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10
Procesy

WSPÓ CZESNE SYSTEMY OPERACYJNE S  ZWYKLE WIELOZADANIOWE, CO OZNACZA,
E POPRZEZ SZYBK  ZMIAN  PROGRAMU, KTÓRY JEST WYKONYWANY, SPRAWIAJ

WRA ENIE WYKONYWANIA KILKU ZADA  JEDNOCZE NIE. J DRO SYSTEMU LINUX
zarz dza tym poprzez wykorzystanie procesów. Procesy s  sposobem organizowa-
nia przez Linux ró nych programów oczekuj cych na swoj  kolej do zasobów CPU.

Niekiedy komputer staje si  powolny lub aplikacja przestaje odpowiada .
W tym rozdziale przyjrzymy si  niektórym narz dziom dost pnym w wierszu
polece , które umo liwiaj  nam sprawdzenie, co wykonuj  programy i jak zako -
czy  procesy, które przebiegaj  niew a ciwie.

W tym rozdziale zostan  wprowadzone nast puj ce polecenia:

 ps — wy wietla list  bie cych procesów,
 top — wy wietla zadania,
 jobs — wypisuje aktywne zadania,
 bg — umieszcza zadanie w tle,
 fg — umieszcza zadanie na pierwszym planie,
 kill — wysy a sygna  do procesu,
 killall — ko czy proces o podanej nazwie,
 shutdown — zamyka lub ponownie uruchamia system.
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Jak dzia a proces?
Podczas rozruchu systemu j dro inicjalizuje kilka w asnych zada  w postaci pro-
cesów i uruchamia program zwany init. Z kolei init uruchamia seri  skryptów
pow oki (znajduj cych si  w katalogu /etc) zwanych skryptami inicjalizacyjnymi,
które uruchamiaj  wszystkie us ugi systemowe. Wiele z tych us ug jest zaimple-
mentowanych w postaci demonów, czyli programów, które wykonuj  swoje zada-
nia w tle i nie posiadaj  adnego interfejsu u ytkownika. Dlatego nawet je li nie
jeste my zalogowani, system jest zawsze cho  troch  zaj ty wykonywaniem ruty-
nowych zada .

Mo liwo  uruchamiania programów przez inne programy jest wyra ana na
drzewie procesów w postaci procesu macierzystego tworz cego proces potomny.

J dro u atwia sobie organizacj , utrzymuj c informacje o ka dym procesie.
Na przyk ad do ka dego procesu przypisywany jest numer zwany identyfikatorem
procesu (PID — ang. process id). Numery PID s  przydzielane w kolejno ci rosn -
cej, przy czym init zawsze otrzymuje numer 1. J dro kontroluje tak e pami
przydzielon  do ka dego procesu, a tak e gotowo  procesów do wznowienia
dzia ania. Podobnie jak pliki, procesy równie  posiadaj  w a cicieli, identyfikatory
u ytkownika, identyfikatory EUID itd.

Wy wietlanie procesów za pomoc  polecenia ps
Najcz ciej u ywanym poleceniem s u cym do wy wietlania procesów (jest ich
kilka) jest ps. Program ps przyjmuje wiele opcji, jednak w najprostszy sposób
u ywa si  go nast puj co:

[me@linuxbox ~]$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5198 pts/1    00:00:00 bash
10129 pts/1    00:00:00 ps

W wyniku dzia ania powy szego polecenia uzyskali my list  dwóch procesów:
5198 i 10129, które odpowiadaj  programom bash i ps. Jak wida , domy lnie
polecenie ps nie wy wietla zbyt wiele, tylko procesy zwi zane z bie c  sesj
terminala. Aby zobaczy  wi cej, musimy doda  kilka opcji. Zanim to zrobimy,
spójrzmy na inne pola wy wietlone przez ps. TTY jest skrótem od s owa teletype
i odnosi si  do terminala kontrolnego procesu. Jest to pozosta o  po dawnych
czasach systemu Unix. Pole TIME oznacza czas wykorzystania CPU przez proces.
Jak wida , aden z procesów nie wymaga  od komputera du ego nak adu pracy.

Po dodaniu opcji mo emy uzyska  lepszy obraz dzia ania systemu:

[me@linuxbox ~]$ ps x
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 2799 ?        Ssl    0:00 /usr/libexec/bonobo-activation-server –ac
 2820 ?        Sl     0:01 /usr/libexec/evolution-data-server-1.10 --
15647 ?        Ss     0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde
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15751 ?        Ss     0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --
15754 ?        S      0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session
15755 ?        Ss     0:01 /bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 –pr
15774 ?        Ss     0:02 /usr/bin/gpg-agent -s –daemon
15793 ?        S      0:00 start_kdeinit --new-startup +kcminit_start
15794 ?        Ss     0:00 kdeinit Running...
15797 ?        S      0:00 dcopserver –nosid
i wiele wi cej...

Dodanie opcji x (zauwa my brak my lnika przed opcj ), informuje ps o koniecz-
no ci wy wietlenia informacji o wszystkich procesach, niezale nie od terminala,
pod którego kontrol  pozostaj  (o ile taki istnieje). Obecno  znaku ? w kolumnie
TTY oznacza brak terminala kontrolnego. Korzystaj c z tej opcji, mo emy si
dowiedzie , które procesy nale  do nas.

Poniewa  w systemie dzia a wiele procesów, ps wy wietla d ug  list . Zwykle
warto przekaza  potokiem wynik polecenia do polecenia less, aby u atwi
przegl danie. Niektóre kombinacje opcji tworz  te  d ugie wiersze tekstu, dlatego
dobrym pomys em b dzie zmaksymalizowanie okna emulatora terminala.

Na li cie wynikowej pojawi a si  nowa kolumna STAT. Nazwa ta jest skrótem od
angielskiego wyrazu state („stan”) i zawiera bie cy stan procesu, zgodnie z opisem
w tabeli 10.1.

Tabela 10.1. Stany procesu

Status Znaczenie

R Uruchomiony. Proces jest uruchomiony lub gotowy do uruchomienia.

S U piony. Proces nie dzia a; raczej oczekuje na zdarzenie, takie jak naci ni cie klawisza,
lub na otrzymanie pakietu sieciowego.

D U piony nieprzerywalny. Proces oczekuje na urz dzenie wej cia-wyj cia, takie jak dysk.

T Zatrzymany. Proces, który otrzyma  instrukcj  zatrzymania (wi cej informacji na ten temat
znajdziemy w dalszej cz ci rozdzia u).

Z Proces dzia aj cy nieprawid owo lub proces „zombie”. Jest to proces potomny, który zako czy
dzia anie, jednak nie zosta  usuni ty przez proces macierzysty.

