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Rozdziaĥ 4.
Tworzenie skryptów powĥoki
Rozdziaĥ 4. Tworzenie skryptów powĥoki

Pisanie skryptów powäoki to programowanie odpowiednich
instrukcji — programów, które usprawniajñ wykonywanie wielu
czynnoĈci. Skrypty powäoki obsäugujñ zmienne, instrukcje warunkowe, pötle i wiele innych przydatnych elementów.
Skrypty powäoki to po prostu zgrupowane polecenia zapisane
w jednym pliku. Podobnie jak przy wpisywaniu poleceþ w okienku
terminala, powinieneĈ pamiötaè o tym, jak bödñ one wpisywane
do pliku. Pamiötaj o tym, Ĕe kaĔda nowa linia to nowe polecenie,
wiöc nie moĔna zapisywaè polecenia w dwóch liniach.
Na przykäad — aby wyĈwietliè listö zawartoĈci swojego katalogu
gäównego, caäe polecenie trzeba zapisaè w jednej linii, poniewaĔ
zapisanie go w dwóch lub wiöcej liniach spowoduje bäñd.
#!/bin/bash
vdir
/home/lukasz
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
razem 44
drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt~
drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo
./skrypt: line 3: /home/lukasz: is a directory

Poprawnie zapisany skrypt bödzie wyglñdaä nastöpujñco:
#!/bin/bash
vdir /home/lukasz
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Wykonanie skryptu da poĔñdany efekt — listö zawartoĈci katalogu gäównego.
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
razem 44
drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 29 cze 10 13:40 skrypt~
drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo

Skrypty powäoki muszñ zostaè poprzedzone odpowiedniñ instrukcjñ odwoäujñcñ siö do interpretera powäoki, której uĔywamy.
#!/bin/bash

Dodatkowo plik taki musi mieè prawa do wykonywania, które
naleĔy nadaè mu za pomocñ polecenia chmod (opisywanego we
wczeĈniejszej czöĈci ksiñĔki).
[lukasz@localhost ~]$ chmod 777 skrypt

W celu uruchomienia skryptu naleĔy odpowiednio go wywoäaè.
Zapiszmy skrypt w pliku skrypt. W takim przypadku mamy go
w katalogu gäównym uĔytkownika i aby go wywoäaè, nie wystarczy wpisaè jego nazwy, gdyĔ powäoka bödzie wyszukiwaäa polecenia o takiej nazwie w ĈcieĔkach wyszukiwania. Przed skryptem naleĔy wpisaè peänñ ĈcieĔkö dostöpu do niego, zaczynajñc od
znaku /, a gdy jesteĈmy w katalogu, w którym jest umieszczony
skrypt, wystarczy wpisaè ./ (aktualny katalog, w którym znajduje siö skrypt). W takim wypadku bödziemy mieli pewnoĈè, Ĕe
skrypt siö uruchomi.
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
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Drugim sposobem uruchamiania skryptu jest uĔycie powäoki
i przekazanie do niej skryptu w formie argumentu.
[lukasz@localhost ~]$ bash
razem 44
drwx------ 5 lukasz lukasz
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz
drwx------ 6 lukasz lukasz
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz

skrypt
4096 gru 29 19:50 Desktop
4096 lis 24 2005 Dokumenty
4096 lis 24 2005 Muzyka
4096 lis 24 2005 Obrazy
0 maj 24 13:04 pik.txt
7 maj 24 17:30 plik2.txt
7 maj 24 17:30 plik.txt
4096 lis 24 2005 Pobieranie
31 cze 10 13:42 skrypt
32 cze 10 13:41 skrypt~
4096 maj 24 13:07 tmp
4096 lis 24 2005 Wideo

Trzecim sposobem uruchomienia skryptu w aktualnej powäoce jest
uĔycie znaku specjalnego. Dokonujemy tego za pomocñ znaku ..
[lukasz@localhost ~]$ . skrypt
razem 44
drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:42 skrypt
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt~
drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo

Zmienne
Zmienne to elementy, które mogñ przechowywaè wartoĈci.
W powäoce istniejñ zmienne mogñce przechowywaè wartoĈci
logiczne, tekst i liczby. Nie trzeba deklarowaè typu zmiennej na
samym poczñtku skryptu — wystarczy podaè dla niej wartoĈè
podczas wpisywania skryptu.
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Zmiennñ definiuje przypisywana do niej wartoĈè. WartoĈè do
zmiennej najlepiej wpisywaè w cudzysäowach (przy póĒniejszych
manipulacjach jej wartoĈciñ lub próbach uĔycia w innym miejscu
skryptu cudzysäów zabezpiecza nas przed wystñpieniem bäödu).
Zadeklarujmy zmiennñ nazywajñcñ siö zmienna i zawierajñcñ
säowo tekst.
#!/bin/bash
zmienna="tekst"

Jak widaè, zmienna jest zwykäym tekstem. Przy jej deklarowaniu
nie trzeba dodawaè Ĕadnych znaków specjalnych przed czy za niñ.
#!/bin/bash
zmienna="tekst"
echo zmienna

Przy wyĈwietlaniu wartoĈci zapisanej w zmiennej naleĔy poprzedziè jñ znakiem dolara „$”, aby wyĈwietlanie zadziaäaäo, to znaczy aby wyĈwietliäa siö jej wartoĈè, a nie nazwa zmiennej.
#!/bin/bash
zmienna="tekst"
echo $zmienna

