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Rozdziaä 7.

Silnia

Od kilku rozdziaáów omawiamy kolejne elementy Basha na podstawie przykáadów
matematycznych. MoĪe siĊ to wydawaü trochĊ nudne w porównaniu do naszych
pierwszych lekcji, które dotyczyáy programowania na przykáadzie rad dotyczących
dobrego zachowania. Zapewniam jednak, Īe odrobina matematyki jeszcze nikomu nie
zaszkodziáa, a pozwala ona tworzyü dobrane pod wzglĊdem dydaktycznym przykáady.
Na potrzeby tego rozdziaáu uczyniĊ maáy wyjątek i zaczniemy od maáego wprowadzenia teoretycznego, poniewaĪ nie kaĪdy Czytelnik musi wiedzieü lub pamiĊtaü,
czym jest silnia. Jest ona prostym dziaáaniem matematycznym i zapisuje siĊ ją w postaci
n!, gdzie n to dowolna liczba naturalna. Dziaáanie to polega na obliczeniu iloczynu
kolejnych liczb naturalnych, które są wiĊksze od 0 i nie wiĊksze on n, natomiast silnia
z 0 z definicji wynosi 1, czyli:
0! = 15
1! = 1
2! = 1 · 2 = 2
3! = 1 · 2 · 3 = 6
4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 24
5! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 = 120
Przykáad realizacji tego zadania w Bashu przedstawiam w listingu 7.1.
Listing 7.1. Silnia — przykáad realizacji w Bashu
#!/usr/bin/bash
i=1 #nie-zero bo tworzy iloczyn
wynik=1 # nie-zero bo tworzy iloczyn
while (($i <= $1))
do
wynik=$(($wynik * $i))
i=$(($i + 1))
done
echo $wynik
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W skrypcie z listingu 7.1 przedstawiam realizacjĊ zadania matematycznego przy uĪyciu jedynie znanych nam juĪ mechanizmów i technik. W listingu 7.2 natomiast zostaáo wykonane to samo zadanie z zastosowaniem nieomówionej jeszcze notacji.
Listing 7.2. Silnia — przykáad realizacji z uĪyciem pĊtli for w jĊzyku Bash
#!/usr/bin/bash
wynik=1 # nie-zero bo tworzy iloczyn
for ((i=1; $i <= $1; i=$i+1))
do
wynik=$(($wynik * $i))
done
echo $wynikecho $wynik

Listing 7.2 przedstawia alternatywną wersjĊ skryptu z listingu 7.1. Spis nowoĞci zawiera tabela 7.1.
Tabela 7.1. Nowe terminy z listingu 7.2
Termin

Opis

for (( ; ; ))

For to sáowo kluczowe powáoki Bash, odpowiednik while. Dziaáa dokáadnie
tak samo, róĪni siĊ jednak zapisem, gdyĪ jego warunek jest w tym wypadku
wyraĪenia matematycznego podzielony na trzy sekcje, które zostaną
omówione w czĊĞci teoretycznej. MoĪliwe jest jeszcze áączenie pĊtli for
ze zbiorami. To równieĪ omówiĊ w czĊĞci teoretycznej.

do

Sáowo kluczowe powáoki Bash. Rozpoczyna pĊtlĊ for, tak samo jak while.

done

Sáowo kluczowe powáoki Bash. KoĔczy pĊtlĊ for, tak samo jak while.

i++

Skrócony zapis dla zwiĊkszenia licznika zmiennej o 1. Zostanie omówiony
bardziej szczegóáowo w rozdziale teoretycznym.

Schemat blokowy dla skryptu z listingu 7.2 przedstawiam na rysunku 7.1.

Pötla for
W Bashu istnieje kilka rodzajów instrukcji sterujących, które oferują wielokrotne wykonanie bloku kodu (tzw. pĊtle). Jedną z nich jest pĊtla for, która poza skróconym
zapisem nie róĪni siĊ niczym w porównaniu do pĊtli while.

Zapis arytmetyczny
PĊtla for obsáuguje kilka moĪliwoĞci dziaáania. Jedną z nich jest notacja wykorzystująca
wyraĪenia arytmetyczne. Ogólny zapis pĊtli w postaci pseudokodu zamieszczam poniĪej:
dla (( instrukcje startowe; warunek wykonania pútli; instrukcje po kaľdym przebiegu))
wykonaj
# blok pĊtli, który powinien zostaü wykonany, jeĞli warunek wykonania jest speániony
koniec
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Rysunek 7.1.
Schemat blokowy
dla skryptu
z listingu 7.2

Na rysunku 7.2. znajduje siĊ analiza porównawcza pĊtli while i for, której dokonaáem
na przykáadzie skryptu z listingu 6.1 i stanowiącego jego alternatywną wersjĊ skryptu
z listingu 7.3.
Listing 7.3. Skrypt z listingu 6.1 przepisany na wersjĊ z uĪyciem pĊtli for
#!/usr/bin/bash
min=$1
max=$2
modulo=$3
i=$min
for ((i=$min; $i<=$max; i++))
do
reszta=$(($i % $modulo))
if [[ $reszta == 0 ]]
then
echo $i
fi
done
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Rysunek 7.2. Analiza porównawcza skryptu z listingu 6.1 (po lewej) i skryptu z listingu 7.3
(po prawej). Dotyczy ona róĪnic wystĊpujących miĊdzy instrukcjami sterującymi for i while

