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1
Brakuj ca

biblioteka kodu

JEDN  Z NAJWI KSZYCH ZALET SYSTEMU UNIX JEST MO LIWO
TWORZENIA NOWYCH POLECE  POPRZEZ WYKORZYSTANIE
ISTNIEJ CYCH W INNY SPOSÓB. CHO  SYSTEM ZAWIERA SETKI
polece , które mo na czy  na tysi ce sposobów, zawsze b dziesz

spotyka  si  z przypadkami, gdy adne z nich nie b dzie odpo-
wiednie do wykonania potrzebnej operacji tak jak trzeba. W tym

rozdziale opisujemy metody tworzenia lepszych i bardziej zaawansowanych pole-
ce  w wiecie skryptów pow oki.

Jest jednak jedna rzecz, o której musimy powiedzie  na samym pocz tku:
rodowisko do tworzenia skryptów pow oki nie jest tak zaawansowane jak praw-

dziwe rodowisko programistyczne. J zyki Perl, Python, Ruby, a nawet C zawie-
raj  struktury i biblioteki oferuj ce ró ne dodatkowe funkcjonalno ci. Natomiast
w wiecie skryptów pow oki obowi zuje zasada „rad  sobie sam”. Skrypty opisane
w tym rozdziale pozwol  Ci odnale  w asn  drog  w tym wiecie. S  to ele-
menty konstrukcyjne, za pomoc  których b dziesz móg  w dalszej cz ci ksi ki
tworzy  niesamowite skrypty.

Wiele problemów towarzysz cych pisaniu skryptów ma swoje ród o w sub-
telnych ró nicach pomi dzy odmianami systemu Unix oraz dystrybucjami sys-
temu Linux. Cho  standardy IEEE POSIX niew tpliwie okre laj  wspóln  baz
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funkcjonalno ci dla implementacji wszystkich systemów, jednak przej cie na
system macOS po latach u ywania Red Hat GNU/Linux mo e by  stresuj ce.
Polecenia s  inne, gdzie indziej zapisane, pomi dzy ich argumentami wyst puj
ró nice. Te rozbie no ci powoduj , e tworzenie skryptów jest trudn  sztuk ,
ale nauczysz si  kilku sztuczek, dzi ki którym ró nice te nie b d  takie gro ne.

Czym jest POSIX?
Na pocz tku system Unix przypomina  Dziki Zachód. Ró ne firmy ulepsza y go
i rozwija y w ró nych kierunkach, a jednocze nie zapewnia y u ytkowników, e
wszystkie nowe wersje s  kompatybilne z poprzednimi i jest to ten sam Unix.
W pewnym momencie do gry w czy  si  instytut IEEE (ang. Institute for
Electrical and Electronic Engineers — Instytut In ynierów Elektryków i Elek-
troników) i przy ogromnym wysi ku w asnym i wszystkich twórców systemu Unix
opracowa  standard POSIX (ang. Portable Operating System Interface — prze-
no ny interfejs dla systemu operacyjnego Unix), zgodnie z którym powinny by
tworzone wszystkie komercyjne i bezp atne implementacje systemu Unix. Nie
mo na naby  systemu operacyjnego POSIX jako takiego, ale system Unix lub
GNU/Linux, którego u ywasz, jest generalnie zgodny ze standardem POSIX (cho
pojawiaj  si  g osy, czy standard ten w ogóle jest potrzebny, skoro GNU/Linux
sam sta  si  standardem).

Ale nawet zgodne ze standardem POSIX implementacje systemu Unix mog
ró ni  si  mi dzy sob . Jednym z przyk adów, opisanych w dalszej cz ci roz-
dzia u, jest polecenie echo. W niektórych wersjach systemu obs uguje ono ar-
gument -n zapobiegaj cy przej ciu kursora do nowego wiersza, co zazwyczaj ma
miejsce po wykonaniu polecenia. W innych wersjach systemu w wy wietlanym
poleceniem echo tek cie nale y umie ci  sekwencj  \c oznaczaj  „nie przechod
do nowego wiersza”, a w jeszcze innych odmianach systemu nie ma w ogóle mo -
liwo ci zapobie enia przej ciu kursora do nowego wiersza. Aby by o jeszcze cie-
kawiej, niektóre wersje systemu Unix zawieraj  pow oki, w których jest wbu-
dowane polecenie echo nieobs uguj ce argumentów -n ani \c, albo polecenie to
jest samodzielnym plikiem binarnym /bin/echo, obs uguj cym powy sze argu-
menty. Wszystko to sprawia, e trudno jest w jednolity sposób implementowa

dania wprowadzenia danych przez u ytkownika w skryptach, które powinny
dzia a  identycznie w mo liwie jak najwi kszej liczbie odmian systemu Unix.
Dlatego gdy chce si  tworzy  przydatne skrypty, bardzo wa ne jest znormali-
zowanie polecenia echo tak, aby dzia a o ono tak samo we wszystkich systemach.
W dalszej cz ci rozdzia u, w skrypcie nr 8, dowiesz si , jak wykorzysta  pole-
cenie echo w skrypcie, aby utworzy  znormalizowan  wersj  tego polecenia.

UWAGA W niektórych skryptach opisanych w tej ksi ce wykorzystane s  cechy pow oki bash,
które mog  nie by  dost pne w innych pow okach zgodnych ze standardem POSIX.

Ale do  historii, zajmijmy si  skryptami, które potem wykorzystasz do utwo-
rzenia swojej biblioteki!
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Skrypt 1. Wyszukiwanie programów
w katalogach zmiennej PATH

W skryptach wykorzystuj cych zmienne rodowiskowe (na przyk ad MAILER lub
PAGER) kryje si  niebezpiecze stwo: niektóre ich ustawienia mog  wskazywa
programy, których nie ma. Je eli nie mia e  do czynienia z powy szymi zmien-
nymi, wyja niamy, e MAILER wskazuje preferowany program pocztowy (na przy-
k ad /usr/bin/mailx), a PAGER — program s u cy do przegl dania d ugich doku-
mentów ekran po ekranie (strona po stronie). Je eli na przyk ad zadecydujesz,
e w elastycznym skrypcie do wy wietlania d ugiego wyniku u yjesz programu

wskazanego w zmiennej PAGER zamiast domy lnego programu systemowego
(najcz ciej more lub less), to w jaki sposób mo esz wtedy sprawdzi , e powy sza
zmienna zawiera poprawn  warto ?

Pierwszy skrypt b dzie s u y  do sprawdzania, czy dany program znajduje si
w jednym z katalogów zapisanych w zmiennej PATH. Jest to jednocze nie dobry
przyk ad zastosowania kilku technik, mi dzy innymi funkcji i wyodr bniania
fragmentów danych. Listing 1.1 pokazuje, jak mo na sprawdzi , czy cie ki s
poprawnie wpisane.

Kod
Listing 1.1. Funkcje zawarte w skrypcie inpath

#!/bin/bash
# Skrypt inpath sprawdzaj cy, czy dany program jest poprawny sam w sobie,
# czy te  znajduje si  w katalogach zapisanych w zmiennej PATH.

in_path()
{
   # Funkcja usi uj ca odnale  program na podstawie jego nazwy i zmiennej PATH.
   # Zwraca 0, je eli program istnieje i jest plikiem wykonywalnym, albo 1 w przeciwnym wypadku.
   # Zwró  uwag , e tymczasowo zmieniany jest separator IFS, ale jego pierwotna warto  jest
   # przywracana na ko cu funkcji.

   cmd=$1        ourpath=$2         result=1
   oldIFS=$IFS   IFS=":"

   for directory in "$ourpath"
   do
     if [ -x $directory/$cmd ] ; then
       result=0      # Doj cie do tego miejsca oznacza, e program $cmd znajduje si
                     # w katalogu $directory.
     fi
   done

   IFS=$oldIFS
   return $result
 }
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 checkForCmdInPath()
 {
   var=$1

   if [ "$var" != "" ] ; then
     if [ "${var:0:1}" = "/" ] ; then
       if [ ! -x $var ] ; then
         return 1
       fi
     elif !  in_path $var "$PATH" ; then
       return 2
     fi
   fi
}

Jak wspomnieli my w rozdziale 0, zalecane jest utworzenie w katalogu domo-
wym nowego katalogu o nazwie skrypty i dodanie jego pe nej nazwy do zmien-
nej PATH. U yj teraz polecenia echo do sprawdzenia bie cej warto ci zmiennej,
a nast pnie w odpowiednim skrypcie logowania (.login, .profile, .bashrc lub
.bash_profile — w zale no ci od pow oki) wpisz polecenie modyfikuj ce zmien-
n  PATH. Szczegó owe informacje, jak to zrobi , znajdziesz w rozdziale 0, w cz ci
„Konfigurowanie skryptu logowania”.

UWAGA Je eli do wy wietlania listy plików w terminalu u ywasz polecenia ls, mo esz na
pocz tku nie zobaczy  specjalnych plików, takich jak .bashrc czy .bash_profile.
Jest tak dlatego, poniewa  pliki o nazwach zaczynaj cych si  od kropki s  trak-
towane jako „ukryte”. (Na samym pocz tku epoki systemu Unix okaza o si , e ta
konwencja przysparza pewnych k opotów). Aby wy wietli  wszystkie pliki w da-
nym katalogu, w cznie z ukrytymi, u yj polecenia ls z argumentem -a.

Chcemy jeszcze raz podkre li , e przyj li my w tej ksi ce za o enie, e ze
wszystkich skryptów b dziesz korzysta  w pow oce bash. Zwró  uwag , e
w pierwszym wierszu jawnie wskazana jest cie ka (shebang) /bin/bash. W wielu
systemach stosowana jest cie ka /usr/bin/env okre laj ca rodowisko w a ciwe
dla danego skryptu.

UWAGA DO KOMENTARZY

Mieli my dylemat, czy powinni my szczegó owo opisywa  dzia anie ka dego
skryptu. W niektórych przypadkach opisujemy w tek cie trudniejsze fragmenty
kodu, ale generalnie stosujemy w kodzie komentarze zawieraj ce wyja nie-
nia, co w danym miejscu si  dzieje. Zwracaj uwag  na znaki # i tekst, który
po nich nast puje.

Poniewa  bez w tpienia kiedy  b dziesz musia  czyta  skrypty utworzone przez
innych programistów, dobr  praktyk  jest czytanie komentarzy, aby móc zro-
zumie , o co, do licha, w tym skrypcie chodzi (nie dotyczy to nas, oczywi cie!).
Umieszczanie komentarzy jest znakomitym zwyczajem, poniewa  opisuj  one
operacje wykonywane w danym bloku kodu.
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Jak to dzia a?
Aby funkcja checkForCmdInPath dzia a a zgodnie z przeznaczeniem, nale y przede
wszystkim sprawdzi , czy podane dane zawieraj  tylko nazw  programu (na przy-
k ad echo), czy te  pe n  cie k  z nazw  pliku (na przyk ad /bin/echo). Mo na to
osi gn , sprawdzaj c, czy pierwszy znak warto ci zmiennej to uko nik (/). Dlatego
trzeba wyodr bni  z ca ej warto ci zmiennej tylko jej pierwszy znak.

Zwró  uwag , e sk adnia wyra enia wyodr bniaj cego fragment warto ci
${var:0:1}, u ytego w wierszu , umo liwia wydzielenie cz ci ci gu znaków,
zaczynaj cej si  od zadanego numeru znaku i zawieraj cej zadan  liczb  zna-
ków (je eli d ugo  cz ci nie zostanie okre lona, zostanie wyodr bniona cz
od zadanego znaku do ko ca ci gu). Na przyk ad wyra enie ${var:8} reprezen-
tuje cz  warto ci zmiennej $var, pocz wszy od 8. znaku do ko ca ci gu,
natomiast wyra enie ${var:8:6} reprezentuje fragment ci gu od 8. do 14.
znaku w cznie. Mo esz to sprawdzi  na poni szym przyk adzie:

$ var="Ciekawe rzeczy tu si  dziej ..."
$ echo ${var:8}
rzeczy tu si  dziej ...
$ echo ${var:8:6}
rzeczy
$

W listingu 1.1 powy sze wyra enie jest u yte w celu sprawdzenia, czy podana
cie ka do pliku zaczyna si  od uko nika, a nast pnie czy plik ten faktycznie znaj-

duje si  w systemie. Je eli pierwszym znakiem jest uko nik, przyjmowane jest
za o enie, e zmienna zawiera bezwzgl dn  cie k , po czym za pomoc  ope-
ratora -x sprawdzana jest dost pno  pliku w systemie . Je eli uko nika nie ma,
wtedy warto  zmiennej jest przekazywana funkcji in_path , która sprawdza,
czy plik znajduje si  w którym  z katalogów zapisanych w zmiennej PATH.

