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• Korzystanie z Linuksa w pracy i w domu
• Wspó³praca z innymi platformami systemowymi
• Administrowanie systemem

SUSE Linux to jedna z najbardziej znanych kompletnych dystrybucji Linuksa.
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Rozdział 8.

Praca z powłoką
„Na początku był wiersz poleceń”. Tako rzecze Neal Stephenson w swoim rewelacyjnym
eseju na temat historii komputerowych systemów operacyjnych. I tak też jest w rzeczywi-
stości — w Linuksie wiele rzeczy najłatwiej i najszybciej można zrobić wprost z wier-
sza poleceń, zwanego powłoką (ang. shell). Dlaczego „powłoka”? W języku angielskim
orzech składa się z jądra (ang. kernel) i skorupy (ang. shell). Wprawdzie w języku pol-
skim „shell” oznacza „powłokę”, jednakże w tym kontekście jest też „skorupą otaczającą
jądro systemu”.

Interfejs graficzny typu „wskaż i kliknij” jest łatwy w użyciu. Z drugiej strony, potęga
wiersza poleceń i zdolność do wykonywania wielu zadań przez naciśnięcie kilku klawi-
szy jest tak duża, że czasem trudno sobie wyobrazić narzędzie łatwiejsze w użyciu. Pro-
blem tkwi w krzywej uczenia się. W interfejsie graficznym (GUI) wystarczy przyzwyczaić
się do kilku zasad używania myszy i można wykonać większość zadań. W przeciwieństwie
do GUI puste okno wiersza zachęty powłoki nie zawiera żadnych wskazówek, jak wy-
konywać określone prace.

Nawet największy ekspert od graficznego interfejsu użytkownika może potrzebować
przywrócenia systemu, a wtedy do dyspozycji otrzymuje tylko wiersz poleceń. Znajo-
mość kilku poleceń jest konieczna, by jakoś sobie z nim poradzić. W całej niniejszej
książce Czytelnik spotka mnóstwo pomysłów, jak za pomocą wiersza poleceń szybko
wykonać różne działania.

W niniejszym rozdziale skoncentrujemy się na powłoce jako języku programowania.
Większość powłok zawartych w dystrybucji SUSE Linux pozwala łączyć polecenia w jeden
ciąg w edytorze tekstu i zapisywać wynik jako skrypt. Znając składnię powłoki, możemy
definiować zmienne, przypisywać wartości, tworzyć funkcje i ewaluować różne wyniki
— robić rzeczy dostępne w „prawdziwych” językach programowania, takich jak C, Java
lub C++. Wiele standardowych poleceń powłoki jest w rzeczywistości skryptami. Być
może Twój skrypt też któregoś dnia będzie w powszechnym użyciu.
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Potęga wiersza poleceń
Wiedza o możliwościach powłoki jest pierwszym krokiem do pisania dobrych skryptów.
Powłoka jest zdecydowanie czymś więcej niż narzędziem do uruchamiania programów,
aczkolwiek tę funkcję pełni bez zarzutu. Powłokę nazywa się też „interpreterem poleceń”,
ponieważ przyjmuje polecenie wpisane przez użytkownika i robi z nim kilka rzeczy:

 1. W pierwszej kolejności ustala, czy wpisane polecenie jest w nią wbudowane.
Jeśli tak, wykonuje je.

 2. Jeśli polecenie nie jest wbudowane, posługuje się zmienną środowiskową ścieżki
dostępu, aby znaleźć polecenie (o ile nie wpisaliśmy go z podaniem pełnej ścieżki).

 3. Po zlokalizowaniu polecenia powłoka wywołuje funkcję fork w jądrze Linuksa,
aby skopiować powłokę (dzięki czemu po ukończeniu pracy przez program powróci
do wiersza zachęty). Program następnie wywołuje kolejną funkcję jądra exec,
aby wykonać polecenie.

 4. Na koniec powłoka na podstawie określonych reguł ustala, co polecenie,
np. cat *.txt *.sxw > doclist ma osiągnąć (tu odbywa się interpretacja)
i dostarcza wynik.

Powłoka może uruchomić kilka poleceń w jednym ciągu, jak w powyższym przykładzie.
Przykład ten jest stosunkowo prosty, lecz powłoka wykonuje w nim kilka działań:

 Uruchamia program cat, który wyświetla pliki na ekranie.