< Proces o wysokim priorytecie. Procesowi mo emy nada  wi ksze znaczenie, przydzielaj c mu
wi cej czasu na CPU. Ta w a ciwo  procesu nosi nazw  niceness. Mo emy powiedzie ,
e proces o wysokim priorytecie jest gorszy, poniewa  potrzebuje wi cej czasu CPU,

co pozostawia mniej czasu dla pozosta ych.

N Proces o niskim priorytecie. Proces taki (lepszy proces) uzyska dost p do procesora tylko
wtedy, gdy zostan  obs u one pozosta e procesy, maj ce wy szy priorytet.

Po znaku stanu procesu mog  wyst pi  inne znaki. Oznaczaj  one ró ne egzo-
tyczne cechy procesu. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyska
w podr czniku man polecenia ps.

Inny popularny zestaw opcji to aux (bez my lnika przed opcj ). Pozwala uzy-
ska  jeszcze wi cej informacji:
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[me@linuxbox ~]$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      1  0.0  0.0   2136   644 ?        Ss   Mar05   0:31 init
root      2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:00 [kt]
root      3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:00 [mi]
root      4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:00 [ks]
root      5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:06 [wa]
root      6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:36 [ev]
root      7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Mar05   0:00 [kh]
i wiele wi cej...

Ten zestaw opcji wy wietla procesy nale ce do ka dego u ytkownika. U ycie
tych opcji bez my lnika sprawia, e polecenie b dzie dzia a  w „stylu BDS”. Wer-
sja programu ps dost pna w systemie Linux mo e emulowa  zachowania pro-
gramu ps z kilku dystrybucji Uniksa. Opcje te wy wietlaj  dodatkowe kolumny,
opisane w tabeli 10.2.

Tabela 10.2.

Nag ówek Znaczenie

USER Identyfikator u ytkownika. Jest to w a ciciel procesu.

%CPU Wykorzystanie CPU w procentach.

%MEM Wykorzystanie pami ci w procentach.

VSZ Rozmiar pami ci wirtualnej.

RSS Skrót od Resident Set Size. Ilo  pami ci fizycznej (RAM) wykorzystywanej przez proces
w kilobajtach.

START Czas rozpocz cia procesu. Warto ci powy ej 24 godzin reprezentowane s  przez daty.

Dynamiczne wy wietlanie procesów za pomoc  polecenia top
Chocia  polecenie ps umo liwia wy wietlenie wielu informacji o dzia aniu
maszyny, to pozwala uzyska  jedynie obraz stanu maszyny w momencie wykona-
nia polecenia ps. Aby wy wietli  bardziej dynamiczny obraz aktywno ci maszyny,
korzystamy z polecenia top:

[me@linuxbox ~]$ top

Program top wy wietla ci gle uaktualniany (domy lnie co 3 sekundy) obraz
procesów w systemie, posortowanych wed ug aktywno ci. Nazwa polecenia zwi -
zana jest ze sposobem dzia ania. Otó  program top wy wietla tylko procesy
z górnej (ang. top) cz ci listy procesów. Wynik dzia ania polecenia top sk ada
si  z dwóch cz ci: podsumowania stanu systemu w górnej cz ci oraz tabeli
procesów posortowanych wed ug aktywno ci:

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/linwpw
http://helion.pl/rf/linwpw


P r o c e s y 131

top - 14:59:20 up  6:30,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
Tasks: 109 total,   1 running, 106 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu(s):  0.7%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 98.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si
Mem:    319496k total,   314860k used,     4636k free,    19392k buff
Swap:   875500k total,   149128k used,   726372k free,   114676k cach
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 6244 me        39  19 31752 3124 2188 S  6.3  1.0  16:24.42 trackerd
11071 me        20   0  2304 1092  840 R  1.3  0.3   0:00.14 top
 6180 me        20   0  2700 1100  772 S  0.7  0.3   0:03.66 dbus-dae
 6321 me        20   0 20944 7248 6560 S  0.7  2.3   2:51.38 multiloa
 4955 root      20   0  104m 9668 5776 S  0.3  3.0   2:19.39 Xorg
    1 root      20   0  2976  528  476 S  0.0  0.2   0:03.14 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migratio
    4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.72 ksoftirq
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 watchdog
    6 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.42 events/0
    7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 khelper
   41 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.08 kblockd/
   67 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  114 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.62 pdflush
  116 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.44 kswapd0

Podsumowanie stanu systemu zawiera wiele przydatnych informacji, które
zosta y wyja nione w tabeli 10.3.

Program top przyjmuje zestaw polece  z klawiatury. Dwa najciekawsze to h,
które wy wietla ekran pomocy programu, oraz q, które zamyka program top.

Obydwa najwi ksze rodowiska graficzne udost pniaj  aplikacje graficzne,
które wy wietlaj  informacje podobne do top (w wi kszo ci przypadków w podobny
sposób, jak czyni to Windows), jednak uwa am, e polecenie top jest lepsze ni
wersje graficzne ze wzgl du na szybko  i znacznie mniejsze wymagania co do
zasobów systemu. W ko cu nasz program monitoruj cy system nie powinien
przyczynia  si  do dalszego spowolnienia systemu, które przecie  chcemy
wy ledzi .

Sterowanie procesami
Wiemy ju , jak wy wietli  informacje o procesach i jak je monitorowa . Zobaczmy
teraz, jak uzyska  nad nimi pewn  kontrol . Na potrzeby naszych wicze  wyko-
rzystamy ma y program o nazwie xlogo. Program xlogo jest przyk adowym pro-
gramem dostarczanym z systemem X Window System (silnik odpowiadaj cy za
wy wietlanie grafiki na monitorze), który po prostu wy wietla okno o zmiennej
wielko ci zawieraj ce logo X. Najpierw poznajmy obiekt naszych eksperymentów:

[me@linuxbox ~]$ xlogo
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Tabela 10.3. Pola informacyjne polecenia top

Rz d Pole Znaczenie

top Nazwa programu.

14:59:20 Bie cy czas.

up 6:30 Warto  ta zwana jest uptime. Jest to czas, który up yn  od ostatniego
uruchomienia systemu na maszynie. W tym przyk adzie system zosta
uruchomiony 6 i pó  godziny temu.

2 users Zalogowanych jest dwóch u ytkowników.

1

load average: Warto  load average oznacza liczb  procesów oczekuj cych na wznowienie;
czyli jest to liczba procesów, które s  uruchomione i dziel  mi dzy sob
czas CPU. Wy wietlone s  trzy warto ci, z których ka da dotyczy ró nego
okresu. Pierwsz  jest rednia dla ostatnich 60 sekund, kolejna dotyczy
ostatnich 5 minut, a ostatnia dotyczy ostatnich 15 minut. Warto ci
poni ej 1,0 oznaczaj , e maszyna nie jest zbyt zaj ta.

