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Poznaj powïokÚ PowerShell

W tym rozdziale chodzi o to, abyĂ zaprzyjaěniï siÚ z powïokÈ PowerShell i zdecydowaï,
którego interfejsu tej powïoki bÚdziesz uĝywaï (tak, masz wybór!). JeĂli korzystaïeĂ juĝ
z powïoki PowerShell, ten materiaï moĝe wydaÊ Ci siÚ zbÚdny, choÊ mimo to warto
przejrzeÊ ten rozdziaï — moĝesz znaleěÊ tu kilka ciekawostek, które pomogÈ Ci w pracy z powïokÈ.
Niniejszy rozdziaï dotyczy wyïÈcznie powïoki PowerShell w systemie Windows.
Wersje dziaïajÈce na innych platformach niĝ Windows nie majÈ tylu opcji i moĝliwoĂci,
wiÚc jeĝeli jesteĂ w takiej sytuacji, moĝesz spokojnie pominÈÊ ten rozdziaï.

2.1. Wybierz swoją broĔ
W systemie Windows firma Microsoft oferuje dwa sposoby pracy z powïokÈ PowerShell
(a w zasadzie nawet cztery, jeĝeli jesteĂ bardzo wybredny). Na rysunku 2.1 pokazano
stronÚ aplikacji ekranu Start z czterema ikonami powïoki PowerShell (wyróĝniliĂmy je
obramowaniem, tak aby ïatwiej moĝna je byïo dostrzec).
W starszych wersjach systemu Windows wspomniane ikony
znajdujÈ siÚ w menu Start. Aby je odnaleěÊ, powinieneĂ wybraÊ polecenie Wszystkie programy/Akcesoria/Windows PowerShell. Zamiast tego moĝesz równieĝ wybraÊ
z menu Start polecenie Uruchom, wpisaÊ powershell.exe i nacisnÈÊ klawisz Enter, co
spowoduje uruchomienie konsoli powïoki PowerShell. W systemach Windows 8
i Windows Server 2012 lub nowszych przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze, naciĂnij klawisz R, a na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Uruchom. Aby szybko dostaÊ siÚ do ikon powïoki PowerShell, naciĂnij i zwolnij klawisz Windows,
a nastÚpnie w polu wyszukiwania zacznij pisaÊ powershell.

WSKAZÓWKA
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Rysunek 2.1. PowáokĊ PowerShell moĪesz uruchomiü na jeden z czterech sposobów

W 32-bitowym systemie operacyjnym masz tylko najwyĝej dwie ikony powïoki PowerShell; w systemie 64-bitowym znajdziesz ich maksymalnie cztery. SÈ to:
Q

Q
Q

Q

Windows PowerShell — 64-bitowa konsola tekstowa w systemie 64-bitowym;
32-bitowa konsola tekstowa w systemie 32-bitowym;
Windows PowerShell (x86) — 32-bitowa konsola tekstowa w systemie 64-bitowym;
Windows PowerShell ISE — 64-bitowa konsola graficzna w systemie 64-bitowym;
32-bitowa konsola graficzna w systemie 32-bitowym;
Windows PowerShell ISE (x86) — 32-bitowa konsola graficzna w systemie
64-bitowym.

Innymi sïowy, 32-bitowe systemy operacyjne majÈ tylko 32-bitowÈ wersjÚ powïoki PowerShell, a systemy 64-bitowe posiadajÈ powïokÚ PowerShell zarówno w wersji 64-bitowej,
jak i 32-bitowej, przy czym 32-bitowe wersje powïoki zawierajÈ w nazwie ikony ciÈg znaków x86. Z 32-bitowej wersji powïoki PowerShell w systemie 64-bitowym powinieneĂ korzystaÊ tylko wtedy, kiedy uĝywasz takiego rozszerzenia powïoki, dla którego wersja
64-bitowa nie jest dostÚpna. Obecnie firma Microsoft caïkowicie postawiïa na rozwój
wersji 64-bitowej, a wersje 32-bitowe sÈ utrzymywane gïówne ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ zachowania kompatybilnoĂci wstecznej.
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WSKAZÓWKA W systemach 64-bitowych moĝna bardzo ïatwo przypadkowo uruchomiÊ niewïaĂciwÈ wersjÚ aplikacji. PowinieneĂ wyrobiÊ w sobie nawyk spoglÈdania na pasek tytuïu okna aplikacji — jeĝeli w nazwie okna znajdziesz ciÈg znaków
x86, oznacza to, ĝe uruchamiasz aplikacjÚ 32-bitowÈ. Rozszerzenia 64-bitowe nie
bÚdÈ dziaïaÊ w 32-bitowej wersji powïoki (a zdecydowana wiÚkszoĂÊ nowych rozszerzeñ to wersje 64-bitowe). Dobrym, rekomendowanym przez nas rozwiÈzaniem
jest przypiÚcie skrótu do wybranej wersji powïoki bezpoĂrednio do menu Start.