 Przeprowadza sterowanie zadaniem i usuwa się z drogi — powłoka „udaje”,
że jej nie ma, gdy program cat szuka tekstu wszystkich plików z rozszerzeniami
.txt i .sxw w bieżącym katalogu, a następnie go wyświetla.

 Przekierowuje wyjście — zanim tekst trafi na ekran, powłoka z powrotem wkracza
do akcji i przechwytuje funkcję systemową, umieszczając wyświetlane informacje
(tzn. tekst wszystkich plików ze wspomnianymi rozszerzeniami) w pliku o nazwie
doclist i zapisując ten plik w tym samym katalogu.

Uruchamianie poleceń powłoki w narzędziu Konqueror

Konqueror — menedżer plików KDE — pozwala połączyć potęgę wiersza poleceń z wygodą interfejsu
graficznego i wydawać dowolne polecenia w swoim interfejsie.

Należy otworzyć Narzędzia/Wykonaj polecenie powłoki (albo nacisnąć Ctrl+E). Jeśli zaznaczona zo-
stała nazwa pliku lub katalogu, to pojawi się w oknie polecenia; nie trzeba jednak wykonywać polecenia
na tym akurat pliku. Każde wpisane polecenie (lub ciąg poleceń) zostanie uruchomione; komunikaty będą
wyświetlane w osobnym oknie.

Jeśli Konqueror został otwarty z konta superużytkownika, wiersz poleceń udostępni wszystkie przywi-
leje tego konta, lecz zwykłe okno Konqueror nie pozwala zalogować się jako superużytkownik (ani uru-
chamiać poleceń wymagających wprowadzenia dodatkowych informacji).
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Do możliwości powłoki (oprócz listy „Wygodne cechy wspólne dla wszystkich powłok”
z rozdziału 5., „Rozpoczęcie pracy”) należą:

 Szukanie w plikach i katalogach wzorców (wyrażeń regularnych) za pomocą
narzędzi locate, gawk i grep.

 Kierowanie w celu dalszego przetwarzania wyjścia jednego programu na wejście
innego programu.

 Uruchamianie w jednym wierszu kilku poleceń oddzielonych średnikami.

 Tworzenie kilku pustych plików jednym poleceniem:
touch file {a,b,c,d,e}

 Uruchamianie programów w tle.

Wszystkie te funkcje przydadzą się przy pisaniu skryptów, omówionych w niniejszym
rozdziale.

Przykłady przedstawione tutaj są przeznaczone dla powłoki bash, która jest zdecydowanie
najpopularniejszą (i domyślną) powłoką w systemie SUSE Linux. Skrypty wykonujące
praktycznie wszystkie zadania opisane poniżej można pisać również w innych powłokach
— składnia powinna być opisana na stronach man powłok. Czytelnik może też skorzystać
z książek Sams Teach Yourself Shell Programming in 24 Hours (autor: Sriranga
Veeraraghavan) lub Linux Shell Scripting with Bash (Ken O. Burtch).

Dopasowywanie wzorców w powłoce

Wiersz poleceń powłoki pozwala używać łańcuchów specjalnie skonstruowanych wzor-
ców, aby dopasowywać wieloznaczne ciągi. Jest to funkcjonalność inna i prostsza niż
obsługiwana przez narzędzia GNU typu grep (używane są w nich bardziej złożone wzor-
ce, zwane wyrażeniami regularnymi) i służy do przeszukiwania plików i katalogów albo
filtrowania danych kierowanych do i z poleceń.

Łańcuchy wzorców w powłoce mogą być proste lub skomplikowane, lecz w wierszu
poleceń, nawet posługując się skromnym podzbiorem dostępnych symboli wieloznacz-
nych, możemy uzyskać konstruktywne wyniki. Do symboli wieloznacznych najczęściej
używanych w powłoce należą:

* — dopasowuje dowolny ciąg znaków. Na przykład, aby znaleźć w bieżącym
katalogu wszystkie pliki o rozszerzeniu .txt, możemy użyć polecenia:
ls *.txt

? — dopasowuje pojedynczy znak. Na przykład, aby znaleźć w bieżącym
katalogu wszystkie pliki o rozszerzeniu d?c, gdzie zamiast ? może wystąpić
litera a – z, A – Z lub cyfra 0 – 9, możemy użyć polecenia:
ls *.d?c

[XXX] lub [X-X] — dopasowuje przedział znaków. Na przykład, aby wyświetlić
wszystkie pliki z bieżącego katalogu mające nazwy zaczynające się od cyfry,
możemy użyć polecenia:
ls [0-9]*
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Aby znaleźć tylko pliki o nazwach zaczynających się od 1, 5 lub 8, użyjemy polecenia:
ls [158]*

\X — dopasowuje lub rozpoczyna sekwencję unikową dla znaku specjalnego, na przy-
kład ?. Poniższe polecenie tworzy plik o nazwie zawierającej znak zapytania:
touch foo\?