Tasks: Podsumowanie liczby procesów oraz ich ró nych stanów.

0.7%us Procesy u ytkownika wykorzystuj  0,7% CPU. Dotyczy to procesów
wykonywanych poza samym j drem.

1.0%sy Procesy systemu (j dra) wykorzystuj  1,0% CPU.

0.0%ni Procesy o niskim priorytecie wykorzystuj  0,0% CPU.

98.3%id 98,3% CPU jest niewykorzystane.

2

0.0%wa 0,0% CPU oczekuje na urz dzenie I/O.

4 Mem: Pokazuje wykorzystanie fizycznej pami ci RAM.

5 Swap: Pokazuje wykorzystanie przestrzeni wymiany (pami ci wirtualnej).

Gdy wpiszemy polecenie, gdzie  na ekranie pojawi si  ma e okno zawieraj ce
logo. W niektórych systemach xlogo mo e wy wietli  ostrze enie, które jednak
mo emy zignorowa .

Je li w systemie nie zainstalowano programu xlogo, mo na zamiast niego wyko-
rzysta  program gedit lub kwrite.

Zmieniaj c rozmiar okna, mo emy sprawdzi , czy program xlogo pozostaje
uruchomiony. Je li wielko  logo dopasuje si  do nowego rozmiaru, oznacza to,
e program dzia a.

Czy Czytelnik zauwa y , e polecenie nie zwróci o wyniku w pow oce? Przy-
czyn  tego zachowania jest fakt, e pow oka oczekuje na zako czenie dzia ania pro-
gramu, podobnie jak w przypadku pozosta ych programów, z których dotychczas
korzystali my. Znak zach ty powróci do pow oki, gdy zamkniemy okno xlogo.

Zatrzymywanie procesu
Zobaczmy, co si  stanie, gdy ponownie uruchomimy xlogo. Najpierw wpiszmy
polecenie xlogo i sprawd my, czy program dzia a. Nast pnie powró my do okna
terminala i u yjmy kombinacji klawiszy Ctrl+C.

UWAGA
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[me@linuxbox ~]$ xlogo
[me@linuxbox ~]$

Zastosowanie kombinacji klawiszy Ctrl+C zatrzymuje program. Oznacza to, e
grzecznie prosimy program o zako czenie dzia ania. Po u yciu kombinacji klawi-
szy Ctrl+C okno xlogo zosta o zamkni te, a do pow oki powróci  znak zach ty.

W ten sposób mo emy zatrzyma  wiele programów (lecz nie wszystkie).

Umieszczanie procesu w tle
Za ó my, e chcemy, aby znak zach ty powróci  do pow oki, ale bez zatrzymy-
wania programu xlogo. Wykonamy to, umieszczaj c proces w tle. Za ó my, e
terminal ma pierwszy plan (w którym widoczne s  ró ne rzeczy, na przyk ad znak
zach ty) oraz drugi plan, czyli t o (zawieraj cy rzeczy ukryte pod powierzchni ).
Aby uruchomi  program i natychmiast umie ci  go w tle, po poleceniu wpisu-
jemy znak ampersand (&):

[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 28236
[me@linuxbox ~]$

Gdy wpisali my polecenie, na ekranie pojawi o si  okno xlogo, a do pow oki
powróci  znak zach ty, jednak pojawi y si  tak e pewne mieszne cyferki. Ta
informacja wchodzi w sk ad funkcji pow oki zwanej sterowaniem zadaniami.
Pow oka informuje nas, e uruchomi a zadanie o numerze 1 ([1]) oraz e posiada
ono PID 28236. Sprawd my nasz proces, wykonuj c polecenie ps:

[me@linuxbox ~]$ ps
  PID TTY          TIME CMD
10603 pts/1    00:00:00 bash
28236 pts/1    00:00:00 xlogo
28239 pts/1    00:00:00 ps

Funkcja sterowania zadaniami pow oki umo liwia nam równie  wy wietlenie
zada  uruchomionych z poziomu naszego terminala. Wykonuj c polecenie jobs,
uzyskamy nast puj c  list :

[me@linuxbox ~]$ jobs
[1]+  Running                 xlogo &

Powy szy wynik informuje, e uruchomione jest jedno zadanie o numerze
1 oraz e polecenie mia o posta  xlogo &.
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Przywracanie procesu do pierwszego planu
Proces dzia aj cy w tle nie reaguje na wej cie z klawiatury, ignoruje te  próby
przerwania procesu kombinacj  klawiszy Ctrl+C. Aby przywróci  proces do
pierwszego planu, korzystamy z polecenia fg, jak w poni szym przyk adzie:

[me@linuxbox ~]$ jobs
[1]+  Running                 xlogo &
[me@linuxbox ~]$ fg %1
xlogo

Polecenie fg, po którym nast puje znak procenta oraz numer zadania (zwany
jobspec), za atwia spraw . Je li w tle uruchomione jest tylko jedno polecenie,
numer zadania jest opcjonalny. Aby zako czy  dzia anie programu xlogo, u yjmy
kombinacji klawiszy Ctrl+C.

Zatrzymywanie (wstrzymywanie) procesu
Czasem chcemy zatrzyma  dzia anie procesu bez jego zako czenia. Mo liwo  t
wykorzystuje si  zwykle, aby mo na by o przenie  proces pierwszoplanowy na
drugi plan. Aby zatrzyma  proces pierwszoplanowy, nale y zastosowa  kombinacj
klawiszy Ctrl+Z. Spróbujmy. Wpiszmy xlogo w wierszu polece , naci nijmy Enter,
a nast pnie kombinacj  klawiszy Ctrl+Z.

[me@linuxbox ~]$ xlogo
[1]+  Stopped                 xlogo
[me@linuxbox ~]$

Po zatrzymaniu programu xlogo mo emy zweryfikowa , czy zosta  zatrzymany,
próbuj c zmieni  rozmiar okna programu. Zauwa ymy, e wydaje si  raczej martwe.
Program mo emy przywróci  na pierwszy plan, korzystaj c z polecenia fg, lub
umie ci  go w tle, u ywaj c polecenia bg:

[me@linuxbox ~]$ bg %1
[1]+ xlogo &
[me@linuxbox ~]$

Je li chodzi o polecenie fg, to je li istnieje tylko jedno zadanie, numer zadania
jest opcjonalny.