Uruchomienie skryptu
Aby móc korzysta  ze skryptu tak jak ze zwyk ego programu, trzeba najpierw na
jego ko cu wpisa  krótki blok polece , które b d  wykonywa y podstawowe
operacje, takie jak pobranie danych wpisanych przez u ytkownika i przekazanie
ich opisanym wy ej funkcjom:

if [ $# -ne 1 ] ; then
  echo "U ycie: $0 polecenie" >&2 ; exit 1
fi

checkForCmdInPath "$1"
case $? in
  0 ) echo "$1 znajduje si  w katalogach zmiennej PATH."         ;;
  1 ) echo "$1 nie istnieje i nie jest to plik wykonywalny."     ;;
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  2 ) echo "$1 nie znajduje si  w katalogach zmiennej PATH."     ;;
esac

exit 0

Po wpisaniu powy szego kodu mo esz uruchomi  skrypt wprost, w sposób
pokazany w cz ci „Wyniki”. Pami taj, aby pó niej, gdy zako czysz prac  nad
tym skryptem i b dziesz go chcia  umie ci  w bibliotece swoich skryptów, usun
powy szy kod lub zamieni  go w komentarz, aby nie wprowadza  niepotrzebne-
go zamieszania.

Wyniki
Aby przetestowa  skrypt, u yj polecenia inpath z nazwami trzech programów:
jednego, który jest zapisany w jednym z katalogów zmiennej PATH, drugiego, który
istnieje, ale znajduje si  w innym katalogu, oraz trzeciego, którego nie ma.

Listing 1.2 zawiera przyk adowy test skryptu.

Listing 1.2. Test skryptu inpath

$ inpath echo
echo znajduje si  w katalogach zmiennej PATH.
$ inpath MrEcho
MrEcho nie znajduje si  w katalogach zmiennej PATH.
$ inpath /usr/bin/MrEcho
/usr/bin/MrEcho nie istnieje i nie jest to plik wykonywalny.
$

Ostatni blok kodu, który wpisa e , przek ada wynik zwracany przez funkcj
in_path na czytelny komunikat. Dzi ki temu mo na atwo sprawdzi , czy skrypt
dzia a poprawnie w ka dym z trzech przypadków.

Rozbudowa skryptu
Je eli ju  przy tworzeniu pierwszego skryptu chcesz poczu  si  jak bohater,
zastosuj zamiast wyra enia ${var:0:1} jego bardziej skomplikowan  wersj :
${var%${var#?}}. Wyra enie to wykorzystuje metod  wyodr bniania fragmentu
danych okre lon  w standardzie POSIX. Ten na pozór bezsensowny zapis zawiera
w rzeczywisto ci dwa wyra enia, z których jedno jest zagnie d one w drugim.
Wewn trzne wyra enie ${var#?} wyodr bnia ze zmiennej var fragment ca ego ci gu
z wyj tkiem pierwszego znaku. Znak # oznacza usuni cie pierwszego fragmentu
ci gu zgodnego z zadanym wzorcem, natomiast znak ? jest wyra eniem regularnym
reprezentuj cym dok adnie jeden znak.

Nast pnie wyra enie ${var%wzorzec} wyodr bnia fragment ci gu zawieraj cy
wszystkie znaki pozosta e po usuni ciu ze zmiennej var wszystkich znaków zgod-
nych ze wzorcem. W tym przypadku usuni te zosta y znaki zwrócone przez we-
wn trzne wyra enie, zatem ostatecznym wynikiem jest pierwszy znak ci gu.
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Je eli powy szy zapis jest dla Ciebie zbyt zagmatwany, mo esz wykorzysta
opisane wcze niej wyra enie ${nazwa_zmiennej:pocz tek:koniec} wyodr bniaj ce
ci g znaków, dost pne w wi kszo ci pow ok (w tym bash, ksh i zsh).

Je eli nie odpowiada Ci adna z powy szych metod wyodr bniania frag-
mentu danych, to oczywi cie mo esz wykorzysta  polecenie systemowe $(echo
$var | cut -c1). Za pomoc  skryptów pow oki dany problem, na przyk ad wy-
odr bnienie, przekszta cenie czy za adowanie danych, mo na rozwi za  na kilka
sposobów. Pami taj, e filozofia „wi zania krawata na ró ne sposoby” nie oznacza,
e jedna metoda jest lepsza od innej.

Ponadto, je eli chcesz utworzy  odmian  powy szego lub innego skryptu,
który b dzie rozpoznawa , czy zosta  uruchomiony w wierszu polece , czy za
pomoc  innego skryptu, wpisz w jednym z pierwszych wierszy nast puj cy kod:

if [ "$BASH_SOURCE" = "$0" ]

Jako wiczenie dla Ciebie, drogi czytelniku, pozostawiamy poeksperymen-
towanie i napisanie pozosta ej cz ci kodu!

UWAGA Bardzo przydatny jest skrypt nr 47, który jest bardzo podobny do powy szego.
Uwzgl dnia on zarówno katalogi zapisane w zmiennej PATH, jak równie  w zmien-
nych rodowiskowych w skrypcie logowania.

Skrypt 2. Weryfikacja wprowadzanych danych:
tylko litery i cyfry

U ytkownicy cz sto nie zwracaj  uwagi na wskazówki wy wietlane na ekranie
i wprowadzaj  dane niespójne, niew a ciwie formatowane lub o b dnej sk adni.
Jako twórca skryptów pow oki musisz umie  wyszukiwa  i sygnalizowa  tego ro-
dzaju b dy, zanim stan  si  przyczyn  problemów.

Typowy przyk ad dotyczy wprowadzania nazw plików lub kluczy w bazie
danych. Za ó my, e Twój skrypt prosi u ytkownika o wprowadzenie ci gu za-
wieraj cego wy cznie wielkie i ma e litery oraz cyfry, bez znaków interpunk-
cyjnych, spacji ani znaków specjalnych. Czy u ytkownik wpisa  poprawne dane?
To sprawdza skrypt przedstawiony w listingu 1.3.

Kod
Listing 1.3. Skrypt sprawdzaj cy poprawno  danych

#!/bin/bash
# Skrypt validalnum sprawdzaj cy, czy wprowadzone dane zawieraj  wy cznie litery i cyfry.

validAlphaNum()
{
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  # Funkcja sprawdzaj ca argument. Zwraca 0, je eli sk ada si  on z samych
  # wielkich i ma ych liter oraz cyfr, a 1 w przeciwnym wypadku.

  # Usuni cie wszystkich niedozwolonych znaków.
  validchars="$(echo $1 | sed -e 's/[^[:alnum:]]//g')"

  if [ "$validchars" = "$1" ] ; then
    return 0
  else
    return 1
  fi
}

# POCZ TEK G ÓWNEJ CZ CI SKRYPTU. USU  LUB ZAMIE  W KOMENTARZ KOD
# PONI EJ TEGO WIERSZA,
# JE ELI TEN SKRYPT B DZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================
/bin/echo -n "Podaj dane: "
read input

# Sprawdzenie danych.
if ! validAlphaNum "$input" ; then
  echo "Dane mog  zawiera  tylko litery lub cyfry." >&2
  exit 1
else
  echo "Dane poprawne."
fi

exit 0

Jak to dzia a?
Algorytm powy szego skryptu jest prosty. Najpierw tworzona jest kopia wpro-
wadzonych danych, przekszta conych za pomoc  polecenia sed usuwaj cego
wszystkie niedopuszczalne znaki . Nast pnie nowe dane s  porównywane
z oryginalnymi . Je eli nie ma mi dzy nimi ró nicy, to wszystko jest w porz dku.
W przeciwnym wypadku ró nica oznacza, e dane zawieraj  niedopuszczalne
znaki, usuni te za pomoc  polecenia przekszta caj cego, a wi c dane s  b dne.

Powy szy algorytm dzia a poprawnie, poniewa  polecenie sed usuwa z ci gu
wszystkie znaki okre lone za pomoc  wyra enia [:alnum:]. Jest to wyra enie re-
gularne zgodne ze standardem POSIX, reprezentuj ce wszystkie znaki alfanu-
meryczne. Je eli przekszta cone dane nie s  zgodne z oryginalnymi, oznacza to,
e we wprowadzonym ci gu znajduj  si  znaki inne ni  alfanumeryczne, a wi c

wprowadzone dane s  b dne. Funkcja zwraca wtedy warto  ró n  od zera
oznaczaj c  problem. Pami taj, e dane mog  zawiera  tylko znaki ASCII.

Uruchomienie skryptu
Skrypt jest samodzielnym programem. Prosi u ytkownika o wprowadzenie da-
nych, a nast pnie wy wietla informacj , czy s  one poprawne. Jednak bardziej
praktycznym przyk adem zastosowania tego skryptu jest skopiowanie zawartej
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w nim funkcji validAlphaNum i wklejenie jej na pocz tku innego skryptu albo
umieszczenie w bibliotece i wywo anie w sposób pokazany w skrypcie nr 12.

Powy szy kod jest równie  dobrym przyk adem zastosowania techniki two-
rzenia skryptów. Powiniene  najpierw tworzy  funkcje, a nast pnie testowa  je
przed zastosowaniem w wi kszych, bardziej z o onych skryptach. W ten sposób
zaoszcz dzisz sobie mnóstwa k opotów.

Wyniki
Korzystanie ze skryptu validalnum jest bardzo proste. U ytkownik jest proszony
o podanie ci gu znaków do sprawdzenia. Listing 1.4 pokazuje, jak traktowane s
b dne i poprawne dane.

Listing 1.4. Test skryptu validalnum

$ 02-validalnum
Podaj dane: poprawneDANE1234
Dane poprawne.
$ 02-validalnum
Podaj dane: To s  na pewno B DNE dane, 1234
Dane mog  zawiera  tylko litery lub cyfry.

Rozbudowa skryptu
Metoda „usu  b dne znaki i sprawd , co zosta o” jest dobra, poniewa  jest ela-
styczna, szczególnie je eli zarówno zmienn  zawieraj c  wprowadzone dane,
jak i wzorzec (który mo e by  pusty) umie cisz w cudzys owach, dzi ki czemu
unikniesz b dów spowodowanych pustymi zmiennymi. Puste zmienne s  cz st
przyczyn  problemów w skryptach, poniewa  z ich powodu pozornie poprawne
wyra enie warunkowe okazuje si  b dne i skutkuje wy wietleniem komunikatu.
Musisz zawsze pami ta , e fraza z o ona z cudzys owów nieobejmuj cych ad-
nych znaków ró ni si  od pustej frazy.

Chcesz dopuszcza  wprowadzanie wy cznie wielkich liter, spacji, przecin-
ków i kropek? Wystarczy w tym celu zmieni  wzorzec w wierszu  na poni szy:

sed 's/[^[:upper:] ,.]//g'

Do sprawdzania numerów telefonicznych mo esz wykorzysta  proste wyra-
enie (dopuszczaj ce cyfry, spacje, nawiasy i my lniki, przy czym spacje nie mog

znajdowa  si  na pocz tku ani tworzy  sekwencji w rodku ci gu):

sed 's/[^- [:digit:]\(\)]//g'

Jednak je eli chcesz ograniczy  dane tylko do cyfr, pami taj o pewnej pu apce.
By  mo e chcia by  u y  nast puj cego wyra enia:

sed 's/[^[:digit:]]//g'
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Wyra enie to dzia a poprawnie w przypadku liczb dodatnich, ale jak mo na
dopu ci  wprowadzanie liczb ujemnych? Je eli znak odejmowania umie cisz
we wzorcu dopuszczalnych znaków, wówczas ci g -3-4 b dzie potraktowany jako
poprawny, cho  oczywi cie nie reprezentuje poprawnej liczby ujemnej. Skrypt
nr 5 pokazuje, jak obs ugiwa  liczby ujemne.