2.1.1. Okno konsoli

Na rysunku 2.2 przedstawiono okno konsoli, które jest miejscem, gdzie wiÚkszoĂÊ uĝytkowników po raz pierwszy styka siÚ z powïokÈ PowerShell. Nieco przewrotnie rozpoczniemy tÚ sekcjÚ od przedstawienia kilku argumentów przemawiajÈcych przeciwko
uĝywaniu tekstowej konsoli powïoki PowerShell:
Q

Q

Q

Konsola tekstowa nie obsïuguje zestawów znaków dwubajtowych, a zatem wiele
tekstów napisanych w jÚzykach innych niĝ angielski nie bÚdzie wyĂwietlanych
poprawnie.
Operacje z uĝyciem schowka systemowego (kopiowanie i wklejanie) wykorzystujÈ niestandardowe kombinacje klawiszy, do których trudno siÚ przyzwyczaiÊ.
Konsola tekstowa zapewnia tylko niewielkÈ pomoc przy wpisywaniu poleceñ
z klawiatury (w porównaniu z konsolÈ ISE, którÈ omówimy w dalszej czÚĂci tego
rozdziaïu), chociaĝ w powïoce PowerShell v5 wyglÈda to znacznie lepiej. Warto
równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe w systemie Windows 10 firma Microsoft wprowadziïa do
powïoki PowerShell wiele poprawek naprawiajÈcych niektóre z istniejÈcych od
dawna problemów, wiÚc Twoje wraĝenia mogÈ byÊ nieco inne.

Rysunek 2.2. Standardowe okno tekstowej konsoli powáoki PowerShell — PowerShell.exe
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Wymienione wyĝej niedogodnoĂci nie zmieniajÈ w niczym faktu, ĝe konsola tekstowa
jest jedynym rozwiÈzaniem, gdy chcesz uruchomiÊ powïokÚ PowerShell na serwerach,
które nie posiadajÈ zainstalowanego graficznego interfejsu uĝytkownika (takich jak
przykïadowo serwery Server Core, Nano Server lub dowolna instancja serwera Windows
Server, w której interfejs GUI zostaï usuniÚty lub nie zostaï zainstalowany). Po stronie
plusów tekstowej konsoli powïoki PowerShell moĝemy wymieniÊ:
Q

Q

Q

Aplikacja konsoli tekstowej ma niewielkie rozmiary, dziÚki czemu szybko siÚ ïaduje i nie zuĝywa duĝo pamiÚci.
Nie wymaga ĝadnych innych komponentów z platformy .NET Framework
oprócz tych, których potrzebuje sama powïoka PowerShell.
W razie potrzeby moĝesz zmieniÊ ustawienia kolorów na przykïad na zielony
tekst na czarnym tle i udawaÊ, ĝe pracujesz na komputerze klasy mainframe z lat
70. ubiegïego stulecia.

JeĂli zdecydujesz siÚ na korzystanie z tekstowej konsoli powïoki PowerShell, zapoznaj
siÚ z kilkoma naszymi sugestiami dotyczÈcymi jej konfiguracji. Aby wprowadziÊ opisane
niĝej zmiany w ustawieniach, powinieneĂ kliknÈÊ ikonÚ powïoki znajdujÈcÈ siÚ w lewym górnym rogu okna konsoli i z menu podrÚcznego wybraÊ polecenie WïaĂciwoĂci.
Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe przedstawione na rysunku 2.3. W systemie Windows 10 okno to wyglÈda nieco inaczej (znajdziesz tam kilka nowych opcji), ale ogólnie
sposób postÚpowania jest taki sam.