Umieszczanie procesu pierwszoplanowego w tle jest przydatne, je li urucha-
miamy program graficzny z wiersza polece , ale zapomnimy umie ci  go w tle
za pomoc  znaku & wpisanego za poleceniem.

Dlaczego uruchamia si  programy graficzne z wiersza polece ? Istniej  dwa
powody. Pierwszy wynika z tego, e program, który chcemy uruchomi , mo e nie
by  wymieniony w menu mened era okna (na przyk ad xlogo).
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Drugi wynika z tego, e program uruchomiony z wiersza polece  b dzie
wy wietla  informacje o b dach, które mog yby by  niewidoczne w przypadku
programu uruchomionego w interfejsie graficznym. Czasem program uruchomiony
z poziomu menu graficznego nie zadzia a. Je li wykorzystamy do tego celu wiersz
polece , mo emy zobaczy  komunikat o b dzie, informuj cy nas o problemie.
Ponadto niektóre programy graficzne posiadaj  wiele ciekawych i przydatnych
opcji wiersza polece .

Sygna y
Polecenie kill jest wykorzystywane do „zabicia” (zako czenia) procesu. Pozwala
nam to na zako czenie wykonywania programu, który dzia a niepoprawnie lub nie
chce zako czy  dzia ania samoczynnie. Poni ej przedstawiony jest przyk ad:

[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 28401
[me@linuxbox ~]$ kill 28401
[1]+  Terminated              xlogo

Najpierw uruchamiamy w tle program xlogo. Pow oka wypisze numer zadania
oraz PID procesu dzia aj cego w tle. Nast pnie u ywamy polecenia kill i poda-
jemy PID procesu, który chcemy zako czy . Zamiast numeru PID, mogliby my
tak e u y  numeru zadania (na przyk ad %1).

Wygl da to na bardzo proste, ale to nie wszystko. Polecenie kill w a ciwie nie
„zabija” procesów; raczej wysy a do nich sygna y. Sygna y stanowi  jeden ze
sposobów komunikacji systemu operacyjnego z programami. Dzia anie sygna ów
poznali my ju  przy korzystaniu z kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+Z. Gdy
u yjemy w terminalu jednej z tych kombinacji, terminal wy le sygna  do programu
pierwszoplanowego. W przypadku kombinacji Ctrl+C wysy any jest sygna  INT
(Interrupt); natomiast w przypadku kombinacji Ctrl+Z wysy any jest sygna  TSTP
(Terminal Stop). Z kolei programy „nas uchuj ” sygna ów i mog  w odpowiedzi
na nie wykonywa  pewne dzia anie. Mo liwo  nas uchiwania i dzia ania w odpo-
wiedzi na sygna y pozwala im na wykonywanie pewnych czynno ci, takich jak
zapisywanie post pu pracy, gdy wys any zostanie sygna  o zako czeniu.

Wysy anie sygna ów do procesów za pomoc  polecenia kill
Najcz ciej stosowana sk adnia polecenia kill wygl da nast puj co:

kill [-signal] PID...

Je li nie sprecyzujemy adnego sygna u w wierszu polece , to domy lnie
wys any zostanie sygna  TERM (Terminate). Polecenie kill jest najcz ciej wykorzy-
stywane do wysy ania sygna ów opisanych w tabeli 10.4.
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Tabela 10.4. Cz sto u ywane sygna y

Numer Nazwa Znaczenie

1 HUP Hung up. Jest to pozosta o  ze starych dobrych czasów, gdy terminale by y
pod czone do komputerów zdalnych poprzez kable telefoniczne i modemy.
Sygna  jest wykorzystywany do wskazania programów, które terminal kontrolny
„zawiesi ”. Efekt dzia ania tego sygna u mo na zaobserwowa  poprzez
zamkni cie sesji terminala. Program pierwszoplanowy dzia aj cy w terminalu
otrzyma sygna  i zako czy dzia anie.

Sygna  ten jest te  wykorzystywany przez wiele demonów do ponownej
inicjalizacji. Gdy sygna  ten zostanie wys any do demona, demon b dzie
uruchomiony ponownie i ponownie odczyta swój plik konfiguracyjny. Przyk adem
demona, który w ten sposób korzysta z sygna u HUP, jest serwer Apache.

2 INT Interrupt. Wywo uje takie samo dzia anie jak kombinacja klawiszy Ctrl+C
u yta w terminalu. Zwykle zatrzymuje dzia anie programu.

9 KILL Kill. Jest to sygna  specjalny. Zwykle programy mog  obs ugiwa  wysy ane
do nich sygna y na ró ne sposoby, a tak e je ignorowa . Natomiast sygna
KILL nie jest tak naprawd  wysy any do programu docelowego. W tym
przypadku to j dro natychmiast ko czy proces. Gdy proces zostanie w ten
sposób zatrzymany, nie ma adnej mo liwo ci „posprz tania” po sobie lub
zapisania efektów dzia ania. Z tego powodu sygna u KILL nale y u ywa
tylko jako ostatniej deski ratunku, gdy inne sygna y s u ce do ko czenia
procesu zawiod .

15 TERM Terminate. Jest to domy lny sygna  wysy any przez polecenie kill. Je li program
jest nadal wystarczaj co „ ywy”, aby przyjmowa  sygna y, zako czy swoje
dzia anie.

18 CONT Continue. Sygna  ten wznawia proces zatrzymany przez sygna  STOP.

19 STOP Stop. Ten sygna  sprawia, e proces wstrzymuje dzia anie, lecz nie ko czy
pracy. Podobnie jak KILL, równie  ten sygna  nie jest przesy any do procesu
docelowego i dlatego nie mo e by  zignorowany.

Wypróbujmy teraz dzia anie polecenia kill:

[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 13546
[me@linuxbox ~]$ kill -1 13546
[1]+  Hangup                  xlogo

W powy szym przyk adzie uruchamiamy w tle program xlogo, a nast pnie
wysy amy do niego sygna  HUP poprzez polecenie kill. Program xlogo ko czy
dzia anie, a pow oka informuje, e proces w tle otrzyma  sygna  Hangup. Mo liwe,
e zanim zobaczymy wiadomo , trzeba b dzie kilkakrotnie nacisn  klawisz

Enter. Zauwa my, e sygna y mo na okre li  zarówno przez liczb , jak i przez
nazw , w cznie z nazw  o przedrostku SIG:

[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 13601
[me@linuxbox ~]$ kill -INT 13601
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[1]+  Interrupt               xlogo
[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 13608
[me@linuxbox ~]$ kill -SIGINT 13608
[1]+  Interrupt               xlogo

Powtórzmy powy szy przyk ad i wypróbujmy inne sygna y. Pami tajmy, e
zamiast numerów PID mo emy skorzysta  z numerów zada .

