موارد را انجام ندهيد5

، خيل� کم شما ام0ان انجام کارهای بسياری برای شما فراهم م�کند، ارائه قابليت انعطافپذيری قابل مالحظه به شما. متأسفانهBashپوسته 
به هر و ديdر رفتارهای نامطلوب، بر حذر م�دارد. اميد م�رود، اشخاص خودشان دريابند که از برخ� مسائل معين بايد سوءمصرفرا از 

قيمت� پرهيز نمايند.
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 کشيده م�شود. و اين چdونگ� آنست که اس0ريپت شما م�تواند بدون پیبردن شما ناموفق بشود. هر چند که،echo FalseFalseاجرای دستور 
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ديشيدن در مورد مسائل،متأسفانه بسياری اشخاص به اندازه کاف� دقيق و مراقب نيستند که بخواهند خودشان موش0اف� کنند. آنها بدون ان
بسياری از  خطرناکم�نويسند و  حت�اس0ريپتهای  نتيجه اينها، و  ختم م�شود.  لينوکس  به محيطهای توليد و يا توزيعهای   و مهيب 

بشود.مصيبتآميز اس0ريپتهای خيل� شخص� شما در ي9 شرايط اهمال اغلب م�تواند 

: هرگز هيچ موردی از سطور زير را انجام ندهيدبرای پاکيزگ� اس0ريپتهايتان، و به خاطر تمام افراد بشر،

ls -l | awk '{ print $8 }''{ print $8 }'

 به چند دليل نم�تواند قابل اعتماد باشد.ls خروج� فرمان  را انجام ندهيد!ls فرمان تجزيه خروج�هرگز 

فايلها شامل کاراکترهای پشتيبان� نشده زبان محل� شما باشد،   نامها را خُرد خواهد نمود. درlsاول، اگر نام 
، هرگز تضمين نم�شود که واقعاً همان نامهايی که شما قادرlsنتيجه، خروج� حاصل از تجزيه نام فايلها توسط 

 مم0ن است بعض� کاراکترها در نام فايل را با کاراکتر عالمت سؤالlsبه يافتن آنها م�باشيد را به شما بدهد. 
تعويض نمايد.

.1

 سطرهای دادهها را بر اساس کاراکتر سطر جديد تفکي9 م�کند. به اين طريق، هر تکه از اطالعات يls9دوم، 
. اين به معن� آنست کهمتأسفانه، نام فايلها نيز خودشان م�توانند شامل سطر جديد باشندفايل در ي9 سطر است. 

هماگر شما فايل� در دايرکتوری جاری با نام شامل کاراکتر سطر جديد داشته باشيد، کامالª نتيجه تجزيه شما را در
م�ريزد و اس0ريپت ش0ست م�خورد!

.2

 تضمين نم�شود که در تمام پالتفرمها همسان باشد.ls -lآخر از همه، اما نه کم اهميتتر، قالب خروج� فرمان 
 را معکوس م�نمايند.g-برخ� سيستمها به طور پيشفرض شماره شناسايی گروه را از قلم م�اندازند، و اثر گزينه 

بعض� سيستمها از دو فيلد برای زمان ويرايش و برخ� از سه فيلد برای آن استفاده م�کنند. در سيستمهايی که از
 الحاق�، نسبت به سن فايل، باشد.HH:MMسه فيلد استفاده م�کنند، فيلد سوم م�تواند سال يا ي9 

.3

 وجود دارد. اگر الزم است که شما با زمان ويرايش فايل کار کنيد، به طورlsجايdزينهايی برای در موقعيتهای بسياری 
پيشنهاد م�کنم زبان متفاوت�، همچونپيشنهاد م�کنم زبان متفاوت�، همچون استفاده کنيد. اگر هيچ ي9 از آنها ميسر نباشد، Bashبررس�های نمونه م�توانيد از 

. انتخاب کنيد انتخاب کنيدpythonpythonپرل يا پرل يا 

if echo "$file" | fgrep .txt.txt; then

ls *.txt.txt | grep storystory

 شما واقعاً هوشمند باشد، اين کار احتماال¿grep غير از آنکه الdوی  بررس� يا فيلتر نکنيد!grepهرگز نام فايل ها را با 
قابل اطمينان نخواهد بود.

grep منطبق م�گردد. اگر الdوهايی از story.txt.exestory.txt.exe و story.txtstory.txtدر نمونه اول مثال فوق، بررس� با هر دو مورد 

 وجود نبايدايجاد کنيد که به اندازه کاف� هوشمند باشند، احتماال¿ آنها به قدری زشت، حجيم و ناخوانا م�شوند، که با اين
از آنها استفاده کنيد.