Rysunek 2.3. Zmiana ustawieĔ konfiguracyjnych okna konsoli
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Na karcie Opcje moĝesz zwiÚkszyÊ rozmiar bufora historii poleceñ (opcja Historia poleceñ/Rozmiar buforu), który pozwala konsoli zapamiÚtywaÊ wpisane polecenia i umoĝliwia
ich przywoïywanie z poziomu klawiatury za pomocÈ strzaïek w górÚ i w dóï. ListÚ
wczeĂniej wykonanych poleceñ moĝesz takĝe wyĂwietliÊ, naciskajÈc klawisz F7.
Na karcie Czcionka zmieñ rozmiar czcionki na nieco wiÚkszy niĝ domyĂlne 12 pkt.
Prosimy. NaprawdÚ nie obchodzi nas, czy masz sokoli wzrok — po prostu zaufaj nam
i zwiÚksz nieco rozmiar czcionki. PracujÈc z powïokÈ PowerShell, bÚdziesz musiaï czÚsto szybko odróĝniaÊ od siebie wiele podobnych znaków, takich jak ' (apostrof) czy ` (odwrócony apostrof), a maïa czcionka wcale w tym nie pomaga.
Na karcie Ukïad ustaw obie opcje SzerokoĂÊ na tÚ samÈ wartoĂÊ i upewnij siÚ, ĝe
otrzymane okno mieĂci siÚ na ekranie. Jeĝeli tego nie zrobisz, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe
w dolnej czÚĂci okna pojawi siÚ poziomy pasek przewijania, a niektóre, „szerokie” wyniki dziaïania poleceñ powïoki bÚdÈ siÚ pojawiaïy poza prawÈ krawÚdziÈ okna i nie bÚdÈ widoczne. W czasie prowadzonych przez nas szkoleñ zdarzaïo siÚ, ĝe nasi studenci
spÚdzali sporo czasu na uporczywych próbach zmuszania do dziaïania jakieĂ pozornie
niedziaïajÈce polecenie, które w rzeczywistoĂci dziaïaïo jak naleĝy, wyĂwietlajÈc wyniki
poza krawÚdziÈ ekranu. To moĝe byÊ irytujÈce.
Na koniec przejdě na kartÚ Kolory i postaraj siÚ zachowaÊ umiar. Pozostaw w miarÚ
wysoki kontrast i zachowaj ïatwoĂÊ czytania. Jeĝeli nie podoba Ci siÚ domyĂlne ustawienie kolorów (biaïa czcionka na niebieskim tle), to pamiÚtaj, ĝe na przykïad czarna
czcionka na Ărednioszarym tle teĝ bÚdzie wyglÈdaÊ caïkiem nieěle.
PowinieneĂ pamiÚtaÊ o jeszcze jednej sprawie: aplikacja, którÈ uruchamiasz w konsoli tekstowej, to nie jest powïoka PowerShell — to tylko narzÚdzie, za pomocÈ którego
wchodzisz w interakcjÚ z powïokÈ PowerShell. Sama aplikacja konsolowa ma swoje korzenie w poïowie lat 80. ubiegïego stulecia, a co za tym idzie, jest dosyÊ prymitywna
i nie powinieneĂ oczekiwaÊ, ĝe zrobi na Tobie ogromne wraĝenie.
2.1.2. Zintegrowane Ğrodowisko skryptowe

Na rysunku 2.4 przedstawiono wyglÈd Ărodowiska PowerShell Integrated Scripting
Environment (ISE).
Jeĝeli przypadkowo uruchomisz standardowÈ aplikacjÚ konsolowÈ, to moĝesz uruchomiÊ Ărodowisko ISE, wpisujÈc polecenie ise i naciskajÈc
klawisz Enter.

WSKAZÓWKA

Istnieje wiele zagadnieñ zwiÈzanych ze Ărodowiskiem PowerShell ISE, o których warto
wspomnieÊ, ale rozpoczniemy od przedstawienia tabeli 2.1, gdzie zamieszczamy krótkie zestawienie jego najwaĝniejszych zalet i wad.
Zacznijmy od podstaw. Na rysunku 2.5 wyróĝniono trzy gïówne obszary okna Ărodowiska ISE i zaznaczono obszar paska narzÚdzi ISE, za pomocÈ którego moĝna kontrolowaÊ te obszary.
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Rysunek 2.4. ĝrodowisko PowerShell ISE (powershell_ise.exe)
Tabela 2.1. Zalety i wady Ğrodowiska PowerShell ISE
Zalety

Wady

ĝrodowisko ISE jest znacznie áadniejsze od
aplikacji konsolowej i obsáuguje zestawy
znaków dwubajtowych.