Tabela 8.1 przedstawia kilka innych popularnych znaków specjalnych. Bardziej wyczer-
pującą listę zawiera dokument Advanced Bash Scripting Guide, wymieniony w podroz-
dziale „Odnośniki”.

Tabela 8.1. Znaki specjalne w powłoce bash

Znak Znaczenie

# Początek wiersza komentarza (z wyjątkiem wiersza #!).

$ Nazwa zmiennej powłoki.

; Separator poleceń.

. Katalog bieżący.

.. Katalog nadrzędny.

~ (tylda) Katalog macierzysty użytkownika. Znak mieści się na klawiszu po lewej stronie klawisza
cyfry 1; uzyskasz do niego dostęp, przytrzymując klawisz Shift.

` Podstawienie polecenia; mówi powłoce, że wyniki najbliższego polecenia mają zostać
przechwycone w celu ich dalszego użycia.

> Przekierowanie wyjścia skryptu do pliku. Jeśli plik istnieje, zostanie zastąpiony.

>> Dołącza wyjście skryptu do istniejącego pliku. Jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony.

| Potok. Pomaga łączyć w łańcuch polecenia i skrypty, przekierowując wyjście jednego polecenia
na wejście następnego.

& Wskazane polecenie ma zostać uruchomione w tle. Pozwala powrócić do wiersza zachęty powłoki.

Używając znaków specjalnych, należy zawsze uważać. Jak widać, niektóre znaki spe-
cjalne mają różne znaczenia zależnie od kontekstu, skrypt może zatem zachowywać się
niewłaściwie, jeśli znak nie zostanie użyty poprawnie. Niektóre znaki mogą być nawet
szkodliwe, wobec czego musimy upewnić się, że używamy właściwych.

Aby użyć znaku specjalnego jako „zwykłego”, należy poprzedzić go w skrypcie zna-
kiem unikowym, którym w tym przypadku jest lewy ukośnik (\). Na przykład, poniższe
polecenie wyświetla wynik obliczenia kwoty w dolarach:
echo $((5153 + 654863))

Mieszanie w skrypcie symboli wieloznacznych z wyrażeniami regularnymi może przy
odrobinie nieuwagi powodować problemy. Na przykład, do wyszukiwania wzorców
w tekście najlepiej nadają się wyrażenia regularne, używane w poleceniach typu grep;
proste symbole wieloznaczne powinny być używane np. do filtrowania i dopasowywania
nazw plików w wierszu poleceń. Wprawdzie zarówno w wyrażeniach regularnych, jak
i skryptach powłoki w Linuksie lewy ukośnik rozpoznawany jest we wzorcach jako znak
unikowy, jednak symbol dolara ($) ma dwa całkowicie odmienne znaczenia (w wyrażeniach
regularnych dopasowywanie pojedynczego znaku, a w skryptach przypisanie zmiennej).
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Przekierowywanie wejścia i wyjścia

Wiersz poleceń pozwala tworzyć, nadpisywać i dodawać dane do plików za pomocą
procesu zwanego przekierowaniem wyjścia. Powłoka rozpoznaje kilka znaków specjal-
nych stosowanych w tym procesie, na przykład >, < i >>.

W poniższym przykładzie wyjście polecenia ls zostaje przekierowane, aby utworzyć
plik o nazwie textfiles.listing:
ls *.txt > textfiles.listing

Przekierowania wyjścia należy używać ostrożnie, ponieważ z łatwością można nadpisać
istniejące pliki: wystarczy przekierować polecenie do istniejącego pliku. Powłoka wykona
żądane zadanie bez sprawdzenia, czy plik już istnieje i bez pytania, co zrobić z plikiem,
z którym wkrótce się pożegnamy.