). من در اين ترجمه گاه� به جای آن کلمه«جانشين�» را به کاربردهام مترجم: ناميده م�شود(globbingجايdزين آن 
Bash به نام � دارد. اين ويژگ� به شما کم9 م�کند، که تمام فايلهايی که با ي9 الdوی معينبسط ناممسيربسط ناممسير ي9 ويژگ

ها جهت بررس� آنکه ي9 نام فايل، آيا با ي9 الdوی معينglobمطابقت دارند را به شمار آوريد. همچنين، م�توانيداز 
 ) استفاده نماييد .]] يا caseمطابقت م�کند، (در ي9 دستور 
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cat file | grep patternpattern

 ي9 ابزار مورد استفاده برایcat را برای خوراندن محتويات ي9 فايل منفرد به ي9 فيلتر به کار نبريد. catبرنامه 
الحاق محتويات چند فايل با ي0ديdر است.

نظر(مانندبرای تغذيه محتويات فايل� به ي9 پردازش، احتماال¿ م�توانيد نام فايل را به عنوان شناسه تحويل برنامه مورد 
grep 'patternpattern' /my/file/my/file يا sed 'expressionexpression' /my/file/my/file .و غيره) بدهيد

کنيد استفاده  مسير  تغيير  از  بايد  است،  نکرده  تعيين  کار  اين  انجام  برای   �راه هيچ  برنامه  مستندات  اگر 
)read column1column1 column2column2 < /my/file/my/file يا tr ' ' '\n' < /my/file/my/file .(و غيره

for line in $(<filefile); do

 را به کار ببريم.while readبرای خواندن سطرهای ي9 فايل استفاده نکنيم. به جای آن حلقه  forاز حلقه 

for number in $(seq 1 101 10); do

 برای شمارش استفاده نکنيد.seqبه خاطر خدا و به خاطر تمام مقدسات، از برنامه 

Bash(مخصوصًا ي9 برنامه تک س0ويی)� به اندازه کاف� در انجام شمارش توانمند است. نيازی به ي9 برنامه خارج
 � را قبالª آموختهايد!for جهت تفکي9 کلمه، نداريد. ترکيب دستوری Bashبرای انجام محاسبه و ارسال آن به خروج

در  نگارش Bashبايد  اين: 3  از  بعد،  به   for number in {1..101..10} در يا   ،Bash اين:2  از   

for ((i=11; i<=1010; i++)).استفاده کنيد 

اين مورداگر شما عمالª ي9 جريان� از اعداد که با کاراکتر سطر جديد از هم جدا شدهاند، هنگام بررس� ورودی م�خواهيد، 
printf '%d\n' {1..101..10}را در نظر بdيريد: 

i=`expr $i + 11>>`̀

expr.م باستان است. آن را به کار نبريدÅي9 عتيقه ر 

فاده از آن دراين برنامه در اس0ريپتهای نوشته شده برای پوستههايی با ام0انات بسيار محدود، به کار م�رفت. اساسًا با است
 ديdری برای انجام برخ� محاسبات را برايتان فراخوان� نمايد و نتايج راCحال ايجاد ي9 پردازش جديد هستيد که برنامه 

 تمام اينها را خودش م�تواند خيل� سريعتر، و به طور قابل اعتمادتر (بدونBashتحويل بدهد. bashبه صورت رشته به 
تبديل عدد به ->رشته -> به عدد) و در همه حال بهتر، انجام بدهد.

((++i))يا  ++let ii بايد از اين استفاده کنيد: Bashشما در 

بدهد: POSIXحت� پوسته  را انجام  بورن م�تواند محاسبات   i=$(($i+11)) رdفاقد عمل فقط  و دستور++.   

((...)) � را دارد).((...))$ م�باشد(فقط عبارت جايdزين

. اشdالزدايی6

سئله همواره، موضوعخيل� وقتها، خودتان را مستأصل م�بينيد که چرا، اس0ريپت شما آنگونه عمل نم�کند، که شما م�خواهيد. حل اين م
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درک عموم� و شيوههای اش0اليابی است.