Wymaga obecnoĞci zainstalowanego pakietu
Windows Presentation Foundation (WPF), co oznacza,
Īe nie moĪe dziaáaü na serwerze, na którym
odinstalowano GUI (chociaĪ moĪe dziaáaü w trybie
GUI Minimal Server, który obsáuguje aplikacje WPF).

Wspomaga tworzenie poleceĔ i skryptów
powáoki PowerShell, o czym przekonasz siĊ
w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu.

Uruchamianie Ğrodowiska ISE zajmuje nieco wiĊcej
czasu, niĪ to ma miejsce w przypadku aplikacji
konsolowej (aczkolwiek jest to róĪnica zaledwie
kilku sekund).

ĝrodowisko ISE wykorzystuje standardowe
kombinacje klawiszy operacji kopiowania
i wklejania.

Wersje wczeĞniejsze niĪ 5.0 nie obsáugują
mechanizmu transkrypcji.

Na rysunku 2.5 górny obszar to okienko edytora skryptów, którego w tej ksiÈĝce nie
bÚdziemy uĝywaÊ. W prawym górnym rogu tego panelu zauwaĝysz maïÈ niebieskÈ
strzaïkÚ; kliknij jÈ, aby ukryÊ edytor skryptów i zmaksymalizowaÊ panel konsoli, czyli
obszar, z którego bÚdziemy korzystaÊ. Po prawej stronie okna znajduje siÚ panel poleceñ,
który moĝesz pozostawiÊ otwarty lub zamknÈÊ, klikajÈc maïy przycisk X w prawym
górnym rogu. „PïywajÈce” okno poleceñ moĝesz przywoïaÊ, klikajÈc przycisk Show
Command Window (drugi od prawej przycisk na pasku narzÚdzi). JeĂli zamkniesz panel
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Rysunek 2.5. Pasek narzĊdzi i trzy gáówne obszary okna Ğrodowiska ISE

poleceñ i zechcesz go przywróciÊ, powinieneĂ nacisnÈÊ przycisk Show Command Add-on
(pierwszy od prawej na pasku narzÚdzi). Pierwsze trzy przyciski, które wyróĝniliĂmy na pasku narzÚdzi, sterujÈ ukïadem edytora skryptów i panelu konsoli. Moĝesz ustawiÊ te panele
jeden nad drugim, obok siebie lub otworzyÊ peïnoekranowy panel edytora skryptów.
W prawym dolnym rogu okna Ărodowiska ISE znajdziesz suwak, za pomocÈ którego
moĝesz zmieniaÊ rozmiar czcionki. W menu Tools (narzÚdzia) znajdziesz polecenie
Options (opcje), za pomocÈ którego moĝna definiowaÊ niestandardowe schematy kolorów i inne ustawienia wyglÈdu; moĝesz Ămiaïo eksperymentowaÊ z tymi ustawieniami.
Przyjmujemy tutaj zaïoĝenie, ĝe podczas pracy z tÈ ksiÈĝkÈ do tworzenia i analizowania skryptów bÚdziesz uĝywaï wbudowanego edytora skryptów
Ărodowiska ISE. Na razie jednak ukryj okienko edytora skryptów i (jeĂli chcesz)
panel poleceñ. Rozmiar czcionki moĝesz oczywiĂcie ustawiÊ wedïug wïasnego
uznania. Jeĝeli domyĂlny schemat kolorów nie odpowiada Twoim preferencjom,
równieĝ moĝesz go dowolnie zmodyfikowaÊ i dostosowaÊ do swoich potrzeb. Jeĝeli
jednak zamiast tego wolisz korzystaÊ z aplikacji konsolowej, to oczywiĂcie nic
zïego siÚ nie wydarzy — wszystkie przykïady w ksiÈĝce bÚdÈ nadal dziaïaÊ poprawnie. W kilku przypadkach bÚdziemy jednak omawiaÊ mechanizmy i funkcje
specyficzne dla ISE, ale w takich sytuacjach zawsze CiÚ o tym wczeĂniej poinformujemy, ĝebyĂ miaï szansÚ uruchomiÊ Ărodowisko ISE.
ZRÓB TO SAM
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2.2. Wracamy do wpisywania poleceĔ z klawiatury
Powïoka PowerShell to interfejs wiersza poleceñ, co oznacza, ĝe bÚdziesz wpisywaÊ z klawiatury wiele poleceñ. Podczas takiej pracy oczywiĂcie nie sposób uniknÈÊ prostych
literówek, ale na szczÚĂcie obie aplikacje PowerShell posiadajÈ mechanizmy wspomagajÈce wpisywanie poleceñ i minimalizowanie liczby literówek.
Przykïadów opisanych poniĝej z oczywistych przyczyn nie moĝemy zilustrowaÊ w ksiÈĝce, ale fajnie bÚdzie je zobaczyÊ w dziaïaniu. Spróbuj
je wykonaÊ w powïoce PowerShell na swoim komputerze.