Skrypt 3. Normalizacja formatów dat
Jednym z problemów towarzysz cych tworzeniu skryptów jest ró norodno
formatów dat. Ich normalizacja mo e by  rednio lub bardzo trudna. Formato-
wanie dat nale y do najtrudniejszych zada , poniewa  daty mo na zapisywa  na
wiele ró nych sposobów. Nawet je eli poprosisz u ytkownika o wprowadzenie
daty w okre lonym formacie, na przyk ad dzie -miesi c-rok, i tak prawdopo-
dobnie wprowadzi on b dne dane, na przyk ad zamiast numeru miesi ca wpi-
sze jego nazw , pe n  lub skrócon , albo z o on  z samych wielkich liter. Dlatego
bardzo przydatna do tworzenia nast pnych skryptów, szczególnie skryptu nr 7,
b dzie funkcja normalizuj ca daty.

Kod
Skrypt przedstawiony w listingu 1.5 normalizuje formaty dat wed ug do  pro-
stych kryteriów: miesi c musi by  okre lony za pomoc  nazwy lub liczby z za-
kresu od 1 do 12, a rok musi by  czterocyfrow  liczb . Znormalizowana data
sk ada si  z numeru dnia, nazwy miesi ca (jej trzyliterowego skrótu) i czterocy-
frowego roku.

Listing 1.5. Skrypt normdate

#!/bin/bash
# Skrypt normdate zamieniaj cy oznaczenie miesi ca na trzyliterowy skrót nazwy.
# Zawiera funkcj  wykorzystan  w skrypcie nr 7, valid-date, zwracaj c  warto  0, je eli data jest poprawna.

monthNumToName()
{
  # Przypisanie zmiennej 'month' odpowiedniej warto ci.
  case $1 in
    1 ) month="sty"    ;;  2 ) month="lut"    ;;
    3 ) month="mar"    ;;  4 ) month="kwi"    ;;
    5 ) month="maj"    ;;  6 ) month="cze"    ;;
    7 ) month="lip"    ;;  8 ) month="sie"    ;;
    9 ) month="wrz"    ;;  10) month="pa "    ;;
    11) month="lis"    ;;  12) month="gru"    ;;
    * ) echo "$0: B dny numer miesi ca $1" >&2; exit 1
  esac
  return 0
}
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# POCZ TEK G ÓWNEJ CZ CI SKRYPTU. USU  LUB ZAMIE  W KOMENTARZ KOD
# PONI EJ TEGO WIERSZA,
# JE ELI TEN SKRYPT B DZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================
# Weryfikacja danych
if [ $# -ne 3 ] ; then
  echo "U ycie: $0 dzie  miesi c rok" >&2
  echo "Typowe formaty: '3 sierpnia 2002, '3 8 2002'" >&2
  exit 1
fi
if [ $3 -le 99 ] ; then
  echo "$0: rok musi by  liczb  czterocyfrow ." >&2; exit 1
fi

# Czy miesi c jest podany w postaci liczby?
if [ -z $(echo $2|sed 's/[[:digit:]]//g')  ]; then
  monthNumToName $2
else
  # Normalizacja nazwy miesi ca: tylko trzy pierwsze litery.
  month="$(echo $2|cut -c1-3 | tr '[:upper:]' '[:lower:]')"
fi

echo $1 $month $3

exit 0

Jak to dzia a?
Zwró  uwag  na trzeci  instrukcj  warunkow  . Usuwa ona z wprowadzonych
danych wszystkie cyfry, a nast pnie sprawdza, czy wynikowy ci g znaków ma
zerow  d ugo  (parametr -z). Je eli tak jest, to znaczy, e wprowadzone dane
zawieraj  tylko cyfry, które mo na prze o y  na nazw  miesi ca za pomoc
funkcji monthNumToName(). Funkcja ta jednocze nie sprawdza, czy podana liczba
jest poprawnym numerem miesi ca. Je eli natomiast wprowadzone dane nie
zawieraj  samych cyfr, wtedy przyjmowane jest za o enie, e jest to nazwa mie-
si ca, która jest nast pnie normalizowana za pomoc  skomplikowanej sekwencji
polece  cut i tr wywo ywanych w podpow oce (tj. sekwencji polece  umiesz-
czonych wewn trz znaków $( i ), które powoduj  zast pienie polece  wynikami
ich dzia ania).

Polecenia wykonywane w podpow oce  wyodr bniaj  z wprowadzonych
danych trzy pierwsze znaki (polecenie cut) i przekszta caj  je na ma e litery
(polecenie tr). Zwró  uwag , e nie jest tu sprawdzana poprawno  nazwy mie-
si ca, jak to ma miejsce w przypadku jego numeru.

Uruchomienie skryptu
Aby móc w przysz o ci maksymalnie elastycznie korzysta  ze skryptu normdate
w innych skryptach, nale y w nim zaimplementowa  obs ug  trzech argumentów,
jak w listingu 1.6.
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Wyniki
Listing 1.6. Test skryptu normdate

$ normdate 3 8 62
normdate: rok musi by  liczb  czterocyfrow .
$ normdate 3 8 1962
3 sie 1962
$ normdate 03 sierpnia 1962
03 sie 1962

Zwró  uwag , e powy szy skrypt normalizuje jedynie oznaczenie miesi ca,
a zapis dnia i roku pozostawia bez zmian.

Rozbudowa skryptu
Zanim si  nadmiernie podekscytujesz ró norodnymi mo liwo ciami rozbudo-
wywania i komplikowania powy szego skryptu, zapoznaj si  ze skryptem nr 7,
wykorzystuj cym skrypt normdate do weryfikowania poprawno ci daty.

Jedn  z modyfikacji, któr  mo esz wprowadzi  w tym skrypcie, jest umo li-
wienie wprowadzania dat w formacie DD/MM/RRRR lub DD-MM-RRRR.
W tym celu tu  przed pierwsz  instrukcj  warunkow  wpisz poni szy kod:

if [ $# -eq 1 ] ; then # Uwzgl dnienie formatu ze znakami / i -.
  set -- $(echo $1 | sed 's/[\/\-]/ /g')
fi

Po wprowadzeniu powy szej zmiany skrypt normalizuje daty podane w na-
st puj cych formatach:

$ normdate 10-6-2000
10 cze 2000
$ normdate 11-marca-1911
11 mar 1911
$ normdate 3/8/1962
3 sie 1962

Je eli dok adnie przeanalizujesz kod, zauwa ysz, e mo na w nim zaimple-
mentowa  bardziej zaawansowane metody weryfikacji roku, nie mówi c ju
o normalizacji dat zapisanych w ró nych mi dzynarodowych formatach. To za-
danie zostawiamy Tobie jako wiczenie!
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Skrypt 4. Czytelne wy wietlanie du ych liczb
Cz sto pope nianym przez programistów b dem jest wy wietlanie wyników
oblicze  bez ich uprzedniego sformatowania. Trudno jest przecie  u ytkownikowi
oceni , ile milionów reprezentuje liczba 43245435 bez odliczenia cyfr od prawej
strony do lewej i wstawienia w pami ci odst pów pomi dzy grupami trzech znaków.
Skrypt przedstawiony w listingu 1.7 w czytelny sposób formatuje zadane liczby.

Kod
Listing 1.7. Skrypt nicenumber formatuje du e liczby i wy wietla je w czytelny sposób

#!/bin/bash
# Skrypt nicenumber wy wietla zadan  liczb  w czytelnej formie.
# Nale y w nim okre li  warto ci zmiennych DD (separator dziesi tny) i TD (separator tysi cy).
# Wynik jest zapisywany w zmiennej nicenum, a je eli zostanie podany drugi argument, równie  jest
# wy wietlany w kanale stdout.

nicenumber()
{
  # Zwró  uwag , e przyj te jest za o enie, i  separatorem dziesi tnym we wprowadzonej warto ci
  # jest przecinek.
  # Separatorem dziesi tnym w wyniku jest równie  przecinek, chyba e za pomoc  argumentu -d
  # zostanie okre lony inny znak.

  integer=$(echo $1 | cut -d, -f1)    # Cz  liczby po lewej stronie przecinka.
  decimal=$(echo $1 | cut -d, -f2)    # Cz  liczby po prawej stronie przecinka.

  # Sprawdzenie, czy wprowadzona liczba zawiera cz  u amkow .
  if [ "$decimal" != "$1" ]; then
    # Liczba zawiera cz  u amkow , wi c nale y j  uwzgl dni .
    result="${DD:= ','}$decimal"
  fi

  thousands=$integer

  while [ $thousands -gt 999 ]; do
    remainder=$(($thousands % 1000))    # Trzy najmniej znacz ce cyfry.

    # "Reszta" musi sk ada  si  z trzech cyfr. Czy trzeba j  uzupe ni  zerami?
    while [ ${#remainder} -lt 3 ] ; do  # Dodanie wiod cych zer.
      remainder="0$remainder"
    done

    result="${TD:=" "}${remainder}${result}"    # Przygotowanie wyniku od strony
                                                # prawej do lewej. 
    thousands=$(($thousands / 1000))    # Nowa warto  dla zmiennej remainder. 
  done

  nicenum="${thousands}${result}"
  if [ ! -z $2 ] ; then
    echo $nicenum
  fi
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}

DD=","  # Separator dziesi tny oddzielaj cy cz  ca kowit  od u amkowej.
TD=" "  # Separator tysi cy, rozdzielaj cy grupy trzech cyfr.

# POCZ TEK G ÓWNEJ CZ CI SKRYPTU. USU  LUB ZAMIE  W KOMENTARZ KOD
# PONI EJ TEGO WIERSZA,
# JE ELI TEN SKRYPT B DZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================
while getopts "d:t:" opt; do  
  case $opt in
    d ) DD="$OPTARG"    ;;
    t ) TD="$OPTARG"    ;;
  esac
done
shift $(($OPTIND - 1))

# Weryfikacja poprawno ci danych
if [ $# -eq 0 ] ; then
  echo "U ycie: $(basename $0) [-d c] [-t c] liczba"
  echo "  -d okre la separator dziesi tny (domy lnie przecinek)"
  echo "  -t okre la separator tysi cy (domy lnie spacja)"
  exit 0
fi

nicenumber $1 1         # Drugi argument powoduje, e funkcja nicenumber 
                        # wy wietla wynik za pomoc  polecenia 'echo'.

exit 0

Jak to dzia a?
Rdzeniem skryptu jest p tla while zawarta w funkcji nicenumber . Wewn trz
niej z liczby zapisanej w zmiennej thousands (tysi ce) wyodr bniane s  kolejno
trzy najmniej znacz ce cyfry , które s  nast pnie doklejane do czytelnego wy-
niku . Warto  zapisana w zmiennej thousands jest za ka dym razem pomniej-
szana , po czym p tla wykonuje nast pny obieg, je eli jest to konieczne.

W g ównej cz ci skryptu najpierw za pomoc  polecenia getopts analizowane
s  zadane argumenty , po czym wywo ywana jest funkcja nicenumber  z ostat-
nim argumentem podanym przez u ytkownika.

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowa  skrypt, nale y w jego argumencie poda  po prostu du  liczb .
Skrypt odpowiednio umie ci w niej separatory dziesi tny i tysi czny, czy to w postaci
domy lnych znaków, czy okre lonych za pomoc  dodatkowych argumentów.

Wynik dzia ania skryptu mo na wykorzysta  w wy wietlanych komunikatach,
na przyk ad:

echo "Naprawd  chcesz zap aci  $(nicenumber $cena) z ?"
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Wyniki
Skrypt nicenumber jest prosty w u yciu, ale posiada kilka zaawansowanych opcji.
Listing 1.8 pokazuje zastosowanie skryptu do formatowania liczb.

Listing 1.8. Test skryptu nicenumber

$ nicenumber 5894625
5 894 625
$ nicenumber 589462532,433
589 462 532,433
$ nicenumber -d. -t, 589462532,433
589,462,532.433

Rozbudowa skryptu
W ró nych krajach stosowane s  ró ne separatory dziesi tne i tysi czne, które
mo na okre li  za pomoc  argumentów skryptu. Na przyk ad w Stanach Zjed-
noczonych w a ciwe b d  argumenty -d "." -t ",", w Niemczech i W oszech
-d "." -t ",", a w Szwajcarii, w której u ywa si  czterech j zyków, b d  to ar-
gumenty -d "." -t "'". Jest to doskona y przyk ad sytuacji, w której lepszym
rozwi zaniem jest tworzenie skryptów sparametryzowanych ni  zawieraj cych
wpisane na sta e warto ci. Dzi ki temu ze skryptu mo e korzysta  mo liwie
najwi ksza rzesza u ytkowników.