تشخيص مش0ل

 نماييد. بنابراين مطمئن شويد، که به طور دقيقچارهسازیچارهسازی چيست، به احتمال بسيار زياد، خيل� زود نم�توانيد مش0لبدون آنکه دقيقاً بدانيد 
م�دانيد چه چيز اشتباه است. عالئم و پيغامهای خطا را بررس� و ارزيابی کنيد.

نيز، اين کار خيل�سع� کنيد مش0ل را به صورت ي9 جمله با قاعده بيان کنيد. چون اگر بخواهيد از ديdران در حل مش0ل کم9 بdيريد 
تاسر اس0ريپت شما راضروری م�باشد. شما که نم�خواهيد آنها تمام اس0ريپت شما را بازنويس� نمايند، همينطور هم نم�خواهيد آنها سر

 و هر کس� که بخواهد کم0تانخودتان الزم است مسئله را کامالª برای شمابازبين� يا آنرا اجرا کنند تاببينند که چه مش0ل� پيش م�ايد. نه، 
.وگرنه الزمهاش، منتظرماندن تا زمان� است که نوع بشر وسايل تلهپات� را اختراع کندوگرنه الزمهاش، منتظرماندن تا زمان� است که نوع بشر وسايل تلهپات� را اختراع کندکند، روشن سازيد. 

�حداقلسازی کد اصل

، کوشش جهت حداقلسازیاگر اش0اليابی اس0ريپت را شروع م�کنيد، به خودتان الهام خدايی اهدا نکنيد، مورد ديdری که بايد انجام دهيد
کد اصل� برای مجزا نمودن مسئله م�باشد.

 نظر مش0ل آفرين م�باشد.نگران حفظ توانايی اس0ريپت خود نباشيد. تنها چيزی که بايد باق� نگاه داريد، منطق قطعه کد اصل� است، که به

ه نظر م�رسداغلب، بهترين روش آنست که اس0ريپت خود را در ي9 فايل جديد کپی نموده و شروع به حذف نمودن هر آن چيزی که ب
زيد، و ساختار را تا ايجادنامربوط است، بنماييد. به طور جايdزين، م�توانيد ي9 اس0ريپت جديد که کاری مشابه همان کد انجام م�دهد، بسا

دوباره مش0ل ادامه دهيد.

ش0ل را ظاهر م�کند)،به مجرد اينکه، موردی که مش0ل ايجاد نموده را حذف کرديد، دست ب0شيد(يا موردی که اضافه نمودنش دوباره آن م
به ي9 اس0ري حداقل ديdر  نرسيدهايد،  به آن  به طور دقيق  حت� اگر  قرار دارد.  خيرهشما کشف کردهايد که مش0ل در کجا  پت حجيم 

 سطر، مواجه هستيد.7 تا 3نم�شويد، بل0ه اميدوارانه، با کوتولهای نه بيش از 

 را برحسب تاريخ برای شما انجام م�دهد، و بنا بهimageبرای مثال، اگر اس0ريپت� داريد که باز کردن فايلهای تصويری موجود در شاخه 
اين قطعه کُد کاهش بدهيد:داليل�، تکرار روی فايلهای دايرکتوری را نم�توانيد به طور صحيح پيش ببريد، کاف� است اس0ريپت را تا اندازه 

    for image in $(ls -R "$imgFolderimgFolder"); do

        echo "$image"

    done

 آن نيز طوالن�تر خواهد بود. اما اصل مش0ل اين کُد است. وقت�forاس0ريپت واقع� شما به مراتب پيچيدهتر از اين خواهد بود، و درون حلقه 
 اجزاء نام فايلها راechoمش0ل را به اين اندازه محدود کنيد، مم0ن است ديدن آنکه با چه مش0ل� مواجه هستيد، آسانتر باشد. دستور 
 برای هرقسمت ازecho بيرون م�دهد، به نظر م�رسد تمام فضاهای سفيد با کاراکتر سطرجديد تعويض گرديدهاند. بايد اينطور باشد، زيرا
م فايلهايی که دارای فضاینام فايل که منته� به فضای سفيد است، اجرا م�شود، نه برای هر نام تصوير(در نتيجه، به نظر م�رسد، خروج� نا