Procesy, podobnie jak pliki, posiadaj  w a cicieli. Je li jeste my w a cicielem
procesu (lub je li jeste my u ytkownikiem uprzywilejowanym), mo emy wysy a
do niego sygna y z wykorzystaniem polecenia kill.

Oprócz sygna ów wymienionych w tabeli 10.4, które s  najcz ciej wykorzy-
stywane wraz z poleceniem kill, system cz sto korzysta z innych sygna ów.
W tabeli 10.5 opisano inne cz sto u ywane sygna y.

Tabela 10.5. Inne cz sto wykorzystywane sygna y

Numer Nazwa Znaczenie

3 QUIT Wyj cie.

11 SEGV Naruszenie ochrony pami ci. Sygna  ten jest wysy any, je li program korzysta
z pami ci w nieuprawniony sposób, czyli gdy próbuje zapisa  dane w miejscu,
do którego nie jest uprawniony.

20 TSTP Zatrzymanie terminala. Sygna  ten jest wysy any przez terminal, gdy zosta a
u yta kombinacja Ctrl+Z. Inaczej ni  w przypadku sygna u STOP, sygna  TSTP
jest przechwytywany przez program, lecz mo e zosta  zignorowany.

28 WINCH Zmiana okna. Jest to sygna  wysy any przez system podczas zmiany rozmiaru
okna. Niektóre programy, takie jak top i less, b d  odpowiada  na ten
sygna  poprzez ponowne wy wietlenie wyników, aby dostosowa  si
do nowych wymiarów okna.

Informacja dla ciekawskich — pe n  list  sygna ów mo na wy wietli , wyko-
nuj c nast puj ce polecenie:

[me@linuxbox ~]$ kill -l

Wysy anie sygna ów do wielu procesów
za pomoc  polecenia killall

Mo emy tak e wysy a  sygna y do wielu procesów, dotycz cych okre lonego
programu lub nale cych do okre lonego u ytkownika. W tym celu stosujemy
polecenie killall, którego sk adnia wygl da nast puj co:

killall [-u u ytkownik] [-sygna ] nazwa...

Zademonstrujmy dzia anie tego polecenia. W tym celu uruchomimy kilka
instancji programu xlogo i zako czymy ich dzia anie:
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[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[1] 18801
[me@linuxbox ~]$ xlogo &
[2] 18802
[me@linuxbox ~]$ killall xlogo
[1]-  Terminated              xlogo
[2]+  Terminated              xlogo

Pami tajmy, e aby wysy a  sygna y do procesów, które do nas nie nale ,
musimy posiada  uprawnienia u ytkownika uprzywilejowanego, podobnie jak
w przypadku polecenia kill.

Wi cej polece  dotycz cych procesów
Poniewa  monitorowanie procesów jest wa nym zadaniem administracyjnym,
istnieje wiele polece  do tego przeznaczonych. W tabeli 10.6 przedstawiono kilka
polece  wartych wypróbowania.

Tabela 10.6. Inne polecenia dotycz ce procesów

Polecenie Opis

pstree Wy wietla procesy w postaci drzewa, pokazuj c zale no ci mi dzy procesami
macierzystymi a potomnymi.

vmstat Wy wietla informacje o wykorzystaniu zasobów systemu, w cznie z pami ci ,
przestrzeni  wymiany oraz dysku I/O. Aby wy wietli  stale uaktualnian  list , nale y
poda  po poleceniu czas opó nienia (w sekundach) dla uaktualnienia (np. vmstat 5).
Dzia anie programu ko czymy, u ywaj c kombinacji Ctrl+C.

xload Program graficzny rysuj cy wykres obci enia systemu w czasie.

tload Podobny do programu xload, jednak rysuje wykres w terminalu. Dzia anie programu
ko czymy, u ywaj c kombinacji Ctrl+C.
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metasekwencja, 258
metaznak, 258, 260, 264, 266
montowanie, 192, 194

systemu plików, 193
mysz, 31

N
nano, 147, 148, 149, 153
narz dzie systemowe bit bucket, Patrz: bit bucket
Nautilus, 51, 116
notacja ósemkowa, 113, 114, 115, 467

O
obraz dysku CD, 205
odmontowywanie, 196, 197
okna aktywowanie, 31
OpenSSH, 217, 220
OpenSSH-server, 217
OpenSUSE, 24, 182
operator

%, 92
&&, 400
*, 92
**, 92
/, 92
|, 82
||, 400
+, 92
++, 471
<<<, 409
=~, 395
==, 396, 397
arytmetyczny, 92, 468
bitowy, 472
funkcji tekstowej, 395
jednoargumentowy, 468

+, 468
logiczny, 227, 229, 231, 232, 397, 473
modulo, 468, 469
porównania, 472, 473
potrójny, 473
przekierowania

<, 81, 420
>, 76, 77
>>, 77

przypisania, 470
sterowania, 400

oprogramowanie, 122
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P
page-description language, Patrz: PDL
pakiet

cdrtools, 206
coreutils, 289
gcc, 346
instalowanie, 185
lista, 187
make, 346
makr, 325, 326
metadane, 182, 183
nazwa, 184
opis, 188
plik, Patrz: plik pakietu
texlive, 325
uaktualnianie, 186
usuwanie, 186
wyszukiwanie, 185
zarz dzanie, 181, 182, 183, 184

narz dzia, 184, 185, 186, 188
pami  operacyjna, 32
parametr

interpretacja, 94, 96, 97, 461, 462, 464, 466
pozycyjny, 441, 444, 445, 464

*, 446, 447
@, 446, 447
zarz dzanie, 446

parent directory, Patrz: katalog nadrz dny
partycja, 46, 192, 193, 199

tworzenie, 200
usuwanie, 200

pasek adresu wieloznacznik, Patrz: wieloznacznik
PCLinuxOS, 182
PDL, 334
Perl, 345, 475
p tla, 415