ZRÓB TO SAM

Aplikacja konsolowa powïoki PowerShell posiada mechanizm dopeïniania poleceñ dziaïajÈcy w czterech obszarach:
Q

Q

Q

Q

Wpisz Get-S i kilka razy naciĂnij klawisz Tab, a nastÚpnie spróbuj nacisnÈÊ kombinacjÚ klawiszy Shift-Tab. Powïoka PowerShell bÚdzie przechodziïa w obie strony
przez wszystkie polecenia potencjalnie pasujÈce do podanego wzorca. Kontynuuj naciskanie tych klawiszy aĝ do momentu, kiedy znajdziesz interesujÈce CiÚ
polecenie.
Wpisz Dir, dodaj spacjÚ, a nastÚpnie wpisz ciÈg znaków C:\ i naciĂnij klawisz
Tab. Powïoka PowerShell rozpocznie cykliczne przechodzenie do kolejnych
nazw plików i podfolderów z bieĝÈcego folderu.
Wpisz Set-Execu, naciĂnij klawisz Tab, a nastÚpnie dodaj spacjÚ i myĂlnik (-).
Zacznij naciskaÊ klawisz Tab, aby zobaczyÊ, jak powïoka PowerShell przechodzi
przez kolejne dostÚpne parametry wybranego polecenia. Moĝna równieĝ wpisaÊ
fragment nazwy parametru (na przykïad -E) i nacisnÈÊ klawisz Tab, aby rozpoczÈÊ dopasowywanie parametrów, których nazwy rozpoczynajÈ siÚ od podanego
ciÈgu znaków. Aby wyczyĂciÊ wiersz polecenia, naciĂnij klawisz Esc.
Ponownie wpisz Set-Execu i naciĂnij klawisz Tab. Wpisz spacjÚ, a nastÚpnie -E
i naciĂnij znów klawisz Tab. Wpisz kolejnÈ spacjÚ i ponownie naciĂnij klawisz
Tab. PowerShell bÚdzie wyĂwietlaï kolejne dozwolone wartoĂci tego parametru,
ale dziaïa to tylko dla parametrów, które majÈ predefiniowany zestaw dozwolonych wartoĂci (taki sposób dopeïniania nazywamy wyliczaniem parametrów).
Ponownie naciĂnij klawisz Esc, aby usunÈÊ wpisanÈ komendÚ; nie powinieneĂ
jeszcze teraz uruchamiaÊ tego polecenia.

¥rodowisko PowerShell ISE oferuje bardzo podobny mechanizm dopeïniania, nazywany IntelliSense. Mechanizm ten bÚdzie dziaïaï we wszystkich opisanych wyĝej sytuacjach z uĝyciem klawisza Tab, z tym ĝe teraz na ekranie bÚdzie pojawiaïo siÚ fajne
zgrabne podrÚczne menu podpowiedzi, takie jak pokazane na rysunku 2.6. ZawartoĂÊ
menu moĝesz przewijaÊ w górÚ lub w dóï za pomocÈ klawiszy strzaïek. Kiedy znajdziesz ĝÈdany element, moĝesz go wybraÊ, naciskajÈc klawisz Tab lub Enter, a nastÚpnie moĝesz pisaÊ dalej.
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Rysunek 2.6. Mechanizm IntelliSense w Ğrodowisku ISE odgrywa tĊ samą rolĊ co klawisz Tab w konsoli