Na szczęście można też przekierować wyjście tak, że dane zostaną dołączone do istnie-
jącego pliku, używając operatora >>. Aby więc dodać coś ciekawego do naszej istniejącej
kolekcji plików tekstowych, użyjemy dwóch znaków > zamiast jednego:
ls /usr/share/doc/packages/emacs/doc/gnus-tut.txt >> textfiles.listing

Nawias trójkątny można też odwrócić, by pobrać dane i wprowadzić je do polecenia przez
przekierowanie wejścia, jak w tym przykładzie:
cat < textfiles.listing

Potokowanie danych

Wiele poleceń linuksowych można uruchomić razem w jednym wierszu polecenia, aby
przekształcić dane z jednej postaci w inną. Łączenie poleceń w ten sposób nazywane jest
potokowaniem lub pracą potokową. Potok (ang. pipe) pobiera wyjście jednego polece-
nia i wprowadza jako wejście następnego. Ten proces można powtarzać niemal w nie-
skończoność.

W powłoce do tworzenia potoku służy symbol pionowej poprzeczki (|). Używany jest
w tej roli tak często, że zyskał sobie potoczną nazwę „pipe”. Załóżmy, że administrator
systemu chce sprawdzić, kto w danej chwili jest zalogowany. Połączenie kilku poleceń
potokowo, jak poniżej, zwróci uporządkowaną, czytelną listę:
who | cut -c1-8 | sort -u | pr -l1 -8 -w78 -t

Zostały tu połączone cztery polecenia:

 1. who zwraca listę zalogowanych użytkowników.

 2. Lista jest przetwarzana przez polecenie cut, które wyświetla na ekranie
tylko nazwy użytkowników (zamiast całego wiersza wyjścia).
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 3. Jeszcze przed wyświetleniem listy polecenie sort sortuje nazwy użytkowników
w porządku alfabetycznym i usuwa z listy powtarzające się wpisy użytkowników,
którzy są zalogowani więcej niż raz.

 4. Na koniec polecenie pr pobiera listę wiersz po wierszu i wyświetla ją na ekranie
w ośmiu kolumnach.

Jest to prosta technika, a dysponując wystarczającym doświadczeniem, Czytelnik będzie
mógł robić naprawdę zadziwiające rzeczy za pomocą kilku poleceń i kilku potoków.

Przetwarzanie w tle

W niniejszej książce często będą pojawiać się polecenia zakończone znakiem &, zwłaszcza
w przypadku uruchamiania z powłoki aplikacji graficznych. Czytelnik może zastana-
wiać się, do czego to służy. Symbol & wykorzystuje zdolność powłoki do przetwarzania
informacji w tle i do jednoczesnego uruchamiania innych programów z tego samego
wiersza poleceń.

Załóżmy, że chcemy uruchomić z powłoki monitor systemu GKrellM. Po wpisaniu gkrellm
w wierszu poleceń program oczywiście się uruchomi. Lecz gdy spojrzymy następnie
na okno powłoki, zobaczymy „martwy” kursor, który nie pozwoli wprowadzić żadnego
innego polecenia, przynajmniej do chwili wyjścia z programu GKrellM.

Po zakończeniu pracy GKrellM (przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego
miejsca w oknie programu i wybraniu Quit z menu) wiersz zachęty powróci do okna po-
włoki i będzie w nim można ponownie wpisywać polecenia. Naciśnięcie klawisza strzałki
w górę, aby przywołać ostatnio wydane polecenie z historii poleceń, wyświetli ponow-
nie gkrellm w wierszu zachęty. Tym razem możemy dodać na koniec wiersza znak &.
Po naciśnięciu Enter program GKrellM uruchomi się jak poprzednio, lecz tym razem
powłoka bash zwróci numer procesu aplikacji i powróci do wiersza zachęty, w którym
będzie można wpisywać kolejne polecenia.

Skrypty powłoki: wprowadzenie
Historia poleceń w wierszu zachęty jest bardzo wygodnym narzędziem, ale co zrobić,
jeśli musimy codziennie wydawać podobne polecenia? Jeśli zachodzi potrzeba wykonania
co tydzień skomplikowanego zestawu poleceń, lecz niekoniecznie w ten sam dzień tygo-
dnia? Tutaj przydają się skrypty.

Skrypty powłoki nie są, co prawda, szybsze niż program w C, lecz nie wymagają kom-
pilacji, a co za tym idzie, mogą być o wiele mniejsze. Dzięki temu są również bardziej
przenośne: zawsze zmieszczą się na dyskietce. Nie wymagają instalowania w systemie
dodatkowych bibliotek, o ile skrypt nie wymaga dostępu do innego języka. Proces pisania
skryptów jest też prostszy i szybszy niż w przypadku języków kompilowanych.
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Czytelnikom dopiero zaczynającym pisać skrypty powłoki radzę nie przesadzać. To trochę
jak nowy program ćwiczeń. Nie należy próbować zrobić zbyt dużo za jednym razem,
lecz skoncentrować się na automatyzacji używanego już procesu (albo takiego, który wy-
dawał się zbyt skomplikowany, by go wykonywać).