Zwró  uwag , e separatorem dziesi tnym warto ci podawanej w argumencie
skryptu musi by  przecinek. Gdyby  wi c chcia  dostosowa  skrypt do innego
separatora, musia by  odpowiednio zmieni  argumenty polecenia cut w wierszach

 i , na przyk ad podaj c w nim kropk . Poni szy kod pokazuje, jak to zrobi :

integer=$(echo $1 | cut "-d$DD" -f1) # Cz  liczby po lewej stronie przecinka.
decimal=$(echo $1 | cut "-d$DD" -f2) # Cz  liczby po prawej stronie przecinka.

Powy szy skrypt dzia a poprawnie, pod warunkiem e separator dziesi tny
w podanej liczbie jest taki sam jak separator dziesi tny okre lony w argumencie.
W przeciwnym wypadku pojawi si  komunikat o b dzie. Bardziej zaawanso-
wanym rozwi zaniem by oby wpisanie przed powy szymi dwoma wierszami
kodu sprawdzaj cego, czy oba separatory s  takie same. Mo na to zrobi , stosu-
j c t  sam  sztuczk  co w skrypcie nr 2, czyli usuwaj c z zadanej liczby wszystkie
cyfry i sprawdzaj c, co zostanie:

separator="$(echo $1 | sed 's/[[:digit:]]//g')"
if [ ! -z "$separator" -a "$separator" != "$DD" ] ; then
  echo "$0: Podany zosta  b dny separator dziesi tny '$separator'." >&2
  exit 1
fi
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Skrypt 5. Weryfikacja poprawno ci
liczb ca kowitych

Jak ju  przekona e  si , tworz c skrypt nr 2, weryfikacja poprawno ci liczb ca -
kowitych jest dziecinnie prosta, chyba e trzeba równie  uwzgl dni  liczby
ujemne. Problem polega na tym, e taka liczba mo e zawiera  tylko jeden znak
odejmowania, na samym pocz tku. Procedura weryfikacyjna zawarta w listingu
1.9 sprawdza, czy liczba ujemna jest poprawna, a dodatkowo — czy zawiera si
w zadanym zakresie.

Kod
Listing 1.9. Skrypt validint

#!/bin/bash
# Skrypt validint weryfikuj cy poprawno  liczb ca kowitych, z ujemnymi w cznie.

validint()
{
  # Sprawdzenie poprawno ci pierwszego argumentu i porównanie go z minimaln  warto ci
  # podan  w drugim argumencie i maksymaln  w trzecim. Je eli zadana warto
  # nie zawiera si  w podanym zakresie lub nie sk ada si  wy cznie z cyfr, zg aszany jest b d.

  number="$1";      min="$2";      max="$3"

  if [ -z $number ] ; then
    echo "Podaj liczb ." >&2 ; return 1
  fi

  # Czy pierwszym znakiem jest my lnik?
  if [ "${number%${number#?}}" = "-" ] ; then
    testvalue="${number#?}" # Wyodr bnienie do sprawdzenia wszystkich znaków oprócz pierwszego.
  else
    testvalue="$number"
  fi

  # Utworzenie na potrzeby weryfikacji warto ci zawieraj cej wy cznie cyfry.
  nodigits="$(echo $testvalue | sed 's/[[:digit:]]//g')"

  # Sprawdzenie, czy warto  zawiera inne znaki ni  cyfry.
  if [ ! -z $nodigits ] ; then
    echo "B dna warto ! Dozwolone s  tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp." >&2
    return 1
  fi

  if [ ! -z $min ] ; then
    # Czy podana liczba jest mniejsza ni  warto  minimalna?
    if [ "$number" -lt "$min" ] ; then
      echo "Liczba $number jest za ma a. Minimalna warto  to $min." >&2
      return 1
    fi
  fi
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  if [ ! -z $max ] ; then
    # Czy podana liczba jest wi ksza ni  warto  maksymalna?
    if [ "$number" -gt "$max" ] ; then
      echo "Liczba $number jest za du a. Maksymalna warto  to $max." >&2
      return 1
    fi
  fi
  return 0
}

Jak to dzia a?
Weryfikacja poprawno ci liczby ca kowitej jest prosta, poniewa  sprawdzana
warto  musi sk ada  si  wy cznie z cyfr (od 0 do 9), z ewentualnym jednym
znakiem odejmowania na pocz tku. Je eli funkcja validint() zostanie wywo ana
z argumentami okre laj cymi minimaln  lub maksymaln  warto , wtedy dodat-
kowo funkcja sprawdza, czy liczba mie ci si  w zadanym zakresie.

Funkcja testuje, czy u ytkownik w ogóle poda  argumenty skryptu  (jest to
kolejny przypadek wyra enia, w którym u ycie zmiennej nieuj tej w cudzys o-
wy mo e spowodowa  b d i wy wietlenie komunikatu). Nast pnie sprawdza,
czy na pocz tku podanej warto ci znajduje si  znak odejmowania , po czym
tworzy kopi  zadanej warto ci z usuni tymi cyframi . Je eli nowa warto  nie
jest pustym ci giem znaków, wtedy wynik testu jest negatywny.

Je eli u ytkownik wprowadzi  poprawn  liczb , wtedy jest ona porównywana
z warto ciami minimaln  i maksymaln  . Je eli liczba mie ci si  w zadanym
zakresie, wtedy funkcja zwraca warto  1, w przeciwnym wypadku zwraca 0.

Uruchomienie skryptu
Ca y skrypt jest funkcj , któr  mo na skopiowa  i umie ci  w innym skrypcie
lub w bibliotece funkcji. Aby u y  go tak jak polecenia, na jego ko cu dopisz
kod z listingu 1.10.

Listing 1.10. Dodatkowe wiersze kodu umo liwiaj ce korzystanie ze skryptu jak z polecenia

# Weryfikacja poprawno ci danych
if validint "$1" "$2" "$3" ; then
  echo "Podana warto  jest poprawn  liczb  ca kowit  zawart  w zadanym
zakresie."
fi

Wyniki
Po dopisaniu do skryptu kodu z listingu 1.10 mo esz u ywa  skryptu tak, jak
pokazuje listing 1.11.

Listing 1.11. Tekst skryptu validint

$ validint 1234,3
B dna warto ! Dozwolone s  tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp.
$ validint 103 1 100
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Liczba 103 jest za du a. Maksymalna warto  to 100.
$ validint -17 0 25
Liczba -17 jest za ma a. Minimalna warto  to 0.
$ validint -17 -20 25
Poddana warto  jest poprawn  liczb  ca kowit  zawart  w zadanym zakresie.

Rozbudowa skryptu
Zwró  uwag , e wyra enie w wierszu  sprawdza, czy pierwszym znakiem jest
znak odejmowania:

if [ "${number%${number#?}}" = "-" ] ; then

Je eli tak, wtedy zmiennej testvalue przypisywana jest numeryczna cz
zadanej warto ci, z której nast pnie usuwane s  wszystkie cyfry. Uzyskana nowa
warto  jest dalej sprawdzana.

By  mo e kusi Ci , aby w niektórych zagnie d onych instrukcjach if u y
operatora logicznego oraz (-a), na przyk ad w nast puj cy sposób:

if [ ! -z $min -a "$number" -lt "$min" ] ; then
  echo "Liczba $number jest za ma a. Minimalna warto  to $min." >&2
  exit 1
fi

Powy szy kod nie b dzie jednak dzia a  poprawnie, poniewa  nawet je eli
pierwszy wyraz w sprawdzanym wyra eniu b dzie mia  warto  fa sz, to i tak
nie b dziesz mia  pewno ci, e drugi wyraz nie zostanie sprawdzony (jak to si
dzieje w innych j zykach programowania). Oznacza to, e tego typu zapis mo e
skutkowa  porównaniem b dnych lub nieoczekiwanych warto ci. Nie powinno
tak by , ale w ten sposób dzia aj  skrypty pow oki.

Skrypt 6. Weryfikacja poprawno ci
liczb zmiennoprzecinkowych

Na pierwszy rzut oka proces sprawdzania poprawno ci liczb zmiennoprzecin-
kowych (rzeczywistych) przy wszystkich zawi o ciach i niuansach skryptów po-
w oki mo e wydawa  si  czym  bardzo mudnym. Zauwa  jednak, e liczb
zmiennoprzecinkow  mo na potraktowa  jako dwie liczby ca kowite oddzielone
przecinkiem. Je eli przypomnisz sobie, e zewn trzne skrypty (np. validint)
mo na wykorzystywa  w poleceniach, wtedy oka e si , e sprawdzanie po-
prawno ci liczb zmiennoprzecinkowych jest zaskakuj co prostym zadaniem.
W skrypcie przedstawionym w listingu 1.12 przyj te zosta o za o enie, e b dzie
on wywo ywany w tym samym katalogu, w którym znajduje si  skrypt validint.
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Kod
Listing 1.12. Skrypt validfloat

#!/bin/bash
# Skrypt validfloat sprawdza, czy podana warto  reprezentuje liczb  zmiennoprzecinkow .
# Pami taj, e liczba nie mo e by  zapisana w formacie naukowym (np. 1.304e5).

# Aby sprawdzi , czy podana warto  reprezentuje liczb  zmiennoprzecinkow ,
# nale y podzieli  j  na dwie cz ci: ca kowit  i u amkow .
# Nast pnie nale y sprawdzi , czy pierwsza cz  reprezentuje liczb  ca kowit , a druga — liczb
# ca kowit  nieujemn .
# W ten sposób warto  -30,5 b dzie oceniona jako poprawna, a -30,-8 jako b dna liczba.

# Aby w jednym skrypcie wykorzysta  inny, nale y poprzedzi  jego nazw  kropk  (.). To proste.

. validint   # Sposób wywo ywania skryptu validint w pow oce bash.

validfloat()
{
  fvalue="$1"

  # Sprawdzenie, czy podana warto  zawiera przecinek.
  if [ ! -z $(echo $fvalue | sed 's/[^,]//g') ] ; then

    # Wyodr bnienie cz ci warto ci po lewej stronie przecinka (np. '3' z liczby '3,14').
    decimalPart="$(echo $fvalue | cut -d, -f1)"

    # Wyodr bnienie cz ci warto ci po prawej stronie przecinka (np. '14' z '3,14').
    fractionalPart="${fvalue#*\,}"

    # Sprawdzenie najpierw cz ci dziesi tnej, czyli znajduj cej si  po lewej stronie przecinka.

    if [ ! -z $decimalPart ] ; then
      # Znak "!" oznacza negacj  wyniku wyra enia, wi c poni szy zapis oznacza "je eli wyra enie
      # NIE jest liczb  ca kowit ".
      if ! validint "$decimalPart" "" "" ; then
        return 1
      fi
    fi

    # Sprawdzenie cz ci u amkowej (po prawej stronie przecinka). Przede wszystkim na pocz tku
    # nie mo e by  znaku odejmowania, jak np. w warto ci 33,-11, wi c nale y sprawdzi , czy w tej
    # cz ci jest znak '-'.
    if [ "${fractionalPart%${fractionalPart#?}}" = "-" ] ; then
      echo "B dna liczba zmiennoprzecinkowa: po przecinku nie mo e" \
         "by  znaku '-'." >&2     # Zapis >&2 powoduje wys anie tekstu do kana u stderr.
      return 1
    fi
    if [ "$fractionalPart" != "" ] ; then
      # Je eli cz  u amkowa NIE jest poprawn  liczb  ca kowit …
      if ! validint "$fractionalPart" "0" "" ; then
        return 1
      fi
    fi
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  else
    # Je eli ca a warto  sk ada si  tylko ze znaku "-", to te  nie jest dobrze.
    if [ "$fvalue" = "-" ] ; then
      echo "B dny format liczby zmiennoprzecinkowej." >&2 ; return 1
    fi

    # Na koniec sprawdzamy, czy pozosta e cyfry reprezentuj  poprawn  liczb  ca kowit .
    if ! validint "$fvalue" "" "" ; then
      return 1
    fi
  fi

  return 0
}

Jak to dzia a?
Powy szy skrypt sprawdza najpierw, czy podana warto  zawiera przecinek .
Je eli nie, oznacza to, e nie jest to liczba zmiennoprzecinkowa. Nast pnie do
dalszej analizy wyodr bniane s  cz ci ca kowita  i u amkowa  zadanej
warto ci, po czym skrypt sprawdza, czy cz  ca kowita (po lewej stronie prze-
cinka) reprezentuje poprawn  liczb  ca kowit  . Dalsza cz  skryptu jest
bardziej skomplikowana, poniewa  najpierw sprawdza, czy warto  nie zawiera
dodatkowego znaku odejmowania  (aby zidentyfikowa  dziwol gi takie jak na
przyk ad 17,-30), a nast pnie czy cz  u amkowa (po prawej stronie przecinka)
reprezentuje poprawn  liczb  ca kowit .