OSTRZEĩENIE To bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo waĝne, abyĂ podczas
pracy z powïokÈ PowerShell bardzo, bardzo, bardzo, bardzo uwaĝnie wpisywaï
wszystkie polecenia. W niektórych przypadkach pojedyncza zagubiona spacja,
pominiÚty cudzysïów, apostrof czy inny znak mogÈ spowodowaÊ, ĝe próba wykonania danego polecenia zakoñczy siÚ niepowodzeniem. Jeĝeli po uruchomieniu polecenia na ekranie pojawiajÈ siÚ komunikaty o wystÈpieniu bïÚdu, najpierw zawsze dwukrotnie sprawdě, co wpisaïeĂ w wierszu polecenia.

Mechanizm IntelliSense dziaïa w panelu konsoli ISE oraz w okienku edytora skryptów.

2.3. NajczĊĞciej spotykane problemy
Omówimy teraz pokrótce kilka elementów, które w zupeïnie niezamierzony sposób
mogÈ Ci skomplikowaÊ ĝycie podczas pracy z powïokÈ PowerShell.
Q

Kup książkę

Poziome paski przewijania w aplikacji konsolowej — ten pozornie nieszkodliwy
i bardzo przydatny mechanizm moĝe czasami wprawiÊ w konsternacjÚ nawet
caïkiem zaawansowanych uĝytkowników, o czym w ciÈgu wielu lat prowadzenia
szkoleñ przekonaliĂmy siÚ juĝ niejednokrotnie. Skonfiguruj konsolÚ tak, aby nie
miaïa poziomego paska przewijania u doïu okna. Nieco wczeĂniej w tym rozdziale opisywaliĂmy juĝ, jak moĝesz to zrobiÊ.
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Q

Q

32-bitowa i 64-bitowa wersja powïoki PowerShell — powinieneĂ korzystaÊ
z 64-bitowej wersji systemu Windows i uĝywaÊ 64-bitowej wersji powïoki PowerShell (które nie majÈ w nazwie ciÈgu znaków (x86)). Wiemy, ĝe dla niektórych uĝytkowników koniecznoĂÊ kupienia 64-bitowego komputera dziaïajÈcego
pod kontrolÈ 64-bitowej wersji systemu Windows moĝe nie byÊ taka oczywista,
ale jest to inwestycja, którÈ musisz przeprowadziÊ, jeĝeli chcesz efektywnie korzystaÊ z powïoki PowerShell. WiÚkszoĂÊ Êwiczeñ i przykïadów omawianych w tej
ksiÈĝce bÚdzie co prawda poprawnie dziaïaÊ w 32-bitowej wersji powïoki PowerShell, ale szybko siÚ przekonasz, ĝe w Ărodowisku produkcyjnym uĝywanie
64-bitowej wersji tej powïoki robi powaĝnÈ róĝnicÚ.
Upewnij siÚ, ĝe na pasku tytuïu okna powïoki PowerShell znajduje siÚ sïowo
Administrator. Jeĝeli go tam nie ma, zamknij to okno, ponownie kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonÚ powïoki PowerShell i z menu podrÚcznego wybierz
polecenie Uruchom jako administrator. PamiÚtaj, ĝe w Ărodowisku produkcyjnym
nie zawsze bÚdziesz mógï to zrobiÊ, stÈd w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki pokaĝemy,
jak podawaÊ poĂwiadczenia logowania podczas uruchamiania poleceñ. Na razie
musisz po prostu mieÊ pewnoĂÊ, ĝe na pasku tytuïu okna powïoki PowerShell
znajduje siÚ sïowo Administrator — w przeciwnym razie moĝesz napotkaÊ póěniej róĝne problemy.