Na rysunku 7.2 widaü róĪnice w zapisie miĊdzy obiema pĊtlami. W mojej ocenie pĊtla
while jest duĪo bardziej czytelna dla początkujących programistów i speánia w zasadzie wszystkie wymagania, realizując te same zadania co pĊtla for w zapisie arytmetycznym, jednakĪe w inny sposób. Jedyną zaletą, która przemawia za pĊtlą for, jest
liczba linii kodu potrzebnych do realizacji tego samego zadania. MuszĊ jednak przyznaü,
Īe z biegiem czasu coraz czĊĞciej korzystam z pĊtli for zamiast while, choü nie potrafiĊ logicznie uzasadniü tego wyboru.
Warto jeszcze wspomnieü, Īe instrukcje startowe, warunkowe i koĔcowe przebiegu
pĊtli for są instrukcjami opcjonalnymi. Oznacza to, Īe nie musimy ich wpisywaü.
Musimy jedynie pamiĊtaü o oddzielających je Ğrednikach. MoĪe to posáuĪyü do tworzenia nieskoĔczonych pĊtli, co przedstawiam w listingu 7.4.
Listing 7.4. NieskoĔczona pĊtla z uĪyciem pĊtli for
#!/usr/bin/bash
for ((;;))
do
echo "Wykonujú siú dopóty, dopóki mnie nie zamkniesz"
done

Z pozoru taka instrukcja jest nieprzydatna, poniewaĪ do momentu, kiedy sami nie zamkniemy programu, na przykáad uĪywając skrótu CTRL+C, program nie zakoĔczy
dziaáania. Wbrew pierwszemu wraĪeniu ma to swoje zastosowanie, ale o tym opowiem w kolejnych rozdziaáach.
Caáy zapis pĊtli for w wersji arytmetycznej (poza czĊĞcią bĊdącą samym wyraĪeniem) záoĪony jest ze sáów kluczowych:
$ type -a for do done "((" "))"
for jest sđowem kluczowym powđoki
do jest sđowem kluczowym powđoki
done jest sđowem kluczowym powđoki
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-bash: type: ((: nie znaleziono
-bash: type: )): nie znaleziono
$

i++ oraz i--, czyli skrócony zapis
inkrementacji/dekrementacji
W Bashu, tak jak w innych popularnych jĊzykach programowania, dostĊpny jest skrócony operator zwiĊkszenia wartoĞci zmiennej (inkrementacji; ang. incrementation) oraz
zmniejszenia (dekrementacji; ang. decrementation). Ich zapis wygląda nastĊpująco:
i++ to zwiĊkszenie wartoĞci zmiennej $i o 1, skrócony zapis dla i=$i+1
i-- to zmniejszenie wartoĞci zmiennej $i o 1, skrócony zapis dla i=$i-1

W odróĪnieniu od innych jĊzyków programowania, w Bashu nie moĪna uĪywaü tych
zapisów tak po prostu. MoĪna je stosowaü jedynie w notacji matematycznej, co zaprezentowaáem w poniĪszym przykáadzie:
$ a=4
$ a++
-bash: a++: nie znaleziono polecenia
$ declare -i b=4
$ b++ # nie dziaáa równieĪ dla zmiennej typu integer
-bash: b++: nie znaleziono polecenia
$

Zapewne zastanawiasz siĊ, gdzie siĊ podziaá ulubiony znak dolara, który powinien
poprzedzaü odwoáanie do zmiennej. O tym, Īe jest on w tym wypadku zbĊdny, Ğwiadczy ten oto przykáad:
$ c=4
$ $c++
-bash: 4++: nie znaleziono polecenia
$

Bash zgáasza báąd, Īe polecenie 4++ nie istnieje. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe Bash nie
zna tego zapisu i wpierw próbuje rozwinąü zmienną jej wartoĞcią, a nastĊpnie wykonaü
polecenie, które powstaáo z wartoĞci zmiennej i doklejonego napisu ++. Spróbujmy
udowodniü tĊ teoriĊ:
$ a="echo "
$ a++
-bash: a++: nie znaleziono polecenia
$ $a++ # Bash wykonaá polecenie echo i wypisaá dwa plusy na ekran
++
$
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Jak widaü na powyĪszym przykáadzie, Bash rozwinąá zmienną i wykonaá polecenie,
które powstaáo z wyniku poáączenia obu stringów. To wáaĞnie dlatego na ekranie pojawiáy siĊ dwa plusy.
UĪywanie skróconego zapisu w Bashu jest moĪliwe jedynie w parze z wyraĪeniami
matematycznymi:
$ i=1
$ ((i++))
$ echo $i
2
$

Jednak równieĪ w tym przypadku nie wstawia siĊ dolara przed nazwą zmiennej, gdyĪ
efekt bĊdzie taki sam jak w zapisie bez notacji arytmetycznej. Aby zrozumieü, dlaczego tak siĊ dzieje, trzeba zrozumieü, jak dziaáa interpreter. Najpierw podmieniane
są wartoĞci zmiennych, a nastĊpnie Bash próbuje wykonaü polecenie. A oto inny dowód
na tĊ teoriĊ:
$ polecenie="echo Interpreter "
$ $polecenie"Bash"
Interpreter Bash
$

Innym wytáumaczeniem powodu, dla którego nie wstawiamy dolara, jest fakt, Īe zmieniamy wartoĞü zmiennej numerycznej, zwiĊkszając lub zmniejszając ją o 1. W peánym
zapisie wartoĞü do zmiennej przypisujemy równieĪ bez znaku dolara, poniewaĪ ten
stosujemy jedynie w celu odwoáania do wartoĞci zmiennej, np. i=4 lub i=$i+2.

çwiczenie 7.1
Napisz rozwiązanie do listingu 6.1, uĪywając pĊtli for zamiast while.
Propozycje rozwiñzaþ znajdujñ siö na koþcu ksiñĔki, w ostatnim rozdziale, zatytuäowanym „Rozwiñzania èwiczeþ”.
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