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پیش از اهر چیز لزم است از دوست خوبم آقای امیدی بخاطر معرفی این دستور تشکر ویژه نمایم .اهمچنین از دوستانی که با خواندن این مقاله نقاط
ینمایم.
یشوند ،پیشاپیش قدردانی م ه
یاهای آن را متذکر م ه
ضعف و نارسای ه
در این مقاله بناست دستوری به نام  shoptبررسی شود:
] … shopt [-pqsu] [-o] [optname

ناها ،یا با بکار بردن آپشن  ، -pلیستی از تمام گزینهه1اهای قابل
فعال و غیر فعال کنندههی متغییراهای مربوط به کنترل رفتار شل .بدون استفاده از آپش ه
یشود خروجی به فرمی نمایش داده
یکند اهر گزینه فعال است یا خیر .آپشن  -pباعث م ه
یشود ،بهمراه مشخصههای که بیان م ه
تنظیم نمایش داده م ه
ناها معنااهای خود را دارند:
شود که از آن بتوان به عنوان ورودی اهم استفاده کرد .سایر آپش ه
آپشن
-s
-u
-q
-o

کار کرد
فعال کردن اهر گزینه
غیرفعال کردن اهر گزینه
مسکوت کردن خروجی متعارف )حالت بدون خروجی(؛ مقدار برگشششتی حاصششل از اجششرا مشششخص
یکند که گزینه فعال شده است یا خیر .اگر چند گزینه با آپشششن  -qبششه عنششوان آرگومششان ارسششال
م ه
یکند که اهمههی گزینههاها فعال شششدههاند؛ و مقششدار غیششر صششفر
شود ،مقدار برگشتی صفر مشخص م ه
بیانگر حالتی غیر از این است.
یکند
یتوانند توسط آپشن  -oتنظیم شوند ،محدود م ه
ناهایی که فقط م ه
گزینههاها را به آ ه

یشود .عموما
ناهایی که فعال یا غیرفعال اهستند محدود م ه
ناهای  -sیا  - uبدون اهیچ گزینههای به دنبالشان استفاده شود ،خروجی به آ ه
اگر یکی از آپش ه
شفرض غیرفعال اهستند ،مگر اینکه گزینههای توسط کاربر فعال شده باشد.
گزینههاهای  shoptبه صورت پی ه
مقدار برگشتی دستور موقع لیست گیری گزینههاها وقتی اهمههی گزینههاها فعال باشد ،صفر است ،و در غیر اینصورت مقداری غیر صفر خوااهد بود.
موقع فعال کردن و غیر فعال کردن گزینههاها ،مقدار برگشتی حاصل از اجرای دستور صفر است مگر اینکه اسم گزینه معتبر نباشد.
لیست گزینههاهایی که قابل تنظیم شدن اهستند به قرار زیر است ،البته لزم به ذکر است بسته به نسخههی  bashبعضی از این گزینههاها در دسترس
نخوااهند بود:
گزینه
autocd
cdable_vars