for, 455, 457, 458
until, 420
while, 416, 417, 419, 420, 425

PHP, 345
PID, Patrz: proces identyfikator
plik

.bash_history, 105

.bash_profile, 147

.bashrc, 147, 149, 150, 177, 252

.bz2, 242, 243

.c, 348

.gz, 242

.h, 348

.profile, 147

.tar, 243

.tar.gz, 247

.tbz, 247

.tgz, 243, 247

.zip, 248, 249
/boot/grub/grub.conf, 46
/boot/vmlinuz, 46
/dev/null, 79
/etc/bash.bashrc, 145
/etc/crontab, 46
/etc/fstab, 46, 192, 193, 203
/etc/group, 111
/etc/passwd, 46, 111
/etc/profile, 145
/etc/shadow, 111
/etc/sudoers, 120
/var/log/messages, 198
~/.bash_login, 145
~/.bash_profile, 145
~/.bashrc, 145
~/.profile, 145
ANSI.SYS, 175
archiwizowanie, 239, 243, 244, 247, 248
atrybut, 39
binarny, 46
deskryptora, 78
diction.o, 351
dokumentacji, 47
d wi kowy, 47
getopt.h, 349
getopt.o, 351
install, 353
ISO, 205, 206, 207
JPEG, 240
kompresja, Patrz: kompresja
konfiguracyjny, 43, 46, 47, 148, 151, 350

edytowanie, 122
konwersja formatu, 328
kopiowanie, 52, 57, 58
liczba s ów, 83
lista, Patrz: lista plików
loga, 47
makefile, 350, 351
menu.lst, 46
misc.o, 351
MP3, 240
nag ówkowy, 348
nazwa, 234

ukryta, 37
zmiana, 53, 58

niewymienialny, 119
pakietu, 182, 183, 184, 185, 186
przenoszenie, 53, 58
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plik
README, 72
sentence.o, 351
startowy, 143, 144, 145, 151

u ytkownika, 145
synchronizacja, 239, 251
tar, 347, 348
tarball, 347
tekstowy, 43, 44

porównywanie, 293, 294, 296
zawarto , 43

tryb
maska bitów, 116, 118

tymczasowy, 47, 493, 495
nazwa, 495

typ, 37, 42, 112
ukryty, 91
uprawnienia, Patrz: uprawnienia pliku
usuwanie, 54, 61
w a ciciel, 110

zmiana, 122
wykonywalny

lokalizacja, 66
wyszukiwanie, 224, 225, 226, 235

system, 45
podpow oka, 489, 490
podr cznik programu, 68, 69, 70

przeszukiwanie, 69
podstawianie wyników procesów, 491
polecenie, 65

a2ps, 331, 337, 338, 339, 340
alias, 72, 143
apropos, 69
argument, 40
aspell, 276, 307
awk, 307
bg, 134
break, 418
bzip2, 239, 242
bzip2recover, 243
cal, 31
cancel, 331, 342
case, Patrz: polecenie z o one case
cat, 80, 82, 275, 277, 278, 314
cd, 35, 91

skróty, 37
cdrdao, 206
cdrecord, 192, 206
chgrp, 123
chmod, 113, 115, 116, 119
chown, 122, 123
clear, 101, 102

comm, 275, 293
configure, 349, 350
continue, 418
cp, 50, 52, 53, 57, 58, 220
cut, 275, 287, 289, 290
date, 31
dd, 192, 204, 205
declare, 371, 480
df, 32
dformat, 204
diction, 347
diff, 275, 294

format kontekstowy, 296
format zunifikowany, 297

dokumentacja, 67
dos2unix, 278
echo, 89, 91, 266, 372, 434
egrep, 267
egrepm, 265
enscript, 339
ex, 157, 164
exit, 32
expand, 289
extract, 289
fdformat, 192
fdisk, 191, 200
fg, 134
file, 42
find, 223, 225, 226, 227, 230, 234, 235, 246,

247, 271
akcja, 230, 232
logika, 230
opcje, 237
operator logiczny, 229
testy, 228
typ pliku, 226

fmt, 313, 317, 319
fold, 313, 317
for, Patrz: p tla for
free, 32, 197
fsck, 192, 203, 204
ftp, 209, 214

interaktywne, 215
genisoimage, 192, 206
grep, 83, 256, 258, 264, 266

opcje, 257
wersja, 265

groff, 313
grupowanie, 489
grupowe, 489, 490, 491
gunzip, 240, 242
gzip, 239, 240, 241
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head, 84
help, 67
history, 101
id, 110
info, 70, 71
interpretacja, 89
ispell, 307
join, 275, 291, 292
kill, 135, 136
killall, 137
kropki, 360
less, 43, 44, 77, 82, 272, 276, Patrz te :

program less
lftp, 209, 215
ln, 55
locale, 265
locate, 223, 224, 225, 272
lp, 331, 337, 338
lpq, 331, 342
lpr, 331, 336, 337
lprm, 331, 342
lpstat, 331, 341
ls, 35, 39, 55, 59, 73, 78, 235

-l, 40, 41
opcja, 41
--reverse, 41

make, 344, 346, 350, 351, 352, 353
maksymalny rozmiar, 234
man, 68, 69, 70, 103, 326
md5sum, 192, 208
mkdir, 52, 57, 235
mkfifo, 498
mkfs, 192, 202
mkisofs, 192, 206
mount, 191, 193
mv, 53, 54, 58
netstat, 209, 212
nl, 313, 314, 315
opcja, 40, 41
passwd, 126
paste, 275, 290, 291
patch, 275, 296
perl, 307
ping, 209, 210
pr, 313, 320, 331, 335, 336
printenv, 142, 143
printf, 313, 321, 322, 323
ps, 128, 129, 130
pstree, 138
read, 404, 406, 407

opcje, 405, 407
potok, 409

rlogin, 216
rm, 54, 55, 61
rsync, 239, 251, 252

zdalnie, 253
scp, 210, 220
sed, 276, 300, 301, 303, 305, 307
set, 142, 143
sftp, 210, 220
shift, 443, 444
sort, 82, 83, 275, 279, 285, 290

opcje, 280
source, 360
ssh, 209, 217
stat, 235
su, 120, 121, 122
sudo, 120, 121, 122

uprawnienia, 122
tail, 84, 85
tar, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 347
tee, 85
telnet, 216
test, 390, 391, 393, 394, 395, 397, 399, 470
tload, 138
top, 130, 132
touch, 223, 235
tr, 275, 298, 299
tracepath, 211
traceroute, 209, 211
trap, 494
tworzenie, 72
typ, 66
type, 66
umask, 116, 125
umount, 191
uniq, 83, 275, 285, 286
unix2dos, 278
unset, 485
until, Patrz: p tla until
unzip, 249
updatedb, 225
vim, 272
vmstat, 138
wait, 496
wbudowane, 404
wbudowane pow oki, 66
wc, 83
wget, 209, 216
whatis, 70
which, 66, 67
which cp, 95
while, Patrz: p tla while
wodim, 192, 206, 207
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polecenie
wyszukiwania pakietów, 185
xargs, 223, 233, 234
xload, 138
zip, 239, 248, 249, 250
z o one, 425

(( )), 396, 397, 467, 470, 472
[[ ]], 395, 399, 470
case, 435, 437
if, 146, 387, 388, 389, 390
p tla, Patrz: p tla
wielokrotnego wyboru, 435