2.4. Jaka to wersja?
Sprawdzenie, której wersji powïoki PowerShell uĝywasz, wbrew pozorom moĝe wcale
nie byÊ takie proste, poniewaĝ kaĝda kolejna wersja jest instalowana w katalogu o nazwie 1.0 (odnosi siÚ to do wersji silnika jÚzyka skryptowego powïoki, co oznacza, ĝe kaĝda
wersja jest zgodna z wydaniem v1). W powïoce PowerShell v3 i nowszych istnieje jednak ïatwy sposób sprawdzenia wersji. Aby to zrobiÊ, wpisz polecenie $PSVersionTable
i naciĂnij klawisz Enter:
PS C:\> $PSVersionTable
Name
---PSVersion
WSManStackVersion
SerializationVersion
CLRVersion
BuildVersion
PSCompatibleVersions
PSRemotingProtocolVersion

Value
----3.0
3.0
1.1.0.1
4.0.30319.17379
6.2.8250.0
{1.0, 2.0, 3.0}
2.2

Po wykonaniu tego polecenia na ekranie wyĂwietlone zostanÈ zarówno numery wersji
poszczególnych komponentów zwiÈzanych z powïokÈ PowerShell, jak i wersja samej
powïoki. Jeĝeli opisane polecenie nie dziaïa lub jeĝeli parametr PSVersion nie pokazuje
wersji 3.0 lub nowszej, oznacza to, ĝe uĝywasz powïoki PowerShell w wersji, która nie
jest odpowiednia dla tej ksiÈĝki. Informacje o tym, jak pobraÊ i zainstalowaÊ najnowszÈ
wersjÚ powïoki PowerShell znajdziesz w rozdziale 1.
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2.5. mwiczenia
ZRÓB TO SAM Nie czekaj dïuĝej, aby zaczÈÊ korzystaÊ z powïoki PowerShell.
Zacznij od sprawdzenia numeru wersji zainstalowanej w Twoim systemie i upewnij
siÚ, ĝe korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej. Jeĝeli tak nie jest, zanim zaczniesz
coĂ robiÊ, powinieneĂ zainstalowaÊ powïokÚ PowerShell w wersji co najmniej v3.

PowïokÚ PowerShell v3 (i jej nowsze wersje) moĝna zainstalowaÊ równolegle obok wersji
v2. Aby póěniej uruchomiÊ wersjÚ v2, moĝesz wykonaÊ polecenie PowerShell.exe -version
2.0. Moĝesz tak skonfigurowaÊ powïokÚ PowerShell, aby automatycznie uĝywaïa wersji v2,
jeĝeli próbujesz uruchomiÊ coĂ, co nie jest kompatybilne z wersjÈ v3 (choÊ to bardzo
rzadki przypadek). Instalator v3 nie instaluje wersji v2, zatem powïokÚ v2 bÚdziesz
mógï uruchomiÊ tylko wtedy, jeĝeli zostaïa wczeĂniej zainstalowana jako pierwsza. Instalatory wersji v2 i v3 bÚdÈ nadpisywaÊ wersjÚ v1 (o ile oczywiĂcie jest juĝ zainstalowana), poniewaĝ te wersje nie mogÈ istnieÊ obok siebie. Nowsze wersje, takie jak v4, mogÈ dziaïaÊ w trybie v2, ale nie majÈ moĝliwoĂci dziaïania w innych trybach — inaczej
mówiÈc, powïoka PowerShell v4 nie moĝe dziaïaÊ jako v3.
W nowych wersjach systemu Windows domyĂlnie instalowana
jest najnowsza wersja powïoki PowerShell, choÊ mogÈ one posiadaÊ równieĝ silnik powïoki PowerShell w wersji v2. W razie potrzeby moĝesz zainstalowaÊ silnik v2, wykonujÈc z poziomu powïoki PowerShell polecenie Add-WindowsFeature
powershell-v2. Jeĝeli opcja powershell-v2 nie jest dostÚpna w Twojej wersji systemu Windows, to masz pecha, ale na szczÚĂcie w tym momencie najprawdopodobniej nie bÚdziesz jej potrzebowaÊ.
WSKAZÓWKA