cdspell

checkhash

checkjobs

checkwinsize
cmdhist

کار کرد
یکند.
در صورت فعال بودن ،چنانچه اسم دایرکتوری وارد شود ،شل غیرمتعامل به آن  cdم ه
در صورت فعال بودن ،در صورتی که آرگومان ارسال شونده به دستور  cdمعششادل اهیششچ دایرکتششوری
یکند.
یشود که به مسیر دایرکتوری اشاره م ه
نباشد ،آن آرگومان نام متغییری تصور م ه
یشششود.
در صورت فعال بودن ،خطااهای جزیی در تایپ نام دایرکتوری در دستور  cdنادیده گرفته م ه
ش از حششد یششک کششاراکتر بررسششی
خطااهای جابجا شدگی کارکتراهششا ،جششا افتششادن کششاراکتر ،و تکششرار بی ه
یگششردد و
یشوند .اگر تطبیقی با نوشتههی اصل ح شده یافت شد ،نششام آن فایششل/دایرکتششوری درج م ه
م ه
2
یشود .این گزینه فقط در شهلاهای متعامل قابل استفاده است.
دستور اجرا م ه
یکند که آن دستور در جششدول اهششش وجششود
در صورت فعال بودن ،بش پیش از اجرای دستور چک م ه
داشته باشد .اگر دستور اهش شده وجود نداشششت ،بششرای یششافتن دسششتور ،آن را در مسششیهراهای نرمششال
یکند.
جستجو م ه
در صورت فعال بودن ،بش وضعیت پروسههاهای متوقف شده و در حال اجرا را پیش از خروج از شل
یشششود تششا زمششانی
یکند .در صورتی که پروسههاهایی در حال اجرا بودند ،بش خارج نم ه
تعاملی لیست م ه
که مجددًا دستور خروج اجرا شود .شل در صورتی که پروس شههاهایی متوقششف شششده باشششند ،در خششروج
یکند.
تعلل م ه
یکنششد ،و در صششورت
در صورت فعال بودن ،بش پس از اجرای اهر دستور اندازههی پنجششره را چششک م ه
یکند.
نیاز ،مقادیر  LINESو  COLUMNSرا به روز م ه
یکند اهمههی خطششوط یششک دسششتور چنششد خطششی را در یششک مششدخل
در صورت فعال بودن ،بش سعی م ه
یکند.
 historyذخیره کند .این خواندن مجدد/ویرایش مجدد دستوهراها را آسان م ه

ناها با عنوان  optnameیاد شده است.
ناهایی که در شل قابل تنظیم اهستن را »گزینه« ترجمه کردم .در متن اصلی گاه از آ ه
 1آپش ه
یتوان از مکانیزم این گزینه استفاده کرد.
 2منظور آن است که در شل اسکریپت نم ه