Ostatnia operacja  polega na sprawdzeniu, czy u ytkownik nie wprowadzi
samego znaku odejmowania i przecinka (na pewno zgodzisz si , e by oby to
bardzo osobliwe).

Wszystko w porz dku? W takim razie mo na zwróci  warto  0 oznaczaj c , e
podana przez u ytkownika warto  jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow .

Uruchomienie skryptu
Je eli wywo ana funkcja nie wy wietli komunikatu o b dzie, to zwróci warto
0, oznaczaj c , e zadana warto  jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow .
Skrypt mo esz przetestowa , dopisuj c na jego ko cu poni szy kod:

if validfloat $1 ; then
  echo "$1 jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow ."
fi

exit 0

Je eli powy szy skrypt wy wietli komunikat o b dzie, sprawd , czy katalog,
w którym zapisany jest skrypt validint, znajduje si  w zmiennej PATH. Ewentualnie
skopiuj zawarto  tego skryptu i wklej j  bezpo rednio do powy szego skryptu.
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Wyniki
Argumentem skryptu validfloat jest tylko liczba, której poprawno  jest spraw-
dzana. Listing 1.13 przedstawia przyk ad weryfikacji poprawno ci kilku danych.

Listing 1.13. Test skryptu validfloat

$ validfloat 1234,56
1234,56 jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow .
$ validfloat -1234,56
-1234,56 jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow .
$ validfloat -,75
-,75 jest poprawn  liczb  zmiennoprzecinkow .
$ validfloat -11,-12
B dna liczba zmiennoprzecinkowa: po przecinku nie mo e by  znaku '-'.
$ validfloat 1,0344e22
B dna warto ! Dozwolone s  tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp.

Je eli oprócz powy szych pojawiaj  si  jakie  inne komunikaty, prawdopo-
dobnie przyczyn  jest dodatkowy kod, który dopisa e  do poprzedniego skryptu,
ale na koniec zapomnia e  go usun . Wró  do skryptu nr 5 i sprawd , czy usu-
n e  z niego lub zamieni e  w komentarz kilka ostatnich wierszy.

Rozbudowa skryptu
Ciekawym rozszerzeniem skryptu by aby mo liwo  sprawdzania liczb zapisa-
nych w naukowym formacie, pokazanym na powy szym listingu. Nie powinno
to by  zbyt trudne. Najpierw nale a oby sprawdzi , czy dane zawieraj  liter  e
lub E, a nast pnie podzieli  je na trzy cz ci: ca kowit  (zawieraj c  tylko jedn
cyfr ), u amkow  i wyk adnicz . Nast pnie trzeba by oby sprawdzi , czy ka da
z tych cz ci reprezentuje poprawn  liczb  ca kowit .

Je eli chcesz uniemo liwi  podawanie liczb bez zera przed przecinkiem,
musisz zmieni  instrukcj  warunkow   w listingu 1.12. Dziwne formaty stosuj
jednak z ostro no ci .

Skrypt 7. Weryfikacja poprawno ci daty
W skryptach, które przetwarzaj  daty, jedn  z najtrudniejszych, ale te  najwa -
niejszych funkcjonalno ci jest sprawdzanie, czy podana data oznacza poprawn
dat  kalendarzow . Zadanie nie jest takie trudne, je eli nie trzeba uwzgl dnia
lat przest pnych, poniewa  liczba dni w ka dym miesi cu jest niezmienna ka -
dego roku. Wystarczy w takim przypadku przygotowa  tabel  zawieraj c  liczb
dni ka dego miesi ca i na jej podstawie sprawdza  liczb  dni w podanej dacie.
Jednak aby uwzgl dni  lata przest pne, trzeba zakodowa  w skrypcie dodatkowy
algorytm, i tu zadanie zaczyna si  komplikowa .
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Zasady okre laj ce, czy dany rok jest przest pny, czy nie, s  nast puj ce:
 rok, który nie jest podzielny przez 4, nie jest rokiem przest pnym;
 rok, który jest podzielny przez 4 i przez 400, jest rokiem przest pnym;
 rok, który jest podzielny przez 4, nie jest podzielny przez 400 i jest

podzielny przez 100, nie jest rokiem przest pnym;
 ka dy inny rok podzielny przez 4 jest rokiem przest pnym.

Gdy b dziesz analizowa  kod przedstawiony w listingu 1.14, zwró  uwag ,
e wykorzystany w nim zosta  skrypt normdate do normalizowania formatu daty

przed jej dalszym sprawdzaniem.

Kod
Listing 1.14. Skrypt valid-date

#!/bin/bash
# Skrypt valid-date sprawdza poprawno  daty z uwzgl dnieniem lat przest pnych.

PATH=.:$PATH

exceedsDaysInMonth()
{
  # Ta funkcja zwraca 0, je eli podany w argumencie numer dnia miesi ca jest mniejszy lub równy
  # liczbie dni w danym miesi cu.
  # W przeciwnym wypadku funkcja zwraca 1.
  case $(echo $2|tr '[:upper:]' '[:lower:]') in
    sty* ) days=31    ;;  lut* ) days=28    ;;
    mar* ) days=31    ;;  kwi* ) days=30    ;;
    maj* ) days=31    ;;  cze* ) days=30    ;;
    lip* ) days=31    ;;  sie* ) days=31    ;;
    wrz* ) days=30    ;;  pa * ) days=31    ;;
    lis* ) days=30    ;;  gru* ) days=31    ;;
    * ) echo "$0: B dna nazwa miesi ca $2." >&2; exit 1
  esac
   if [ $1 -lt 1 -o $1 -gt $days ] ; then
     return 1
   else
     return 0   # Numer dnia jest poprawny.
   fi
}

isLeapYear()
{
  # Ta funkcja zwraca 0, je eli dany rok jest rokiem przest pnym.
  # W przeciwnym wypadku zwraca 1.
  # Zasady sprawdzania, czy rok jest przest pny, s  nast puj ce:
  # 1. rok niepodzielny przez 4 nie jest przest pny
  # 2. rok podzielny przez 4 i 400 jest przest pny
  # 3. rok podzielny przez 4, niepodzielny przez 400 i podzielny przez 100 jest przest pny
  # 4. ka dy inny rok podzielny przez 4 jest przest pny
  year=$1
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  if [ "$((year % 4))" -ne 0 ] ; then
    return 1 # rok nieprzest pny
  elif [ "$((year % 400))" -eq 0 ] ; then
    return 0 # rok przest pny
  elif [ "$((year % 100))" -eq 0 ] ; then
    return 1
  else
     return 0
  fi
}

# POCZ TEK G ÓWNEJ CZ CI SKRYPTU. USU  LUB ZAMIE  W KOMENTARZ KOD
# PONI EJ TEGO WIERSZA,
# JE ELI TEN SKRYPT B DZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================
if [ $# -ne 3 ] ; then
  echo "U ycie: $0 dzie  miesi c rok" >&2
  echo "Typowe formaty: '3 sierpnia 2002', '3 8 2002'." >&2
  exit 1
fi

# Normalizacja daty i zapisanie wyniku w celu jego dalszego sprawdzenia.
newdate="$(normdate "$@")"
if [ $? -eq 1 ] ; then
  exit 1        # B d zg oszony przez skrypt normdate.
fi

# Podzielenie znormalizowanej daty. Pierwsza cz  zawiera numer dnia, druga nazw  miesi ca,
# trzecia numer roku.

day="$(echo $newdate | cut -d\  -f1)"
month="$(echo $newdate | cut -d\  -f2)"
year="$(echo $newdate | cut -d\  -f3)"

# Po znormalizowaniu daty sprawdzamy, czy numer dnia jest poprawny (np. nie jest to 36 stycznia).
if ! exceedsDaysInMonth "$1" $month ; then
  if [ "$month" = "lut" -a "$1" -eq "29" ] ; then
    if ! isLeapYear $3 ; then
      echo "$0: $3 nie jest rokiem przest pnym, wi c luty nie ma 29 dni." >&2
      exit 1
    fi
  else
    echo "$0: b dny numer dnia: $month nie ma $1 dni." >&2
    exit 1
  fi
fi

echo "Data $newdate jest poprawna."

exit 0
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Jak to dzia a?
Napisanie takiego skryptu jest nie lada przyjemno ci , poniewa  wymaga zasto-
sowania wielu instrukcji warunkowych sprawdzaj cych, czy numer dnia miesi ca
jest poprawny, rok jest przest pny itp. Zastosowane regu y nie okre laj  jedy-
nie, e miesi c musi mie  numer od 1 do 12 albo dzie  w miesi cu numer od 1
do 31. W skrypcie zosta y zdefiniowane funkcje, dzi ki którym atwiej by o na-
pisa  uporz dkowany i bardziej czytelny kod.

Funkcja exceedsDaysInMonth() (numer dnia przekracza liczb  dni miesi ca)
bardzo ogólnie sprawdza dzie  i miesi c (na przyk ad nazwa STYCZE  jest
kwalifikowana jako poprawna). W instrukcji case  nazwa jest zamieniana na
ma e litery i na jej podstawie okre lana jest liczba dni w danym miesi cu. Przy-
j te jest jednak za o enie, e luty ma 28 dni.

W celu uwzgl dnienia w analizie lat przest pnych zosta a zdefiniowana
funkcja isLeapYear() (to jest rok przest pny) wykonuj ca obliczenia matema-
tyczne w celu sprawdzenia, czy w danym roku luty ma 29 dni .

W g ównej cz ci skryptu wprowadzone dane s  normalizowane za pomoc
opisanego wcze niej skryptu normdate , a nast pnie dzielone na trzy cz ci,
zapisywane w zmiennych $day (dzie ), $month (miesi c) i $year (rok). Nast pnie
wywo ywana jest funkcja exceedsDaysInMonth() sprawdzaj ca, czy numer dnia
miesi ca jest poprawny (tzn. czy nie jest to np. 31 wrze nia). Osobna instrukcja
warunkowa sprawdza, czy wprowadzone dane reprezentuj  dat  29 lutego. Wy-
korzystuje ona funkcj  isLeapYear()  i w razie potrzeby wy wietla odpowiedni
komunikat. Je eli podana data przejdzie pomy lnie wszystkie testy, oznacza to,
e jest poprawna!

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowa  skrypt (jak na listingu 1.15), wpisz w wierszu polece  jego na-
zw  i dat  w formacie dzie -miesi c-rok. Miesi c mo esz pisa  w postaci trzy-
literowego skrótu lub liczby. Rok musi by  liczb  czterocyfrow .

Wyniki
Listing 1.15. Test skryptu valid-date

$ valid-date 3 sierpnia 1960
Data 3 sie 1960 jest poprawna.
$ valid-date 31 9 2001
valid-date: b dny numer dnia: wrz nie ma 31 dni.
$ valid-date 29 lut 2004
Data 29 lut 2004 jest poprawna.
$ valid-date 29 lut 2014
valid-date: 2014 nie jest rokiem przest pnym, wi c luty nie ma 29 dni.
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Rozbudowa skryptu
Podobny algorytm mo na zastosowa  do sprawdzania poprawno ci zapisu czasu,
wykorzystuj cego format 24-godzinny lub sufiksy am/pm. Wprowadzony czas
nale y podzieli  wed ug dwukropków, nast pnie sprawdzi , czy liczby minut
i sekund (je eli zosta y okre lone) mieszcz  si  w przedziale od 0 do 59 oraz czy
godzina zawiera si  w przedziale 0 – 23, ewentualnie w przedziale 1 – 12 i za-
wiera sufiks am/pm.