GdybyĈmy nie dodali znaku dolara przed nazwñ zmiennej
w instrukcji echo, po wywoäaniu tego skryptu zostaäaby wyĈwietlona na ekranie wartoĈè tekst zamiast wartoĈci zmienna.
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
zmienna
Skrypt bez dodania znaku dolara przed nazwî zmiennej
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
tekst
Skrypt ze znakiem dolara przed nazwî zmiennej

Wypisywanie tekstu na ekranie uŜytkownika
Do wypisywania tekstu uĔywamy kilku poleceþ, spoĈród których
najpopularniejszym jest echo.
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W celu wypisania tekstu na ekranie uĔytkownika po poleceniu
echo deklarujemy tekst, który zostanie wyĈwietlony po wywoäaniu skryptu.
#!/bin/bash
echo To jest tekst

Po wywoäaniu tego skryptu otrzymamy rezultat:
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
To jest tekst

Zastosowanie tego parametru nie doprowadzi do wypisania
na koþcu linii znaku nowej linii, dziöki czemu wszystkie
informacje zostanñ wypisane w jednym wierszu.

-n

#!/bin/bash
echo -n To jest tekst
echo To jest tekst
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
To jest tekstTo jest tekst

Za pomocñ tego parametru moĔna rozpoznaè i interpretowaè wszystkie znaki specjalne wpisywane przez nas do
skryptu. Znaki specjalne deklaruje siö przez poprzedzenie ich
znakiem backslasha.

-e

#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\a
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
To jest tekst

Zastosowanie tego parametru powoduje nieinterpretowanie
znaków specjalnych we wpisywanym tekĈcie i pominiöcie
ich wykonania.

-E

#!/bin/bash
echo -E To jest tekst\a
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
To jest teksta
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\a

Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie siö
alarmu w postaci sygnaäu dĒwiökowego.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\a

\b

Wykorzystanie tego parametru po wypisaniu tekstu pozwala
przesunñè kursor o jeden znak bliĔej poczñtku tekstu.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\b

\c

Zastosowanie tego parametru powoduje niewypisanie znaku
nowego wiersza na koþcu linii.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\c

\f

Zastosowanie tego parametru powoduje wysuniöcie strony
i zmianö miejsca kursora w tekĈcie.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\f

\n

Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie siö
nowego wiersza po zakoþczeniu wypisywania tekstu.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\n

\r

Zastosowanie tego parametru powoduje powrót karetki do
poczñtku linii.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\r

\t

Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie siö znaku
tabulacji w poziomie.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\t

\v

Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie siö tabulacji w pionie.
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#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\v

Parametr ten säuĔy do wypisania znaku backslasha.

\\

#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\\

Zastosowanie tego parametru pozwala na wypisanie pojedynczego cudzysäowu.

\'

#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\'

Zastosowanie tego parametru pozwala na wypisanie podwójnego cudzysäowu.

\”

#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\”

\nnn

Zastosowanie tego parametru ten pozwala na wypisanie
znaku z tabeli kodów ASCII o ósemkowej notacji.
#!/bin/bash
echo -e To jest tekst\nnn

Wartoļci logiczne
W powäoce — tak jak w kaĔdym innym jözyku programowania —
wystöpujñ wartoĈci logiczne, czyli wartoĈci TRUE lub FALSE.
W systemie wartoĈè 0 zawsze oznacza prawdö, czyli TRUE, a jakakolwiek inna wartoĈè oznacza faäsz, czyli wartoĈè FALSE.
Wszystkie programy dziaäajñce w powäoce zwracajñ informacjö
o tym, czy udaäo im siö poprawnie zakoþczyè dziaäanie. WartoĈè
ta jest umieszczana w specjalnej zmiennej $?.
#!/bin/bash
vdir /home/lukasz
echo $?
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Zastosowanie tego programu powinno na koþcu doprowadziè do
wyĈwietlenia liczby okreĈlajñcej, czy powiodäo siö wyĈwietlenie
zawartoĈci katalogu, czy teĔ nie.
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
razem 44
drwx------ 5 lukasz lukasz 4096
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
0
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
7
-rw-r--r-- 1 lukasz lukasz
7
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz
39
-rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz
34
drwx------ 6 lukasz lukasz 4096
drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096
0

gru
lis
lis
lis
maj
maj
maj
lis
cze
cze
maj
lis

29
24
24
24
24
24
24
24
11
11
24
24

19:50
2005
2005
2005
13:04
17:30
17:30
2005
18:30
18:20
13:07
2005

Desktop
Dokumenty
Muzyka
Obrazy
pik.txt
plik2.txt
plik.txt
Pobieranie
skrypt
skrypt~
tmp
Wideo

Jak widaè powyĔej, katalog zostaä wyĈwietlony i dlatego program
zwróciä wartoĈè TRUE, czyli liczbö 0 na koþcu kodu. W przypadku
niepowodzenia zwróciäby wartoĈè 1, tak jak poniĔej.
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
vdir: /home/lukasz2: Nie ma takiego pliku ani katalogu
1

Polecenie test
Polecenie test säuĔy do porównywania liczb lub ciñgów znaków i wpisywania do zmiennej wartoĈci porównania.
-d

Za pomocñ tego parametru sprawdzamy, czy plik o podanej
nazwie jest katalogiem.
#!/bin/bash
test -d plik.txt
echo $?
[lukasz@localhost ~]$ ./skrypt
1
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