حالت سازگاری با بش ۳.۱
compat31
حالت سازگاری با بش ۳.۲
compat32
حالت سازگاری با بش ۴.۰
compat40
حالت سازگاری با بش ۴.۱
compat41
یکند.
در صورت فعال بودن ،بش در گسترش الگو خطااهای نوشتاری را اصل ح م ه
dirspell
یشود را در تکمیل خودکار لحاظ
در صورت فعال بودن ،بش فایهلاهایی که اسمشان با نقطه شروع م ه
dotglob
یکند.
م ه
یشود در شهلاهای غیرتعاملی وقتی آرگومانی غیرقابل اجرا به دستور
در صورت فعال بودن ،باعث م ه
داخلی  execپاس شود ،اسکریپت خارج نشود .در ششهلاهای متعامششل در صششورت قابششل اجششرا نبششودن
execfail
یشود.
 execشل خارج نم ه
شفششرض بششرای
یشششوند .ایششن گزینششه بششه صششورت پی ه
در صورت فعال بودن alias ،اها بسششط 3داده م ه
expand_aliases
شهلاهای متعامل فعال است.
یکند.
در صورت فعال بودن ،شل در حالت فعال بودن دیباگهراها رفتار م ه
extdebug
در صورت فعال بودن ،ویژگی انطباق با الگششوی توسششعه نششام مسششیر(Pathname Expansion) 4
extglob
یشود.
فعال م ه
در صورت فعال بودن ،در گسترش پارامتر وقتی از دابل کوتیشن استفاده شده باشد ' $'stringو ”
extquote
یشوند.
 $”stringاجرا م ه
در صورت فعال بودن ،الگهواهایی که موقع گسششترش متششن بششا اسششامی فایهلاهششا تطششبیق نکننششد ،بششاعث
failglob
یشوند.
نمایش پیام خطایی م ه
در صورت فعال بودن ،پسوندی که با متغییششر محیطششی  FIGNOREمشششخص شششده باشششد ،بششاعث
یشود موقع کامل شدن کلمات حتی وقتی انطباقی وجود داشششته باشششد ،آن کلمششات نادیششده گرفتششه
م ه
force_fignore
شفرض فعال است.
شوند .این گزینه به صورت پی ه
یشود.
نپذیر م ه
در صورت فعال بودن ،گسترش مسیر بازگشتی 5امکا ه
globstar
6
در صورت فعال بودن ،پیاهماهششای خطششای شششل بششه فرمششت پیاهماهششای خطششای اسششتاندارد گنششو نوشششته
gnu_errfmt
یشوند.
م ه
در صورت فعال بودن ،لیست دستورات موجود در  historyبه فایلی که متغییششر  HISTFILEبششه
histappend
7
یشود.
یشود ،در حالت عادی دستورات در آن فایل جایگزین م ه
یکند اضافه م ه
آن اشاره م ه
یشود که با ویرایشششش
در صورتی که فعال باشد و  readlineفراخوانی شود ،به کاربر فرصت داده م ه
histreedit
مجدد جایگزینی یک دستور در  historyرا انجام داهد) .توضیحات بیشتر انتهای جدول(
در صورتی که فعال باشد و  readlineاسششتفاده شششود ،نششتیجههی جششایگزینی  historyبلفاصششله بششه
یتششوان
یشود و م ه
یشود .در عوض ،خط دستور به بافر  readlineارسال م ه
 shell parserارسال نم ه
histverify
آن را باز اهم ویرایش کرد).توضیحات بیشتر انتهای جدول(
یشششوند
تاها را برای کلماتی کششه بششا @ شششروع م ه
یکند نام اهاس ه
در صورتی که فعال باشد بش سعی م ه
hostcomplete
شفرض فعال است.
کامل کند .این به صورت پی ه
در صورت فعال بودن ،با بسته شششدن یششک شششل متعامششل بششش یششک سششیگنال  SIGHUPبششه اهمههی
huponexit
یکند.
پروسههاهای اجرا شده در آن شل ارسال م ه
یداهد اگر کلمههای با  #شروع شد ،بقیههی خط فرمششان
در صورت فعال بودن ،در شل متعامل اجازه م ه
interactive_comments
شفرض فعال است.
پس از آن کاراکتر نادیده گرفته شود .این گزینه به صورت پی ه
در صورت فعال بودن و فعال نبودن کنترل وظایف ،8شل آخرین دستور یک پایپ لیششن را بصششورت
lastpipe
یکند.
سزمینههی شل فعلی اجرا نم ه
پ ه
در صورتی که فعال باشد و گزینه  cmdhistاهم فعال باشد ،در صورت امکان دستورات چند خطششی
lithist
یشوند نه با کاراکتر سمی کالن.
با کاراکتهراهای  new lineخودشان در  ،historyذخیره م ه
login_shell
یکنششد .ایششن مقششدار
شل این گزینه را در صورتی که به عنوان  login shellاجرا شده باشد فعال م ه
3
4
5
7

یتوان مطمئن شد که اهر
بسط داده ) (expandشدن  aliasبه این معناست که مقدار  aliasای که در دستور  aliasذکر شده اجرا شود .با غیر فعال کردن این گزینه م ه
یشود ) و نه حتی  aliasآن(.
دستور خودش اجرا م ه
یشود کاربر با مشخص کردن
الگوی توسعههی نام مسیر ) ( pathname expansionدهرواقع تکنولوژی است که در شهلاهای یونیکس به کار رفته است .این فناوری باعث م ه
یاهایی که با آن الگو تطبیق دارند را دریافت کند .رج:
الگو به فایهلاهایی را به برنامه ارجاء داهد و برنامه نه الگوی وارد شده از طرف کاربر ،بلکه فایهلاها/دایرکتور ه
pathname expansion - globbing
یشود گسترش مسیر نه فقط در مسیر فعلی ،بلکه در زیرشاخههاهای مسیر فعلی اهم به اعمال شود.
 recursive globbingباعث م ه
6 standard GNU error message format
یشود .وقتی چند پنجره ترمینال داشته باشیم که در اهر یک تعدادی دستور وارد کرده باشیم ،با بستن یکی  historyآن را از
طاهای گرافیکی مفید واقع م ه
این بخصوص در محی ه
یشود.
دست خوااهیم داد .ولی با فعال بودن این گزینه چنین نخوااهد شد و  historyشهلاهای مختلف به اهم  appendم ه
8 Job Controller