Zupe nie innym sposobem sprawdzania, czy dany rok jest rokiem przest pnym,
jest wykorzystanie polecenia date, dost pnego w systemach Unix i GNU/Linux.
Sprawd  efekt u ycia nast puj cego polecenia:

$ date -d 12/31/1996 +%j

Je eli w systemie zaimplementowana jest nowsza, ulepszona wersja polece-
nia date, wtedy na ekranie pojawi si  liczba 366. Starsza wersja spowoduje wy-
wietlenie komunikatu o b dzie. Zastanów si , czy wynik nowszej wersji pole-

cenia mo esz wykorzysta  do napisania dwuwierszowej funkcji sprawdzaj cej,
czy dany rok jest rokiem przest pnym!

Ponadto opisany tu skrypt jest do  tolerancyjny pod wzgl dem poprawno ci
nazw miesi cy. Dopuszcza nazw  miesi ca „lutowany”, poniewa  sprawdza tylko
jej trzy pierwsze litery . Mo esz to zmieni , aby skrypt dopuszcza  tylko skrócone
(cze) i pe ne nazwy miesi cy (czerwiec), albo nawet cz sto pope niane b dy
(czerwie ). Wszystko to mo na atwo osi gn , je eli tylko jest motywacja!

Skrypt 8. Lepsza implementacja polecenia echo
Jak wspomnieli my w sekcji „Czym jest POSIX?”, w wi kszo ci obecnych im-
plementacji systemów Unix i GNU/Linux polecenie echo obs uguje argument -n
zapobiegaj cy przej ciu kursora do nowego wiersza. Jednak w niektórych im-
plementacjach tak nie jest. Czasami w celu osi gni cia powy szego efektu nale y
stosowa  specjalny znak \c, a czasami po prostu nie da si  zapobiec przej ciu do
nowego wiersza w ogóle.

Sprawdzenie, czy polecenie echo jest poprawnie zaimplementowane, jest pro-
ste. Wystarczy w tym celu wpisa  poni sze polecenia i zobaczy , jaki jest wynik:

$ echo -n "Sia a baba mak,"; echo " nie wiedzia a jak."

Je eli polecenie echo poprawnie obs uguje argument -n, wtedy wynik b dzie
nast puj cy:

Sia a baba mak, nie wiedzia a jak.
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W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi si :

-n Sia a baba mak,
nie wiedzia a jak.

Prezentowanie u ytkownikowi wyników dzia ania skryptu w odpowiednim
formacie jest bardzo wa ne, a jeszcze wa niejsze, gdy skrypty staj  si  bardziej
interaktywne. Dlatego tutaj zaimplementujesz alternatywn  wersj  polecenia
echo, o nazwie echon, które nigdy nie b dzie przenosi o kursora do nowego wiersza.
W ten sposób uzyskasz niezawodne polecenie, które b dziesz móg  zawsze sto-
sowa , gdy b dzie potrzebna funkcjonalno  polecenia echo -n.

Kod
Ten nietypowy problem mo na rozwi za  na tyle sposobów, ile stron ma ta
ksi ka. Nasz ulubiony jest bardzo zwi z y: polega na przefiltrowaniu podanych
danych za pomoc  polece  awk i printf, jak w listingu 1.16.

Listing 1.16. Alternatywne do echo polecenie wykorzystuj ce polecenia awk i printf

echon()
{
  echo "$*" | awk '{ printf "%s", $0 }'
}

By  mo e jednak b dziesz chcia  unikn  dodatkowego obci enia systemu,
jakie wprowadza polecenie awk. Je eli dost pne jest polecenie printf, mo esz
u y  go do filtrowania danych w funkcji echon, jak w listingu 1.17.

Listing 1.17. Alternatywne do echo polecenie wykorzystuj ce tylko polecenie printf

 echon()
{
  printf "%s" "$*"
}

Ale co robi , gdy polecenie printf nie jest dost pne i nie chcesz u ywa
polecenia awk? Wtedy do usuni cia ostatniego znaku powoduj cego przej cie do
nowego wiersza mo esz wykorzysta  polecenie tr, jak w listingu 1.18.

Listing 1.18. Alternatywne do echo polecenie wykorzystuj ce polecenie tr

echon()
{
  echo "$*" | tr -d '\n'
}

Powy szy sposób jest prosty i skuteczny, powinien te  by  uniwersalny.
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Uruchomienie skryptu
Gdy po prostu dodasz do zmiennej PATH nazw  katalogu, w którym znajduje si
skrypt echon, wtedy b dziesz móg  wszystkie polecenia echo zast pi  polece-
niem echon. Po wy wietleniu tekstu kursor nie b dzie ju  przenoszony do no-
wego wiersza.

Wyniki
Skrypt echon ma jeden argument, który wy wietla na ekranie. Skryptu tego
mo na u y  do wy wietlenia u ytkownikowi pro by o podanie danych, jak w li-
stingu 1.19.

Listing 1.19. Test skryptu echon

$ echon "Podaj wspó rz dne satelity: "
Podaj wspó rz dne satelity: 12,34

Rozbudowa skryptu
Nie oszukujmy si . Istnienie pow ok, w których polecenie echo obs uguje ar-
gument -n, a tak e innych pow ok, w których trzeba na ko cu wiersza wpisywa
znak \c, oraz pow ok, w których nie da si  unikn  przeniesienia kursora do
nowego wiersza, jest ogromnym problemem dla twórców skryptów. Aby ujed-
nolici  skrypty, mo na napisa  funkcj , która na podstawie wy wietlanego wy-
niku b dzie automatycznie sprawdza a, z jakim przypadkiem ma do czynienia,
i odpowiednio modyfikowa a swoje dzia anie. Mo na na przyk ad u y  polece-
nia echo -n test | wc -c i sprawdza , czy wynik sk ada si  z czterech znaków
(„test”), pi ciu („test” i koniec wiersza), siedmiu („-n test”), czy o miu („-n test”
i koniec wiersza).

Skrypt 9. Zmiennoprzecinkowy kalkulator
o konfigurowanej dok adno ci

Jedn  z najcz ciej stosowanych w skryptach sekwencji znaków jest $(( )), któ-
ra umo liwia wykonywanie podstawowych oblicze  matematycznych. Powy sza
sekwencja jest bardzo przydatna, umo liwia m.in. zwi kszanie zmiennych licz-
nikowych, dodawanie liczb, odejmowanie, mno enie, dzielenie lub obliczanie
reszty z dzielenia (modulo). Nie obs uguje jednak liczb u amkowych. Zatem po-
ni sze polecenie zwróci warto  0, a nie 0.5:

echo $(( 1 / 2 ))
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Je eli wi c trzeba obliczy  wynik z wi ksz  dok adno ci , wtedy pojawia si
wyzwanie. Niewiele jest dobrych kalkulatorów, których mo na u ywa  w wier-
szu polece . Jednym z nich jest bc, dziwaczny program, o którego istnieniu wie
niewielu u ytkowników systemu Unix. Jest to program, którego historia si ga
pocz tków systemu Unix, b d cy rzekomo precyzyjnym kalkulatorem, który
jednak wy wietla tajemnicze komunikaty o b dach, nie podaje adnych pod-
powiedzi i przyj te jest w nim za o enie, e ten, kto go u ywa, wie, co robi. Ale
to nie jest problem. Mo na napisa  skrypt, przedstawiony w listingu 1.20, dzi ki
któremu program bc jest bardziej przyjazny w u yciu.

Kod
Listing 1.20. Skrypt scriptbc

#!/bin/bash
# Skrypt scriptbc wykorzystuj cy polecenie bc zwracaj ce wynik oblicze .

if [ "$1" = "-p" ] ; then
  precision=$2
  shift 2
else
  precision=2  # Domy lna dok adno .
fi

bc -q -l << EOF
scale=$precision
$*
quit
EOF

exit 0

Jak to dzia a?
Zapis <<  umo liwia potraktowanie tre ci skryptu tak, jakby zosta a wpisana
w wierszu polece . W tym przypadku jest to prosty mechanizm przekazywania
polece  programowi bc w postaci tzw. dokumentu miejscowego (ang. here do-
cument). Sekwencja znajduj ca si  po znakach << definiuje koniec dokumentu.
W tym przypadku jest to ci g EOF (ang. end of file, koniec pliku).

Powy szy skrypt pokazuje równie , jak mo na wykorzysta  argumenty do
tworzenia bardziej elastycznych polece . Za pomoc  argumentu -p  mo na
okre li  dok adno  oblicze . Je eli argument ten nie zostanie u yty, zastoso-
wana b dzie domy lna dok adno  okre lona poleceniem scale=2 .

Podczas korzystania z polecenia bc bardzo wa na jest znajomo  ró nic po-
mi dzy poleceniami length (d ugo ) i scale (skala). Za pomoc  polecenia length
okre la si  ca kowit  liczb  cyfr w liczbie, natomiast scale s u y do okre lania
liczby cyfr po przecinku. Na przyk ad liczba 10.25 ma d ugo  4 i skal  2, a liczba
3.14159 d ugo  6 i skal  5.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page4098.~rf/geskpo
http://helion.pl/page4098.~rt/geskpo


B r ak u j c a  b i b l i o t e k a  k o d u 67

Domy lnie liczby w poleceniu bc maj  zmienn  d ugo , ale z tego powodu skala
jest równa 0. Zatem polecenie to bez wprowadzenia adnych zmian w jego konfigu-
racji dzia a dok adnie tak samo jak sekwencja $(( )). Ale po u yciu opcji scale
ujawnia si  jego ukryta si a, co pokazuje poni szy przyk ad, w którym obliczana jest
liczba tygodni pomi dzy latami 1962 i 2002 (nie uwzgl dniaj c lat przest pnych):

$ bc
bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation,
Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type 'warranty'.
scale=10
(2002-1962)*365
14600
14600/7
2085.7142857142
quit

Aby móc wykorzysta  mo liwo ci programu bc w wierszu polece , skrypt
ukrywa wy wietlane informacje o prawach autorskich, niemniej w wi kszo ci
implementacji program bc nie wy wietla tych informacji, je eli nie jest u ywany
w terminalu (nie wykorzystuje strumienia stdin). Skrypt ustawiana rozs dn
dok adno  oblicze , przekazuje podane wyra enie programowi bc, a nast pnie
ko czy jego dzia anie poleceniem quit.

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowa  skrypt, uruchom go, podaj c jako argument wyra enie mate-
matyczne, jak w listingu 1.21.

Wyniki
Listing 1.21. Test skryptu scriptbc

$ scriptbc 14600/7
2085.71
$ scriptbc -p 10 14600/7
2085.7142857142

Skrypt 10. Blokowanie plików
Ka dy skrypt, który odczytuje lub zapisuje dane ze wspó dzielonego pliku, musi
w niezawodny sposób blokowa  ten plik, aby inne skrypty przypadkowo nie na-
pisa y nowych danych. Popularn  metod  realizacji tego celu jest tworzenie
osobnego pliku blokady dla ka dego modyfikowanego pliku. Plik blokady pe ni
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rol  wska nika informuj cego, e g ówny plik jest niedost pny, poniewa  jest u y-
wany przez jaki  skrypt. Inny skrypt mo e wtedy regularnie sprawdza , czy blokada
zosta a usuni ta, co b dzie oznacza o, e plik mo na z powrotem edytowa .

Blokowanie plików jest trudn  sztuk , poniewa  wiele pozornie niezawodnych
rozwi za  nie sprawdza si  w praktyce. Na przyk ad typowym rozwi zaniem jest
poni szy kod:

while [ -f $lockfile ] ; do
  sleep 1
done
touch $lockfile

Kod wydaje si  poprawny, prawda? Wykonuje on p tl  dot d, a  plik bloka-
dy zniknie. Nast pnie tworzy w asny plik blokady, aby móc bezpiecznie mody-
fikowa  g ówny plik. Je eli inny skrypt z tak  sam  p tl  wykryje plik blokady,
b dzie czeka , a  plik zniknie. Jednak w praktyce tak si  nie dzieje. Wyobra
sobie, co si  stanie, gdy zaraz po zako czeniu wykonywania p tli, ale przed in-
strukcj  touch skrypt zostanie usuni ty z kolejki procesów, a zanim z powrotem
do niej wróci, zostanie uruchomiony inny skrypt.