Najważniejsze przy pisaniu skryptu jest to, by nigdy nie używać procesora tekstu! Two-
rzymy plik tekstowy, i standardowy edytor tekstu w zupełności wystarczy. Pomijając już
dodawane do tekstu formatowanie, procesory tekstu stosują automatyczne zawijanie wier-
szy, które może z łatwością namieszać w skrypcie. Radzę przyjrzeć się edytorom przed-
stawionym w rozdziale 5. i poeksperymentować z nimi, by wybrać najlepszy dla siebie.

SUSE Linux automatycznie tworzy w katalogu macierzystym użytkownika podkatalog /bin.
Jest to dobre miejsce do przechowywania skryptów, ponieważ znajduje się na pierwszym
miejscu w ścieżce wyszukiwania.

Pisanie skryptów w powłoce bash
Na początek możemy zdefiniować kilka aliasów poleceń, które uproszczą pewne zada-
nia wykonywane w wierszu poleceń. Aliasy w Linuksie są zmiennymi środowiskowymi
o zachowaniu takim, jakie sugeruje ich nazwa — stanowią inne nazwy poleceń. Aliasy
można definiować na bieżąco w wierszu poleceń, lecz tak zdefiniowane trwają tylko do
końca sesji. Lepiej, jeśli są dostępne dla użytkownika cały czas.

Przed rozpoczęciem pisania skryptu przyjrzyjmy się domyślnym aliasom zdefiniowa-
nym przez SUSE. Wpisanie alias w wierszu poleceń wyświetli poniższy listing.
alias +='pushd .'
alias -='popd .'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
alias beep='echo -en "\007"'
alias dir='ls -'
alias l='ls -alF'
alias la='ls -la'
alias ll='ls -l'
alias ls='/bin/ls $LS_OPTIONS'
alias ls-l='ls -l'
alias mc='. /usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh'
alias md='mkdir -p'
alias o='less'
alias rd='rmdir'
alias rehash='hash -r'
alias unmount='echo "Error: Try the command: umount" 1>&2; false'
alias which='type -p'
alias you='su - -c "/sbin/yast2 online_update"'

Aliasy te są zdefiniowane w plikach ustawień środowiskowych o zasięgu całego systemu:
/etc/profile i /etc/bash.bashrc i domyślnie obowiązują dla wszystkich użytkowników.
Każdy użytkownik może dostosować własne aliasy, modyfikując plik ~/.bashrc. Możemy
napisać skrypt zawierający dowolne aliasy i odwołać się do niego w pliku .bashrc.
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Na przykład, otwórz edytor tekstu i wpisz:
#!/bin/sh
alias ls='ls -l'
alias ldir='ls -aF'
alias copy='cp'
alias ft='fortune -a'

Znaczenie powyższego skryptu jest następujące:

 Wiersz 1. deklaruje, że mamy do czynienia ze skryptem powłoki (bash).

 Wiersz 2. mówi, że listing katalogu wyświetlany poleceniem ls ma zawsze mieć
szczegółową (długą) postać, zawierającą informacje o uprawnieniach, rozmiarze,
dacie i czasie. Wynikiem będzie taki listing, jak dla domyślnego aliasu ll.

 Wiersz 3. mówi, że po wpisaniu ldir ma zostać wyświetlona kolorowa lista plików
i katalogów bez podawania szczegółów.

 Wiersz 4. zmienia zachowanie powłoki po wpisaniu DOS-owego polecenia copy:
zamiast komunikatu o błędzie wykonuje zadanie kopiowania.

 Wiersz 5. definiuje skrót (ft) do polecenia wyświetlającego cytat losowy
(ang. fortune cookie). Opcja -a mówi, że program fortune ma przeszukiwać
wszystkie swoje kolekcje cytatów, co może doprowadzić do wyświetlenia
czegoś nieoczekiwanego. Tej opcji należy używać ostrożnie.