قابل تغییر نیست.
در صورتی که فعال باشد و فایلی نامههای که بش در حال چک کردن آن است قبلً مورد بررسی قرار
mailwarn
یشود.
گرفته باشد ،پیام  the mail in mailfile has been readنمایش داده م ه
یکند متغییر  PATHرا بششرای پششر
 no_empty_cmd_complدر صورتی که فعال باشد و  readlineاستفاده شود ،بش سعی نم ه
etion
کردن محتویات یک خط خالی جستجو کند.
در صورت فعال بودن ،بش در حالت گسترش مسیر ،فایهلاها را بششا حششالت غیششر حسششاس بششه حششروف
nocaseglob
یکند.
کوچک و بزرگ کامل م ه
در صورت فعال بودن ،بش الگواهای بکار رفته در دستورات  caseیا دستورات شششرطی را بششا حششالتی
nocasematch
یکند.
غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ بررسی م ه
یداهد در حالت گسترش مسیر الگواهایی که با اهیچ فایلی تطبیق
در صورت فعال بودن ،بش اجازهه م ه
nullglob
یکنند به یک کاراکتر  nullگسترش پیدا کنند.
نم ه
در صشششورت فعشششال بشششودن ،حشششالت تکمیشششل خودکشششار قابشششل برنامههنویسشششی ) programmable
progcomp
شفرض فعال است.
 (completionفعال شود .این گزینه به صورت پی ه
یکننششد .ایششن
در صورت فعال بودن ،متن اعلن متغییراها و پارامتراها را پس از گسترش شناسششایی م ه
promptvars
شفرض فعال است.
گزینه به صورت پی ه
یکنششد .مقششدار ایششن
شل این گزینه را در صورتی که در حالت  restrictedاجرا شششده باشششد ،فعششال م ه
گزینه قابل تغییر نیست .این گزینه در صششورتی کششه فایهلاهششای  startupاجششرا شششده باشششند ،ریسششت
restricted_shell
یشود فایهلاهای  startupبتوانند تشخیص داهند شل در حالت  restrictedاست
یشود و باعث م ه
نم ه
یا خیر .مقدار این متغییر قابل تغییر نیست.
تاها از تعششداد پارامتراهششا بیشششتر باشششد ،پیششام خطششایی
در صورت فعال بودن shift ،وقتی تعداد شیف ه
shift_verbose
یداهد.
نمایش م ه
یای که فایششل
در صورت فعال بودن ،دستور داخلی از مقدار متغییر  PATHبرای تشخیص دایرکتور ه
source_path
شفرض فعال است.
یکند .این گزینه به صورت پی ه
آرگومان دستور در آن قرار دارد استفاده م ه
شفششرض
در صورت فعال بودن echo ،کاراکتراهای اسکیپ شده بششک اسششلش دار را بششه صششورت پی ه
xpg_echo
یداهد.
توسعه م ه
: HISTREEDIT
یشود .وقتی چیزی در حافظه تاریخچه نباشد که با شرایط تعیین شده از طرف کاربر صدق کند،
این گزینه موقع فراخوانی از تاریخچه مفید واقع م ه
یداهد تا کاربر شرایطش را اصل ح کند.
ضمن نمایش پیام خطا بعد از اجرای دستور ،دوباره اهمان خط را نمایش م ه
یکنیم:
فرض کنید دنبال اجرای آخرین دستور  echoدر  historyاهستیم که به اشتباه وارد م ه
$ !eho
bash: !eho: event not found

یشود تا بتوانیم دستورمان را اصل ح کنیم:
حال با فعال بودن این گزینه ،اعلن شل به این شکل نمایش داده م ه

$ !eho

: HISTVERIFY
یشود ،دستور پس از یافته شدن در تاریخچه اجرا نشود،
یشود .فعال بودن این گزینه باعث م ه
این گزینه موقع فراخوانی از تاریخچه مفید واقع م ه
یتواند اهمان دستور را ویرایش کند یا با زدن کلید  enterآن را اجرا کند.
بلکه به کاربر نمایش داده شود .به این ترتیب کاربر م ه
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