 را به کلمات تفکيls9 است که خروج� forسفيد م�باشند، تفکي9 شدهاند). با اين کُد کاهش يافته، ديدن آنکه مسبب واقع�، جمله 
 را در اس0ريپتها به کار نبريد، مdر آنکه بخواهيد خروج� آنرا به کاربر نمايش بدهيد.lsنموده، آسانتر است. هرگز 
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 را برای به دست آوردن نام فايلها به کارfind)، بنابراين بايد دستور 4 نگارش bash بازگشت� به کار ببريم(مdر در globما نم�توانيم 
بdيريم. ي9 راه اصالح آن، چنين خواهد بود:

    find "$imgFolder" -print0 | while IFS= read -r -d '' imageimage; do

        echo "$imageimage"

    done

اکنون که مش0ل را در اين مثال کوچ9 برطرف نمودهايد، برگشتن و ترکيب کردن آن با اس0ريپ اصل� آسان است.

BASHفعال نمودن وضعيت اش0اليابی 

 برای ديدن مش0ل در ميان کُد به شما کم9 نمايد.BASHاگر بازهم خطای روشهايتان را نم�بينيد، شايد وضعيت اش0اليابی 

 اجرا م�شود، اين وضعيت فعال م�گردد، هر دستوری را قبل از اجرا در خروج� چاپ م�کند. همينطورهم ،x- با گزينه BASHموقع� که 
. در نتيجه، به طور دقيق م�توانيد ببينيد با اجرای هر سطر کُد، چه اتفاق� رخ م�دهد. بهبعد از هر بسط و گسترش� که انجام شده است

 نقلقولها را برای نشان دادن آنکه دقيقًا کدام رشته به عنوان ي9 شناسه منفردBASHنقلقولهای استفاده شده خيل� دقيق توجه نماييد. 
عبور داده شده، به کار م�برد.

سه روش برای فعال کردن اين وضعيت موجود است.

:bash -xاجرای اس0ريپت به صورت 

      $ bash -x ./mybrokenscript ./mybrokenscript

ويرايش سرآيند اس0ريپت:

      #!/bin/bash/bin/bash -x

      [.. script ..]

يا:

      #!/usr/bin/env/usr/bin/env bash

      set -x

 در جايی از کُد برای فعال کردن اين حالت، منحصرًا برای قطعه معين� از کُد:set -xيا اضافه نمودن 

[..کدهای بی ارتباط..]      

      set -x
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[..قطعه کد مرتبط..]      

      set +x

[..کدهای بی ارتباط..]      

 است. اينBASH_XTRACEFD و باالتر، متغير 4.1 نگارش bash شما مقدار زيادی خروج� دارد، ويژگ� دلپذير set -xاگر 
 به آن را فراهم م�کند. در نسخههای قديم�ترset -xمتغير ام0ان تعيين ي9 توصيفگر فايل برای هدايت خروج� اش0الهای 

bash به � م�رفت، و اگر جدا کردن آن از خروج� معمول� نامم0ن نبود، ول� دشوار بود. اين هم يstderr9، همواره اين خروج
روش دلپسند برای کاربرد آن:

 بخش set -x را در يک فايل کپی میکند  #    

$ آنرا فعال میکند1با يک نام فايل به عنوان  #    

اگر پارامتری وجود نداشته باشد آن را غير فعال میکند #    

 fd  نبايد در جای ديگری از اسکريپت استفاده شده باشد4شماره   #    

    setx_output()setx_output()

    {

        if [[ $11 ]]; then 

           exec 4 4>>"$11"

           BASH_XTRACEFD=44

           set -x

        else

           set +x

           exec 4 4>&--

        fi

    }

را سودمند بيابيد: x- قبل از برقراری اش0اليابی با PS4اگر اس0ريپتهای پيچيده و آشفتهای داريد، شايد تغيير محتوی متغير 

      export PS4='+$BASH_SOURCE:$LINENO:$FUNCNAME: '

Step your code

 برایtrapدستور   DEBUGDEBUG  اگر خروج� اش0اليابی از نظر شما خيل� سريع عبور م�کند، م�توانيد کُد‐مرحلهای را فعال کنيد. کُد زير از
ر محل� از اس0ريپت خود کهاطالع به کاربر در باره دستوری که اجرا خواهد شد و انتظار برای تاييد پيشرفت، استفاده م�کند. اين کُد را د

م�خواهيد مرحلهای بشود، قرار دهيد:

    trap '(read -p "[$BASH_SOURCE:$LINENO] $BASH_COMMAND?")'  
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DEBUGDEBUG

BASHاش0الزدای 

 است.http://bashdb.sourceforge.net/‐مانند، در آدرس gdb ي9 اش0الياب Bashپروژه اش0الزدای 

اش0الياب فوق به شما کم9 م�کند در سرتاسر اس0ريپت حرکت نموده و اش0الهای آن را پيdردی و پيدا کنيد.