Po dopisaniu do pliku wszelkich pożądanych aliasów zapisz go jako ~/bin/myaliases.
Rozszerzenie nazwy nie jest wymagane. Pozostały jeszcze dwa zadania. Po pierwsze, na
razie jest to tylko plik tekstowy. Aby mógł stać się skryptem, musi być wykonywalny.
Otwórz okno powłoki, przejdź do podkatalogu ~/bin i wpisz chmod +x myaliases. Każdy
użytkownik jest właścicielem wszystkich plików w swoim katalogu macierzystym, więc
dzięki temu poleceniu plik skryptu staje się wykonywalny.

Od początku przygody z pisaniem skryptów warto przyzwyczaić się do pisania
komentarzy i dokumentowania. Na początku każdego skryptu radzę umieścić opis
jego przeznaczenia. Dla powyższego przykładu komentarz może wyglądać tak:

# Ten skrypt dodaje kilka aliasów wyświetlania
# katalogów do domyślnego zestawu.

Każdy wiersz komentarza powinien zaczynać się od znaku #; w przeciwnym razie
powłoka będzie próbowała zinterpretować go jako polecenie.

Aby dodać zdefiniowane aliasy do standardowej konfiguracji, otwórz plik ~/.bashrc
w edytorze tekstu i dodaj na koniec pliku następujący wiersz:
~/bin/myaliases

Zapisz plik i wyjdź z edytora. Wyloguj się i ponownie zaloguj, a następnie otwórz okno
powłoki i wpisz alias. Zdefiniowane aliasy powinny teraz znaleźć się na liście.
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Zmienne w skryptach powłoki
Powłoka, będąc językiem programowania, może przetwarzać zmienne w skryptach. Do-
stępne są trzy zmienne, które można wykorzystywać w skryptach powłoki:

 Zmienne środowiskowe są składnikiem systemu. W powyższym przykładzie
zastosowana została zmienna PATH. Użytkownik może definiować nowe zmienne
środowiskowe, a wartości niektórych zmiennych (np. PATH) modyfikować
za pomocą skryptów.

 Zmienne wbudowane, na przykład opcje poleceń, udostępnia system operacyjny;
nie można ich modyfikować.

 Zmienne użytkownika są definiowane i używane przez autora skryptu.

Czytelnicy mający doświadczenie z innymi językami programowania zauważą pewną
różnicę: w skryptach powłoki zmienne są beztypowe.

I odwrotnie, zaczynając naukę programowania od skryptów i przechodząc do innych
języków programowania, Czytelnik będzie musiał nauczyć się identyfikować zmienne
jako liczby, łańcuchy i inne typy danych istniejące w danym języku.

Przypisywanie wartości do zmiennych

Deklarowanie i inicjalizowanie zmiennych w powłoce bash jest proste. Aby użyć np.
zmiennej o nazwie lcount do zliczania iteracji pętli, należy wpisać lcount=0.

Aby zapisać łańcuch w zmiennej, wystarczy jednocześnie ją zadeklarować i zidentyfikować:
myname=mikemc

Jeśli łańcuch zawiera spacje, należy użyć cudzysłowów:
myname="Michael McCallister"

Dostęp do wartości zmiennych

Dostęp do wartości zmiennej wymaga poprzedzenia jej nazwy znakiem dolara ($).
Na przykład, aby wyświetlić ścieżkę dostępu, należy wpisać $PATH. Jeśli zmienna ma
nazwę var, użyjemy zapisu $var.

Aby przypisać wartość zmiennej var do zmiennej lcount, należy wpisać:
lcount=$var
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Parametry pozycyjne
Do skryptu powłoki można przekazać opcje z wiersza poleceń lub innego skryptu. Opcje
te noszą nazwę parametrów pozycyjnych i mają specjalne nazwy, zdefiniowane przez
system. Pisanie zaawansowanych skryptów powłoki wymaga umiejętności korzystania
z parametrów pozycyjnych i pobierania wartości z wiersza polecenia.

Nazwami parametrów pozycyjnych są w istocie liczby; pierwszy parametr ma nazwę 1,
następny 2, trzeci 3 i tak dalej. Dostęp do nich odbywa się przez $1, $2 itd. Nie można
wywołać 2 przed 1, lecz można pominąć 3, aby uzyskać wynik, jeśli 1 i 2 są obecne.

Załóżmy, że mamy skrypt powłoki wymagający dwóch parametrów: imienia i nazwiska.
Jeśli podamy tylko imię (1), to w porządku. Jeśli tylko nazwisko (2), otrzymamy błąd.