Je eli nie wiesz, o czym piszemy, przypomnij sobie, e komputer tylko po-
zornie wykonuje jedn  operacj  po drugiej. W rzeczywisto ci wykonuje wiele
programów jednocze nie. Realizuje ma  cz  jednego programu, nast pnie prze-

cza si  na inny, którego wykonuje ma  cz , i wraca z powrotem do pierw-
szego programu. Problem z powy szym skryptem polega na tym, e pomi dzy
chwil , gdy sko czy on sprawdza , czy plik blokady istnieje, a utworzeniem
w asnego pliku blokady system mo e prze czy  si  na inny skrypt, który mo e
zgodnie z za o eniem sprawdzi , czy plik blokady istnieje. Poniewa  tego pliku
nie b dzie, mo e utworzy  w asny. Nast pnie system mo e powróci  do pierw-
szego skryptu i wznowi  jego wykonywanie od polecenia touch. W efekcie oba
skrypty b d  „my la y”, e maj  wy czny dost p do g ównego pliku, a wi c dojdzie
do sytuacji, której w a nie chcia e  zapobiec.

Na szcz cie Stephen van den Berg i Philip Guenther, autorzy programu
procmail do filtrowania poczty, utworzyli równie  narz dzie lockfile umo li-
wiaj ce bezpieczne i niezawodne pos ugiwanie si  blokadami plików w skryp-
tach pow oki.

Wiele dystrybucji systemu Unix, z GNU/Linux i OS X w cznie, zawiera
zainstalowane ju  narz dzie lockfile. Mo esz to sprawdzi , wpisuj c po prostu
polecenie man 1 lockfile. Je eli pojawi si  tekst opisu narz dzia, to masz szcz -
cie! W skrypcie w listingu 1.22 przyj te jest za o enie, e polecenie lockfile

jest dost pne. Opisane w dalszej cz ci ksi ki skrypty wymagaj  do swego po-
prawnego dzia ania niezawodnego mechanizmu blokowania plików, zaimple-
mentowanego w skrypcie 10. Upewnij si  wi c, e w Twoim systemie dost pne
jest polecenie lockfile.
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Kod
Listing 1.22. Skrypt filelock

#!/bin/bash
# Skrypt filelock - elastyczny mechanizm blokowania plików.

retries="10"            # Domy lna liczba prób.
action="lock"           # Domy lna operacja.
nullcmd="`which true`"  # Puste polecenie dla lockfile.

while getopts "lur:" opt; do
  case $opt in
    l ) action="lock"      ;;
    u ) action="unlock"    ;;
    r ) retries="$OPTARG"  ;;
  esac
done
shift $(($OPTIND - 1))

if [ $# -eq 0 ] ; then # Wy wietlenie wielowierszowego komunikatu w stdout.
  cat << EOF >&2
U ycie: $0 [-l|-u] [-r retries] LOCKFILE
Gdzie -l oznacza danie za o enia blokady (domy lna operacja),
-u danie zdj cia blokady, -r X oznacza maksymaln  liczb  prób
przed zg oszeniem problemu (domy lnie = $retries).
EOF
  exit 1
fi

# Sprawdzenie, czy jest dost pne polecenie lockfile.

if [ -z "$(which lockfile | grep -v '^no ')" ] ; then
  echo "$0 b d: narz dzie 'lockfile' nie istnieje w katalogach PATH." >&2
  exit 1
fi
if [ "$action" = "lock" ] ; then
  if ! lockfile -1 -r $retries "$1" 2> /dev/null; then
    echo "$0: b d: plik blokady nie zosta  utworzony w przewidzianym czasie." >&2
    exit 1
  fi
else    # Operacja zdj cia blokady
  if [ ! -f "$1" ] ; then
    echo "$0: uwaga: blokada pliku$1 nie istnieje." >&2
    exit 1
  fi
  rm -f "$1"
fi

exit 0
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Jak to dzia a?
Jak przysta o na dobrze napisany skrypt, po owa jego kodu analizuje argumenty
i sprawdza, czy nie ma przeszkód do podj cia dzia ania. Wreszcie wykonywana
jest instrukcja if i podejmowana próba wykonania polecenia lockfile. Je eli
polecenie jest dost pne, jest ono wywo ywane zadan  liczb  razy i je eli nie
uda si  za o y  blokady, wtedy wy wietlany jest odpowiedni komunikat. Co si
stanie, je eli b dziesz chcia  zdj  nieistniej c  blokad ? Pojawi si  inny komu-
nikat o b dzie. W przeciwnym wypadku polecenie lockfile usunie blokad
i skrypt zako czy dzia anie.

Mówi c ci lej, w pierwszej cz ci kodu  zastosowana jest p tla while z bar-
dzo przydatnym poleceniem getopts analizuj cym wszystkie mo liwe argumenty
(-l, -u, -r). Jest to popularny sposób wykorzystania polecenia getopts, które
nieustannie b dzie pojawia  si  w tej ksi ce. Zwró  uwag  na polecenie shift
$(($OPTIND - 1)) . Zmienna OPTIND zawiera warto  przypisan  przez polecenie
getopts. Zmienna ta jest wykorzystywana w skrypcie do przekazywania argu-
mentów w lewo (tj. warto  zmiennej $2 jest przekazywana zmiennej $1) dot d,
a  zostan  usuni te argumenty zawieraj ce my lnik na pocz tku.

Poniewa  skrypt wykorzystuje narz dzie systemowe lockfile, dobr  praktyk
jest sprawdzenie przed jego u yciem, czy jest ono dost pne w jednym z katalogów
u ytkownika . Je eli go nie b dzie, wtedy zostanie wy wietlony odpowiedni
komunikat. Dalej znajduje si  prosta instrukcja warunkowa sprawdzaj ca ,
czy operacj  do wykonania jest za o enie, czy zdj cie blokady, i odpowiednio
wywo uj ca polecenie lockfile.

Uruchomienie skryptu
Poniewa  powy szy skrypt nie dzia a samodzielnie, do jego przetestowania mu-
sisz u y  dwóch okien terminala. W celu utworzenia blokady po prostu uru-
chom skrypt filelock, podaj c w argumencie nazw  pliku, który chcesz zablo-
kowa . Aby zdj  blokad , uruchom skrypt ponownie z argumentem -u.

Wyniki
Najpierw zgodnie z listingiem 1.23 utwórz plik blokady.

Listing 1.23. Utworzenie pliku blokady za pomoc  skryptu filelock

$ filelock /tmp/blokada.lck
$ ls -l /tmp/blokada.lck
-r--r--r-- 1 taylor wheel 1 Mar 21 15:35 /tmp/blokada.lck

Gdy spróbujesz ponownie zablokowa  plik, skrypt filelock podejmie zadan
liczb  prób (10), po czym wy wietli komunikat o b dzie, jak w listingu 1.24.
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Listing 1.24. Nieudana próba zablokowania pliku za pomoc  skryptu lockfile

$ filelock /tmp/blokada.lck
filelock : b d: plik blokady nie zosta  utworzony w przewidzianym czasie.

Gdy pierwszy proces zako czy przetwarzanie pliku, mo e zdj  blokad
zgodnie z listingiem 1.25.

Listing 1.25. Zdj cie blokady za pomoc  skryptu filelock

$ filelock -u /tmp/blokada.lck

Aby przekona  si , jak skrypt filelock dzia a w dwóch terminalach, w jednym
z nich za ó  blokad  i obserwuj, jak w drugim oknie skrypt usi uje za o y  w asn .

Rozbudowa skryptu
Poniewa  powy szy skrypt opiera swoje dzia anie na istnieniu pliku blokady,
warto by oby rozbudowa  go o dodatkowy argument okre laj cy maksymalny
czas, przez który blokada mo e by  za o ona. Gdy up ynie okres oczekiwania na
zdj cie blokady, wtedy powinien by  sprawdzany czas ostatniej modyfikacji pliku.
Je eli b dzie on pó niejszy ni  podana w argumencie warto , wtedy plik blokady
b dzie móg  zosta  bezpiecznie potraktowany jako zapomniana blokada i usuni ty,
a jednocze nie wy wietlony zostanie odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Prawdopodobnie nie b dzie to mia o dla Ciebie znaczenia, ale polecenie
lockfile nie dzia a poprawnie w systemie plików NFS (ang. network file system
— sieciowy system plików), poniewa  mechanizm blokowania plików w tym
systemie jest do  skomplikowany. Rozwi zaniem tego problemu mo e by  two-
rzenie plików blokady tylko na lokalnych dyskach lub rozbudowanie skryptu
o mo liwo  wykrywania sieci i zarz dzania blokadami w ró nych systemach.

Skrypt 11. Sekwencje kolorów ANSI
Mo esz o tym nie wiedzie , ale wi kszo  terminali wykorzystuje do wy wie-
tlania tekstu ró ne style. Na przyk ad niektóre s owa w skrypcie mog  by  wy-
ró nione pogrubion  lub czerwon  czcionk  na ó tym tle. Jednak stosowanie
sekwencji kolorów ANSI (ang. American National Standards Institute — Ame-
ryka ski Pa stwowy Instytut Standaryzacyjny) jest uci liwe, poniewa  nie jest
ona przyjazna dla u ytkownika. Aby rozwi za  ten problem, za pomoc  listingu
1.26 mo esz utworzy  zestaw zmiennych zawieraj cych kody ANSI. Zmienne te
mo esz nast pnie wykorzysta  do zmieniania ró nych kolorów oraz do w czania
lub wy czania opcji formatuj cych tekst.
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Kod
Listing 1.26. Skrypt initializeANSI

#!/bin/bash
# Kolory ANSI. U yj poni szych zmiennych do wy wietlania tekstu w ró nych kolorach i formatach.
# Kolory, których nazwy ko cz  si  na liter  "f", dotycz  pierwszego planu, natomiast na liter  "b" — t a.

initializeANSI()
{
  esc="\033"   # Je eli ten kod nie dzia a, wpisz bezpo rednio znak ESC.

  # Kolory pierwszego planu (na ko cu ka dej nazwy znajduje si  litera "f").
  blackf="${esc}[30m";   redf="${esc}[31m";    greenf="${esc}[32m"
  yellowf="${esc}[33m"   bluef="${esc}[34m";   purplef="${esc}[35m"
  cyanf="${esc}[36m";    whitef="${esc}[37m"

  # Kolory t a
  blackb="${esc}[40m";   redb="${esc}[41m";    greenb="${esc}[42m"
  yellowb="${esc}[43m"   blueb="${esc}[44m";   purpleb="${esc}[45m"
  cyanb="${esc}[46m";    whiteb="${esc}[47m"

  # Prze czniki czcionki pogrubionej, pochy ej i negatywowej.
  boldon="${esc}[1m";    boldoff="${esc}[22m"
  italicson="${esc}[3m"; italicsoff="${esc}[23m"
  ulon="${esc}[4m";      uloff="${esc}[24m"
  invon="${esc}[7m";     invoff="${esc}[27m"

  reset="${esc}[0m"
}

Jak to dzia a?
Je eli znasz kod HTML, mo e zdziwi  Ci  sposób stosowania powy szych se-
kwencji. W kodzie HTML znaczniki zamykaj ce umieszcza si  w odwrotnej
kolejno ci ni  znaczniki otwieraj ce, a ponadto ka dy znacznik otwieraj cy musi
mie  odpowiadaj cy mu znacznik zamykaj cy. Aby wi c wy wietli  pogrubion
czcionk  zdanie, w którym cz  wyrazów jest wyró niona czcionk  pochy ,
nale y u y  nast puj cego kodu:

<b>To jest pogrubiona czcionka, <i>a to czcionka pochy a</i> wewn trz
pogrubionej.</b>

Umieszczenie znacznika wy czaj cego pogrubienie i pomini cie znacznika
wy czaj cego pochylenie czcionki wprowadza ba agan, w którym czasami gubi
si  twórcy stron WWW. Jednak w przypadku sekwencji kolorów ANSI niektóre
modyfikatory zast puj  inne. Ponadto jest dost pna sekwencja, która anuluje
wszystkie pozosta e. Po u yciu okre lonych sekwencji kolorów trzeba zawsze
stosowa  sekwencj  resetuj c , jak równie  wy cza  w czone wcze niej opcje.
W przypadku zastosowania powy szego skryptu zdanie z poprzedniego przy-
k adu mo na wy wietli  w nast puj cy sposób:
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${boldon}To jest pogrubiona czcionka, ${italicson}a to czcionka
pochy a${italicsoff} wewn trz pogrubionej.${reset}

Uruchomienie skryptu
W celu przetestowania skryptu najpierw wywo aj funkcj  inicjuj c  initializeANSI(),
a nast pnie kilka polece  echo z ró nymi kombinacjami sekwencji kolorów i stylów:

initializeANSI
cat << EOF
${yellowf}To jest ó ty tekst,${redb} a to czerwony.${reset}
${boldon}To pogrubiony,${ulon} to podkre lony,${reset} a to zwyk y.
${italicson}To jest tekst pochylony,${italicsoff} a to niepochylony.
${ulon}To podkre lony,${uloff} a to niepodkre lony.
${invon}To jest tekst negatywowy,${invoff} a to zwyk y.
${yellowf}${redb}Ostrze enie I ${yellowb}${redf}Ostrze enie II${reset}
EOF

Wyniki
Wyniki przedstawione na rysunku 1.1 nie wygl daj  w druku efektownie, ale w ter-
minalu, który obs uguje sekwencje kolorów, na pewno b d  cieszy  Twoje oko.