Portable Operating System Interface, Patrz:
POSIX

POSIX, 263, 264, 266, 399
PostScript, 276, 334

interpreter, Patrz: Ghostscript
potok, 82, 409

filtr, 335
nazwany, 497, 498
rozdzielenie, 85

pow oka, 357
bash, 29, 66, 67, 141, 400, 489
funkcja, 66, 82, 142, 378, 379, 380, 385

sterowaniem zadaniami, Patrz: zadanie
sterowanie

logowania, 144
polecenie wbudowane, Patrz: polecenie

wbudowane pow oki
sesja, Patrz: sesja pow oki
sh, 29
skrypt, Patrz: skrypt pow oki
udost pnianie, 29
wersja, 173
wydanie, 173
zmienna, Patrz: zmienna pow oki

prawa dost pu, Patrz: uprawnienia
prawami cyfrowymi zarz dzanie, Patrz: DRM
preambu a, 93
primary group ID, Patrz: u ytkownik

identyfikator grupy g ównej
proces, 127, 138

identyfikator, 128, 133, 135
macierzysty, 128, 138
potomny, 128, 138
przywracanie do pierwszego planu, 134
stan, 129
sterowanie, 131
umieszczanie w tle, 133
wstrzymywanie, 134
wy wietlanie, 128
zako czenie, 135
zatrzymywanie, 132

procesor
komputera, Patrz: CPU
tekstu, 147, 325

process id, Patrz: proces identyfikator
program, Patrz te : polecenie

apt-cache, 185, 188
apt-get, 184, 185, 186
aptitude, 184
bash, 143
dpkg, 184, 185, 187, 188
gedit, 132
groff, 325, 326, 328
init, 128
kompilowanie, Patrz: kompilacja
kwrite, 132
less, 44, 45, Patrz te : polecenie less
linkowanie, Patrz: linkowanie
ls, 77
mktemp, 495
more, 45
nroff, 324, 325
PuTTY, 221
roff, 324, 325
rozruchowy

konfiguracja, 46
rpm, 184, 185, 187, 188
script, 108
troff, 324, 325
wst pnie skompilowany, 343
wykonywalny, 65
xlogo, 131, 132
yum, 184, 185, 186, 188

programowanie defensywne, 427, 431
projektowanie zst puj ce, 377
protokó

DHCP, 213
FTP, 214
HTTP, 215
SFTP, 221
SSH, 216, 219

przekierowanie, 76, 491
standardowego strumienia

b dów, 78, 79
wej cia, 80, 81
wyj cia, 76, 78, 79, 82

przeno no , 399
przypadek testowy, 430
przypisanie warto ci, 469
pu apka, 493
punkt montowania, 194

no ników wymiennych, 46
tworzenie, 195
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PuTTY, 221
Python, 345

R
RAID, 191
Red Hat, 182, 184, 217
Red Hat Enterprise Linux, 182, 184
rekord, 281
relacyjna baza danych, 291
repozytorium

deweloperskie, 183
testowe, 183

root directory, Patrz: katalog g ówny
ROT13, 299
rozga zienie, 387, 400
Ruby, 345

S, 
Schilling Jörg, 206
serwer

anonimowy FTP, 214
SSH, 216, 217

sesja
pow oki

logowania, 144, 145
nies u cej do logowania, 144, 145

uprawnienia, 30
zamykanie, 32

Seward Julian, 242
sie  VPN, 219
skrypt, 43, 66, 128, 142, 151

inicjalizacyjny, 128
konfiguracyjny, 145
poinstalacyjny, 183
potomny, 497
pow oki, 46, 357

format, 358
lokalizacja, 359, 361
tworzenie, 357, 358
uprawnienia do wykonania, 359

przedinstalacyjny, 183
uprawnienia do wykonania, 359
w czony, Patrz: dokument w czony

Slackware, 182
s ownik, 260
SSH, 216, 219
stacja dyskietek, 204
Stallman Richard, 21, 25, 148, 266, 346
sta a, 370
status wyj cia, 388, 389, 417
stderr, 76
stdin, 76

stdout, 76
sterownik urz dzenia, 189
strona

info, 70
logiczna, 314
man, Patrz: podr cznik programu

strumie  standardowy
b dów, 76, 77
wej cia, 76, 80, 279, 404, 420, 491
wyj cia, 76, 77, 80, 85, 491

sygna , 135, 493
CONT, 136
HUP, 136
INT, 136
KILL, 136
lista, 137
obs uga, 494, 495
QUIT, 137
SEGV, 137
STOP, 136
TERM, 136

sygna , 135, 493
TSTP, 135, 137
WINCH, 137

sygna  d wi kowy, 104, 173
symlink, Patrz: dowi zanie symboliczne
system

j dro, Patrz: j dro
obci enie, 138
operacyjny

GNU/Linux, 25
ósemkowy, 113, 114, 115, 467
plików, 33

drzewo, 34
FAT32, 199
hierarchia, 44
tworzenie, 199
uszkodzenie, 46
wirtualny, 46

sieciowy, 209
sk adu TEX, Patrz: TEX
szesnastkowy, 114, 115, 467
wbudowany, 344
wielou ytkownikowy, 109, 122, 496
wielozadaniowy, 496
wykorzystanie zasobów, 138
X Window, 31, 220
zarz dzania

drukiem, 334
obs ug  interfejsu graficznego,

Patrz: system X Window
pakietami, Patrz: pakiet zarz dzanie
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szyfr ROT13, 299
cie ka, 35

bezwzgl dna, 35
interpretacja, 90, 91, 96
wzgl dna, 36, 37

rodowisko, 141
GNOME, 29, 31
KDE, 29, 31
konfiguracja, 142
modyfikowanie, 147

T
tablica

dwuwymiarowa, 479
element, 479, 481, 483

dodawanie, 485
liczba, 484

przypisanie warto ci, 480
sortowanie, 485
trasowania sieci j dra, 213
usuwanie, 485

Tatham Simon, 221
tekst, 276, 313

dodawanie kolumny, 290
dzielenie na strony, 320, 321
edycja, 102, 103

interaktywna, 307
nieinteraktywna, 298, 299, 300, 305, 307

format ASCII, Patrz: ASCII
formatowanie, 317, 321, 322, 324, 325
kodowanie metod  ROT13, 299
a cuch, 73, 93, 224, 358, 367, 371, 392, 433,