بازخوان� مستندات

ه مستندات(يا اين راهنما)اگر هنوز به نظر م�رسد اس0ريپت برايتان قابل قبول نيست، شايد ادراک شما از روش انجام کارها اشتباه است. ب
ستور زبان کاربرد آنها همانطوررجوع کنيد، برای ارزيابی آن که آيا فرمانها درست همانگونه که شما در مورد آنها م�انديشيد کارم�کنند، يا د

، يا اينکه چdونه بايد از نقلقولهاتفکي. کلمهتفکي. کلمه ، عمل0رد forاست که شما فکر م�کنيد. بسياری اوقات، اشخاص در باره چdونگ� کارکرد 
استفاده کنند، درک ناقص� دارند.

ش0الت در اس0ريپتها به شمانکتهها را حفظ کنيد و تکرارهای راهنمايی اين آموزش را خوب به خاطر بسپاريد. اينها غالباً برای پرهيز از م
کم9 م�کنند.

ی اين راهنما نيز اشاره کردهام، اما تکرار آن در اينجا هم با ارزش است. اول از همه، اطمينان حاصلاسqريپهااسqريپهامن اين مطلب را در بخش 
 است، پس شماbin/sh/ !# يا اگر موردی مانند اين از قلم افتاده است. اگر bin/bash/bin/bash/ !# اس0ريپت شما به راست� سرآيندکنيد که 

 برای اجرای اس0ريپت خود استفاده نم�کنيد. به طورBASHسزاوار مش0الت� که داريد، هستيد. چون به آن معن� است که احتماال¿ حت� از 
 در انتهای سطرها نداريد. اين به سبب))CFCFرفتن سر سطر(رفتن سر سطر(وضوح علت مش0ل همانست. همچنين، اطمينان حاصل کنيد که کاراکترهای 

 نوشته شدهاند. م�توانيد به آسان� به طور مساعدی اينها را به اين صورت پاک کنيد:ويندوزويندوزاس0ريپتهايی است که در 

    $ tr -d '\r' < myscript myscript > tmp tmp && mv tmp myscript tmp myscript

ها را بخوانيدPitfallپرسش و پاسخها و 

 با آنها روبروBASH تصورات غلط معمول و مش0الت� که ديdران در اس0ريپتهای Bashدامهای  و پرسش و پاسخهای رايجصفحههای 
شدهاند را شرح م�دهند. احتمال بسيار دارد، مش0ل شما به ش0ل� در آنجا تشريح شده باشد.

 Ðواض ªکرده باشيد. شما بايد بدانيد که در جستجویشناسايیشناسايیبرای اينکه قادر به يافتن مش0ل خود در آنجا باشيد، بايد مسئله را به طور کامال 
چه چيزی م�باشيد.

 بپرسيدIRCاز ما در 

http://bashdb.sourceforge.net/
http://bashguide.blogsky.com/pages/FAQ
http://bashguide.blogsky.com/pages/BashPitfalls
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 مستقر است. برای رسيدنfreenodefreenode IRC حضور دارند. اين کانال در شب0ه bash# ساعت هفت روز هفته، اکثرًا افرادی در کانال 24در 
 ارتباط برقرار نماييد.join #bash/ و irc.freenode.net داشته باشيد. از طريق آن به IRCبه ما، الزم است ي9 سرويسگيرنده 

 شرح بدهيد. ما شويد که م�دانيد مش0ل واقع� چيست و آنرا به صورت مرحلهای روی کاغذ بياوريد، به طوری که خوب بتوانيد آنرامطمئن
 انجام بدهد شروع کنيد.بايدبايددوست نداريم در مورد مسائل حدس بزنيم. با توضيح آنکه اس0ريپت شما چه کاری 

 را مالحظه نماييد.XyProblem صفحه : bash#نکته ديdر، لطفًا قبل از ورود به 

http://bashguide.blogsky.com/pages/XyProblem
http://mywiki.wooledge.org/BashGuide
http://bash.blogsky.com
http://bashguide.blogsky.com