Poniższy skrypt o nazwie myname1 pobiera jeden parametr (imię) i wyświetla na ekranie:
#!/bin/sh
# skrypt wyświetlający imię
if [ $# -eq 0 ]
then
    echo "Imię nie zostało podane"
else
    echo "Podane imię to "$1
fi

W skryptach powłoki każda instrukcja if musi być zakończona instrukcją fi.

Uruchomienie myname1 następująco:
bash myname1

zwróci wynik:
Imię nie zostało podane

Poniższe polecenie:
bash myname1 Mike

zwróci taki wynik:
Podane imię to Mike

Czytelnik może zastanawiać się, co w tym skrypcie oznacza kod $#. Jest to zmienna
wbudowana, udostępniana przez jądro dla powłoki i zwracająca liczbę parametrów po-
zycyjnych, przekazanych do programu powłoki. Więcej o tych wbudowanych zmiennych
powiemy poniżej.



Rozdział 8.  Praca z powłoką 165

D:\Dane\Druk\SUSE Linux 10. Ksiega eksperta\94_druk\08.doc 165

Pozyskiwanie zmiennych wiersza polecenia
za pomocą parametrów pozycyjnych

Parametry pozycyjne mogą być bardzo przydatne przy łączeniu potokowym poleceń
z użyciem złożonych argumentów, zwłaszcza jeśli polecenia nie są często używane. Na
przykład, system z modemem głosowym może służyć jako automatyczna sekretarka.
W takim komputerze możemy napisać skrypt, który pobiera i odtwarza wiadomości.
Skrypt ten, o nazwie pvm, konwertuje zapisany plik dźwiękowy (w formacie telefonu
głosowego .rmd) i kieruje dźwięk do urządzenia audio:
#!/bin/sh
# odtwarzanie wiadomości głosowych z /var/spool/voice/incoming
rmdtopvf /var/spool/voice/incoming/$1 | pvfspeed -$ 0000; \
pvftobasic > /dev/audio

Aby odtworzyć wiadomość, należy wpisać w wierszu zachęty powłoki:
pvm <nazwa_wiadomości>

Automatyzacja zadań za pomocą skryptów

Skrypty powłoki z parametrami pozycyjnymi używane są często do automatyzacji ruty-
nowych i zwykłych zadań, na przykład generowania raportów z dzienników zdarzeń,
sprawdzania systemów plików, rozliczania wykorzystania zasobów przez użytkowników
i innych zadań związanych z systemem, siecią lub bezpieczeństwem.

Poniższy skrypt po dodaniu do tablicy harmonogramu /etc/crontab może pomóc w moni-
torowaniu systemu, szukając w plikach dziennika słów kluczowych wskazujących ważne
informacje.
#!/bin/sh
# nazwa: greplog
# zastosowanie: wysyła pocztą wyniki szukania słowa kluczowego
# w dzienniku zdarzeń
#
# autor: bb
# sposób użycia: greplog {słowo_kluczowe} {nazwa_dziennika}
#
# błędy: nie sprawdza poprawności liczby argumentów

# buduj nazwę raportu ze słowa kluczowego i daty
log_report=/tmp/$1.logreport.`date '+%d%m%y'`

# buduj nagłówek raportu, zawierający typ systemu, nazwę hosta,
# datę i czas
echo "========================================================" \
    > $log_report
echo "      DZIENNIK ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH" >> $log_report
uname -a >> $log_report
echo "Raport dziennika dla " `hostname -f` "z dnia " `date '+%c'` \
    >> $log_report
echo "========================================================" \
    >> $log_report; echo "" >> $log_report
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# rozpoczęcie przeszukiwania dziennika
echo "Szukane hasło: " $1 "od dnia:" `date '+%r'` >> $log_report
echo "" >> $log_report

# pobranie i zapisanie wyników szukania słowa kluczowego ($1)
# w pliku dziennika ($2)
grep -i $1 $2 >> log_report

# stopka raportu z datą
echo "" >> $log_report
echo "Koniec pracy " >> $log_report `date '+%r'` >> $log_report

# wyślij raport do użytkownika root
mail -s "Analiza dziennika $2" root < $log_report

# usuń plik raportu i zakończ pracę
rm $log_report
exit 0

Powyższy skrypt tworzy zmienną $log_report, w której zapisuje nazwę pliku genero-
wanego raportu. Słowo kluczowe $1 i pierwszy argument w wierszu poleceń służą do
zbudowania nazwy pliku wraz z bieżącą datą. Nagłówek raportu zawiera kilka wierszy
sformatowanego tekstu, nazwę systemu (wziętą z wyjścia polecenia uname), nazwę hosta
i datę. Skrypt rejestruje początek wyszukiwania, a wszystkie dopasowane słowa kluczowe
z pliku dziennika zostają dodane do raportu. Do raportu zostaje dodana stopka zawierająca
nazwę i datę raportu, który następnie zostaje wysłany do użytkownika root wiadomością
e-mail z wyszukiwanym terminem zapisanym jako tytuł wiadomości, a plik $log_report
zostaje usunięty.