457, 461
d ugo , 464
pusty, 96, 427
weryfikacja, 392
w czony, 409
wyodr bnianie, 465
czenie, 291, 292

maskowanie, 299
MS-DOS, 278
porównywanie, 293, 294, 296
sortowanie, 279, 280, 281, 282, 283, 285
transliteracja, 298
uniksowy, 278
wiersz

numerowanie, 314
zawijanie, 317

wyodr bnianie, 287, 288, 289
terminal, 103, 144, 173, 175, 498

dalekopisowy, 154
emulator, Patrz: emulator terminala

wideo, 154, 175
wirtualny, 32

Terminal Stop, Patrz: sygna  TSTP
emulator, 175
test prawdy arytmetycznej, 396
testowanie, 429

element zast pczy, 429
przypadek testowy, Patrz: przypadek testowy
ledzenie, Patrz: ledzenie

wy wietlanie warto ci zmiennej, 434
TEX, 324, 325
Text Editor, 147
token, 373
Torvalds Linus, 21
tunelowanie, 219, 220

U
Ubuntu, 24, 41, 111, 122, 182, 184, 217, 339, 361
uid, Patrz: u ytkownik identyfikator
Unix

standaryzacja, 266
termcap, 175
terminfo, 175

uprawnienia, 110, 111, 115
atrybut, 112, 113
do odczytu, 111
do wykonywania, 111
do zapisu, 111
katalogu, 113
pliku

domy lne, 116, 118
zmiana, 113

specjalne, 118
zmiana, 113

urz dzenie
klonowanie, 204
montowanie, Patrz: montowanie, punkt

montowania
nazwa, 196
pami ciowe, 191, 192, 198, 240

wirtualne, 191
sieciowe, 191
w ze , Patrz: w ze  urz dze

user ID, Patrz: u ytkownik identyfikator
us uga systemowa, 46, 128
ustawienia j zykowe, 265
uzupe nianie, 104, 105

programowalne, 105
u ytkownik

grupa, 110
has o, 126
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identyfikator, 111
egid, 118
euid, 118
grupy g ównej, 111

katalog domowy, 46
nazwa, 173
plik startowy, 145
uprzywilejowany, 25, 111, 118, 120, 122, 173,

495
uprawnienia, 30

zmiana to samo ci, 119, 120, 121

V
vi, 147, 153

edycja wielu plików, 166, 167, 168, 169
historia, 154
kursor zmiana po o enia, 158

czenie wierszy, 163
plik

tworzenie, 155
zapisywanie, 169

tekst
dodawanie, 159
kopiowanie, 162, 168, 169
usuwanie, 160
wklejanie, 162, 168, 169

tryb, 156
edycji, 156

uruchamianie, 154
wyszukiwanie, 163, 164, 165
zatrzymywanie, 154

vim, 148, 157
konfigurowanie na potrzeby skryptów, 362

VPN, 219

W
w ze  urz dze , 46
wiadomo  e-mail, 276
wieloznacznik, 50, 51, 52, 55, 90, 465

kolejno , 80
wiersz

polece , 22, 23
edycja, 102
liczba argumentów, 442, 443, 444
parametr pozycyjny, Patrz: parametr

pozycyjny
world, 110
wyra enie

arytmetyczne, 92
interpretacja, 92, 96, 97, 467

przypisanie warto ci, 469
zagnie d one, 93

nawiasowe, 260, 266
regularne, 255, 270, 271, 396

alternatywa, 266, 267
kotwica, 259
kwantyfikator, 267, 268, 269
metaznak, Patrz: metaznak
podstawowe, 264
rozszerzone, 264, 266, 267, 268, 269
rozszerzone regex, 395

WYSIWYG, 332
wzorzec

tekstowy, 83
uprawnie  po danych, 113

X
X Window, 31, 220
Xandros, 182

Y
yanking, 103

Z
zadanie

liczba, 173
sterowanie, 133

zale no , 184
zmienna, 369

$#, 442
globalna, 381
IFS, 408
lokalna, 381, 382
nazwa, 370, 464
nieistniej ca, 462
PATH, 146, 147, 360, 379
pow oki, 141
przypisywanie warto ci, 371
pusta, 369, 462
rodowiskowa, 141, 142, 144, 147
DISPLAY, 144
EDITOR, 144
HOME, 144
LANG, 144, 265
PAGER, 144
PATH, 144
PS1, 144, 172
PWD, 144
SHELL, 144
TERM, 144
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zmienna
TZ, 144
USER, 144

tablicowa, 484
nazwa, 480

tworzenie, 369
znak

' ', 98
!, 107, 108
!!, 108
!?, 108
", 96, 99, 100, 258, 265
" ", 96, 97
#, 30, 145, 151, 173
$, 30, 96, 172, 173, 258, 259, 264
%, 92
&, 133
&&, 400
(), 258, 264, 265, 267, 399
*, 90, 91, 92, 258, 264, 268, 444, 464, 483
**, 92
., 36, 37, 258, 264, 360
.., 36
/, 92
?, 258, 264, 268
@, 172, 464, 465, 483
[], 67, 258, 260, 264
^, 258, 259, 260, 261, 264
`, 96
{}, 96, 258, 264, 265, 269, 371

interpretacja, 93
|, 82, 258, 264, 266
||, 400
~, 96, 156, Patrz: znak tyldy
+, 92, 258, 264, 269, 468
<, 81, 399
<<<, 409
=, 470
=~, 395
==, 396, 397, 470
>, 76, 77, 367, 399
>>, 77
ASCII, 43, 263
Backspace, 99
bia y, 93, 96
cudzys owu podwójnego, Patrz: znak " "
cudzys owu, Patrz: znak ' '
interpretowanie, 99
klasa, 50

litera , Patrz: litera
niedrukowalny, 173
nowego wiersza, 97, 173, 278
null, 234
POSIX, 262, 263, 264
powrotu karetki, 173, 278
separatora, 97, 98, 234, 282
spacji, 92, 97, 173, 234
specjalny ANSI, 174
steruj cy, 99, 277
rednika, 425

tabulatora, 97, 99, 277, 289
transliteracja, 298
tyldy, 91, 96
zach ty, 30, 144, 171, 178, 367

\!, 173
\#, 173
\$, 173
\@, 173
\[, 173
\], 173
\a, 173
\A, 173
atrybut, 176
\d, 173
\h, 173
\H, 173
\j, 173
kolor, 173, 174, 175, 176
kolor t a, 176
\l, 173
modyfikowanie, 172
\n, 173
pusty, 173
\r, 173
\s, 173
\t, 173
\T, 173
\u, 173
\v, 173
\V, 173
\w, 173
\W, 173
zapisywanie, 177
zmiana po o enia kursora, 176, 177

zakres, 51, 260, 261, 262
zestaw, 144

lokalizacja, 265
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