2.5. ûwiczenia
Poniewaĝ sÈ to pierwsze Êwiczenia w tej ksiÈĝce, poĂwiÚcimy chwilÚ na opisanie, w jaki sposób powinieneĂ je wykonywaÊ. W kaĝdym zestawie Êwiczeñ zamieszczamy kilka
zadañ, które moĝesz wykonaÊ samodzielnie. Czasami dodamy równieĝ jednÈ lub nawet
kilka podpowiedzi, tak abyĂ mógï pójĂÊ we wïaĂciwym kierunku.
Dajemy Ci peïnÈ gwarancjÚ, ĝe wszystko, co musisz wiedzieÊ, aby wykonaÊ dany
zestaw Êwiczeñ, znajduje siÚ w tym samym lub w poprzednim rozdziale (a jeĝeli bÚdziesz musiaï skorzystaÊ z informacji omawianych w poprzednim rozdziale, to zazwyczaj poinformujemy CiÚ o tym w podpowiedziach). Nikt jednak nie twierdzi, ĝe rozwiÈzania poszczególnych zadañ zawsze bÚdÈ proste i oczywiste. Zazwyczaj zagadnienia
omawiane w danym rozdziale bÚdÈ pokazywaïy, w jaki sposób znajdowaÊ rozwiÈzania róĝnych problemów, i przez podobny proces analizy i odkrywania bÚdziesz musiaï samodzielnie przejĂÊ podczas wykonywania Êwiczeñ. PoczÈtkowo moĝe siÚ to wydawaÊ nieco
frustrujÈce, ale zmuszanie siÚ do takiej pracy w dïuĝszej perspektywie z caïÈ pewnoĂciÈ
sprawi, ĝe odniesiesz sukces w pracy z powïokÈ PowerShell. Moĝemy Ci to obiecaÊ.
PamiÚtaj, ĝe na koñcu kaĝdego rozdziaïu znajdziesz przykïadowe odpowiedzi i rozwiÈzania zadañ. Nasze propozycje nie zawsze muszÈ byÊ podobne do Twoich, a bÚdzie siÚ
tak zapewne zdarzaïo coraz czÚĂciej, w miarÚ jak bÚdziemy przechodziÊ do bardziej zïoĝonych zagadnieñ. Nieraz przekonasz siÚ, ĝe powïoka PowerShell oferuje z póï tuzina
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lub nawet wiÚcej sposobów na wykonanie niemal kaĝdego zadania. Pokaĝemy Ci metody
dziaïania, z których korzystamy najczÚĂciej, ale jeĝeli wymyĂlisz jakieĂ inne rozwiÈzanie, to
teĝ bÚdzie dobrze. Kaĝde rozwiÈzanie prowadzÈce do wykonania zadania jest poprawne.
Do wykonania tego zestawu Êwiczeñ potrzebny Ci bÚdzie dowolny
komputer z zainstalowanÈ powïokÈ PowerShell w wersji 3 lub nowszej.

UWAGA

Zaczniemy od czegoĂ ïatwego: chcielibyĂmy tylko, abyĂ skonfigurowaï konsolÚ i Ărodowisko ISE do swoich potrzeb. Wykonaj nastÚpujÈcych piÚÊ kroków:
Wybierz odpowiednie czcionki i kolory.
Upewnij siÚ, ĝe aplikacja konsoli nie ma poziomego paska przewijania u doïu.
W tym rozdziale wspominaliĂmy o tym co najmniej trzykrotnie, wiÚc prawdopodobnie jest to naprawdÚ waĝne.
3. W Ărodowisku ISE zmaksymalizuj panel konsoli; panel poleceñ moĝesz pozostawiÊ lub wyïÈczyÊ wedïug wïasnego uznania.
4. W obu aplikacjach wpisz pojedynczy cudzysïów (') oraz odwrócony apostrof (`)
i upewnij siÚ, ĝe moĝesz je ïatwo od siebie odróĝniÊ. Na standardowych klawiaturach apostrof odwrócony znajduje siÚ poniĝej klawisza Esc, na tym samym
klawiszu co znak tyldy (~).
5. Wpisz równieĝ znaki reprezentujÈce nawiasy okrÈgïe (), nawiasy kwadratowe [],
znaki mniejszoĂci i wiÚkszoĂci <> oraz nawiasy klamrowe {} i upewnij siÚ, ĝe wybrana czcionka i jej rozmiar pozwalajÈ na ïatwe i jednoznaczne rozróĝnianie wpisanych znaków. Jeĝeli wyglÈd niektórych znaków nie jest oczywisty, zmieñ krój
czcionki lub zwiÚksz jej rozmiar.
1.
2.

W tym rozdziale pokazywaliĂmy juĝ, jak wykonaÊ wszystkie opisane wyĝej operacje, zatem
nie ma potrzeby zamieszczania ĝadnych odpowiedzi — sam bÚdziesz dobrze wiedziaï,
czy wszystko wykonaïeĂ poprawnie.
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