Aby przetestować skrypt, upewnij się, że w systemie uruchomiony jest demon syslogd.
Podaj słowo kluczowe i ścieżkę do dziennika zdarzeń systemowych /var/log/messages,
na przykład:
greplog FAILED /var/log/messages

Jeśli w systemie wystąpiły jakieś błędy logowania, użytkownik root powinien otrzymać
wiadomość e-mail. Jeżeli usługi poczty elektronicznej zostały poprawnie skonfigurowane
(zobacz „Konfiguracja konta pocztowego w SUSE Linux” w rozdziale 13.), wiadomość
powinna dotrzeć do superużytkownika.

Zmienne wbudowane
Jądro Linuksa udostępnia powłoce kilka zmiennych wbudowanych, których wartości użyt-
kownik nie może zmienić. Należą do nich:

$# — liczba parametrów pozycyjnych przekazanych do powłoki (tej zmiennej
użyliśmy w poprzednim podrozdziale).

$? — kod zakończenia ostatniego polecenia lub programu powłoki wykonanego
w powłoce (zwrócona wartość).
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$0 — nazwa programu powłoki.

$* — pojedynczy łańcuch wszystkich argumentów przekazanych w chwili
wywołania programu powłoki.

To tylko kilka podstawowych zadań i rzeczy, które można zrobić z powłoką. Zagłębimy się
w ten temat w rozdziale 33., „Wiersz polecenia — kurs zaawansowany”.

Odnośniki
 http://www.cryptonomicon.com/beginning.html — esej Neala Stephensona In the
Beginning Was the Command Line. Autoryzowana „aktualizacja” tego eseju,
autorstwa Garretta Birkela, The Command Line in 2004 dostępna jest pod adresem
http://garote.bdmonkeys.net/commandline/.

 http://www.gnu.org/software/bash/ — oficjalna witryna bash w GNU Project.
Można tu pobrać najnowszą wersję oprogramowania i przeczytać dokument
Introduction to Bash.

 http://cnswww.cns.cwru.edu/~chet/bash/bashtop.html — strona Cheta Rameya,
oficjalnego opiekuna projektu bash. Bardzo przypomina stronę oficjalną,
lecz dodatkowo zawiera listę FAQ.

 http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/ — podręcznik bash
dla początkujących.

 http://ldp.nllgg.nl/LDP/abs/html — zaawansowany poradnik pisania skryptów
powłoki bash. „Ten podręcznik nie zakłada uprzedniego doświadczenia w pisaniu
skryptów lub programowaniu, lecz szybko przechodzi do średnio zaawansowanego
lub zaawansowanego poziomu instrukcji”. Tekst można czytać online oraz pobrać
jako PDF lub źródła SGML.

 http://www.filibeto.org/sun/lib/development/shell/config_the_bash_shell.html
— konfiguracja powłoki bash.

 http://www.justlinux.com/nhf/Shells/Basic_Console_Commands.html — nauczenie
się tych poleceń pozwoli Czytelnikowi mówić, że zna bash „wystarczająco dobrze”.

 http://www.kornshell.com/doc — różnorodna dokumentacja komercyjnej powłoki
Korn, ksh.

 http://web.cs.mun.ca/~michael/pdksh — serwis wersji ogólnie dostępnej (ang.
public domain) powłoki Korn. Ta wersja zawarta jest w systemie SUSE Linux.

 http://www.tcsh.org — Wiki tcsh. Wprawdzie nie zawiera zbyt bogatych informacji,
lecz warto zapoznać się z FAQ i stroną TipsNTricks. Dostępna jest też subskrypcja
dwóch list dystrybucyjnych.

 http://www.faqs.org/faqs/unix-faq/shell/csh-whynot — sławny esej guru języka
Perl Toma Christiansena Csh Programming Considered Harmful. Wyjaśnia,
dlaczego pisanie skryptów w powłoce C nie jest najlepszym pomysłem.

 http://www.zsh.org — macierzysty serwis powłoki Z. Bardzo użyteczny.