Rysunek 1.1. Tekst wy wietlony po uruchomieniu skryptu z listingu 1.26

Rozbudowa skryptu
Gdy uruchomisz powy szy skrypt, mo esz uzyska  nast puj cy wynik:

\033[33m\033[41mOstrze enie I \033[43m\033[31mOstrze enie II\033[0m

Przyczyn  problemu mo e by  terminal, który nie obs uguje sekwencji kolorów
ANSI lub nie obs uguje kodu \33 najwa niejszego znaku esc. W tym drugim
przypadku otwórz skrypt w edytorze vi lub innym, usu  sekwencj  \33 i zamiast
niej naci nij klawisze Ctrl+V, a nast pnie Esc. Je eli uzyskasz zapis esc="^[",
to problem b dzie rozwi zany.

Je eli natomiast Twój terminal nie obs uguje sekwencji ANSI, zmie  go na inny,
w którym b dziesz móg  stosowa  w swoich skryptach ró ne style wyników. Zanim
jednak porzucisz swój terminal, sprawd  jego opcje. Niektóre z nich oferuj
ustawienia umo liwiaj ce pe n  obs ug  sekwencji ANSI.
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Skrypt 12. Tworzenie biblioteki
skryptów pow oki

Wiele skryptów opisanych w tym rozdziale zosta o przygotowanych w postaci
funkcji, a nie niezale nych skryptów. Dzi ki temu b dzie mo na je atwo wyko-
rzysta  w innych skryptach bez wprowadzania dodatkowego obci enia systemu.
Cho  w skryptach pow oki nie mo na stosowa  instrukcji do czaj cej, jak np.
#include w j zyku C, dost pna jest jednak niezwykle wa na funkcjonalno  umo -
liwiaj ca umieszczanie jednych skryptów wewn trz innych, tak jakby by y one
funkcjami biblioteki.

Aby przekona  si , jak to jest wa ne, rozwa my nast puj cy przypadek. Gdy
wywo ujesz jeden skrypt wewn trz drugiego, domy lnie jest on uruchamiany
w osobnej podpow oce. Mo esz to sprawdzi  w nast puj cy sposób:

$ echo "test=2" >> ma yskrypt.sh
$ chmod +x ma yskrypt.sh
$ test=1
$ ./ma yskrypt.sh
$ echo $test
1

Skrypt ma yskrypt.sh zmienia warto  zmiennej test, ale tylko w obr bie
podpow oki, w której zosta  uruchomiony, dlatego warto  zmiennej w pow oce
nadrz dnej pozostanie niezmieniona. Je eli natomiast uruchomisz skrypt, umiesz-
czaj c przed nim kropk  (.), wtedy ka de zawarte w nim polecenie zostanie wy-
konane tak, jakby zosta o wpisane w bie cej pow oce:

$ . ma yskrypt.sh
$ echo $test
2

Jak si  zapewne domy lasz, je eli uruchomisz w powy szy sposób skrypt zawie-
raj cy polecenie exit 0, spowoduje on wyj cie z pow oki i zamkni cie okna ter-
minala, poniewa  skrypt ten b dzie dzia a  jak proces podstawowy. Gdyby skrypt
by  uruchomiony w osobnej podpow oce, wtedy zako czy by swoje dzia anie bez
przerywania dzia anie g ównego skryptu. Na tym polega g ówna zaleta urucha-
miania skryptu za pomoc  kropki, polecenia source lub exec (które opiszemy pó niej).
W pow oce bash kropka i polecenie source pe ni  tak  sam  funkcj . My b dziemy
u ywa  kropki, poniewa  jest ona obs ugiwana w ró nych pow okach POSIX.

Kod
Aby umie ci  w bibliotece opisane w tym rozdziale funkcje, jak równie  zmienne
globalne (czyli wykorzystywane przez ró ne funkcje tablice) i móc je wykorzysty-
wa  w innych skryptach, nale y je wyodr bni  i umie ci  w jednym du ym pliku.
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Je eli plikowi temu nadasz nazw  library.sh (biblioteka), b dziesz móg  wyko-
rzysta  skrypt przedstawiony w listingu 1.27 do przetestowania wszystkich funkcji
opisanych w tym rozdziale i sprawdzi , czy dzia aj  poprawnie.

Listing 1.27. Umieszczenie w bibliotece wszystkich dotychczas utworzonych funkcji
i wywo anie ich

#!/bin/bash
# Skrypt testuj cy bibliotek .
# Najpierw wykonywany jest plik 'library.sh'.

. library.sh

initializeANSI  # Inicjalizacja wszystkich sekwencji ANSI.

# Sprawdzenie funkcji validint.
echon "Przede wszystkim, czy w zmiennej PATH jest polecenie echo? (1=tak, 2=nie) "
read answer
while ! validint $answer 1 2 ; do
  echon "${boldon}Spróbuj jeszcze raz${boldoff}."
  echon "Czy polecenie echo znajduje si  w zmiennej PATH? (1=tak, 2=nie) "
  read answer
done

# Czy dzia a funkcja sprawdzaj ca, czy dane polecenie znajduje si  w zmiennej PATH?
if ! checkForCmdInPath "echo" ; then
  echo "Nie mog  znale  polecenia echo."
else
  echo "Polecenie echo znajduje si  w cie ce PATH."
fi

echo ""
echon "Wpisz rok, który wed ug ciebie jest rokiem przest pnym: "
read year

# Sprawdzenie, czy rok zawiera si  w przedziale od 1 do 9999
# za pomoc  funkcji validint z argumentami okre laj cymi warto  minimaln  i maksymaln .
while ! validint $year 1 9999 ; do
  echon "Wpisz rok w ${boldon}poprawnym${boldoff} formacie: "
  read year
done

# Teraz sprawdzamy, czy rok faktycznie jest przest pny.
if isLeapYear $year ; then
  echo "${greenf}Dobrze! Rok $year jest przest pny.${reset}"
else
  echo "${redf}Nie, to nie jest rok przest pny.${reset}"
fi

exit 0
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Jak to dzia a?
Zwró  uwag , e ca a biblioteka ze wszystkimi funkcjami jest adowana do ro-
dowiska uruchomieniowego skryptu za pomoc  jednego wiersza .

Ten przydatny sposób korzystania z ró nych skryptów opisanych w tej ksi ce
mo na stosowa  wielokrotnie. Nale y jedynie sprawdzi , czy do czana biblio-
teka znajduje si  w jednym z katalogów w zmiennej PATH, dzi ki czemu polecenie
. (kropka) b dzie mog o j  odnale .

Uruchomienie skryptu
Uruchom skrypt testowy w wierszu polece , jak w listingu 1.28.

Wyniki
Listing 1.28. Uruchomienie skryptu library-test

$ library-test
Przede wszystkim, czy w zmiennej PATH jest polecenie echo? (1=tak, 2=nie) 1
Polecenie echo znajduje si  w cie ce PATH.

Wpisz rok, który wed ug ciebie jest rokiem przest pnym: 432432
Liczba 432432 jest za du a. Maksymalna warto  to 9999.
Wpisz rok w poprawnym formacie: 432
Dobrze! Rok 432 jest przest pny.

Je eli liczba oznaczaj ca rok b dzie za du a, wówczas pojawi si  komunikat,
w którym s owo „poprawnym” b dzie wyró nione pogrubion  czcionk . Ponadto
je eli podany rok b dzie rokiem przest pnym, stosowny komunikat zostanie wy-
wietlony zielon  czcionk .

W rzeczywisto ci rok 432 nie by  rokiem przest pnym, poniewa  lata prze-
st pne pojawi y si  w kalendarzach dopiero po roku 1752. Ale my si  tu zajmu-
jemy skryptami, a nie kalendarzami, wi c mo emy przymkn  na to oko.

Skrypt 13. Diagnostyka skryptów pow oki
Cho  niniejsza sekcja nie zawiera skryptu, chcemy jednak kilka stron po wi ci
podstawowym metodom diagnozowania skryptów pow oki, poniewa  na pewno
do Twoich skryptów b d  zakrada y si  ró ne pomy ki.

Z naszego do wiadczenia wynika, e najlepsz  metod  unikania problemów
jest tworzenie skryptów stopniowo. Niektórzy programi ci s  nastawieni bardzo
optymistycznie do swojej pracy i zak adaj , e wszystko b dzie od razu dzia a
poprawnie. Jednak posuwanie si  ma ymi krokami do przodu mo e naprawd
u atwi  prac . Oprócz tego powiniene  cz sto stosowa  polecenie echo do le-
dzenia warto ci zmiennych oraz jawnie wywo ywa  skrypty poleceniem bash -x,
aby na ekranie pojawia y si  informacje diagnostyczne, np.:
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$ bash -x mójskrypt.sh

Ewentualnie mo esz od razu w czy  tryb diagnostyczny, wpisuj c polece-
nie set -x, a na koniec wy czy  go poleceniem set +x, jak ni ej:

$ set -x
$ ./mójskrypt.sh
$ set +x

Aby zobaczy  efekty zastosowania polece  set -x i set +x, zdiagnozuj pro-
st  gr -zgadywank , pokazan  w listingu 1.29.

Kod
Listing 1.29. Skrypt hilow, w którym s  b dy wymagaj ce zdiagnozowania

#!/bin/bash
# Skrypt hilow – prosta zgadywanka liczbowa.

biggest=100                   # Maksymalna dopuszczalna liczba.
guess=0                       # Liczba podana przez gracza.
guesses=0                     # Liczba prób odgadni cia.
number=$(( $$ % $biggest )    # Losowa liczba pomi dzy 1 a $biggest.
echo "Odgadnij liczb  z przedzia u od 1 do $biggest"

while [ "$guess" -ne $number ] ; do
  /bin/echo -n "Jaka to liczba? " ; read answer
  if [ "$guess" -lt $number ] ; then
    echo "... wi ksza!"
  elif [ "$guess" -gt $number ] ; then
    echo "... mniejsza!
  fi
  guesses=$(( $guesses + 1 ))
done

echo "Dobrze! Odgad e  liczb  $number za $guesses. razem."

exit 0

Jak to dzia a?

Aby zrozumie , jak dzia a polecenie generuj ce losow  liczb  , musisz wie-
dzie , e sekwencja $$ oznacza identyfikator procesu (PID) pow oki, w której
dzia a skrypt. Zazwyczaj jest to 5- lub 6-cyfrowa liczba. Przy ka dorazowym uru-
chomieniu skryptu identyfikator jest inny. Operacja % $biggest powoduje podziele-
nie identyfikatora przez maksymaln  dopuszczaln  liczb  i obliczenie reszty. Na
przyk ad dzia anie 5 % 4 daje reszt  1, podobnie jak dzia anie 41 % 4. Jest to
prosty sposób generowania pseudolosowych liczb w zakresie od 1 do $biggest.
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Uruchomienie skryptu
Pierwsz  czynno ci  diagnostyczn  jest sprawdzenie, czy generowane liczby rzeczy-
wi cie s  losowe. Liczba jest generowana poprzez odczytanie za pomoc  wyra enia
$$ identyfikatora PID procesu pow oki, w której dzia a skrypt, a nast pnie zmniej-
szenie go do dopuszczalnego zakresu za pomoc  operatora % . Aby sprawdzi  dzia-
anie tego wyra enia, mo esz wpisa  je bezpo rednio w wierszu polece , jak ni ej:

$ echo $(( $$ % 100 ))
5
$ echo $(( $$ % 100 ))
5
$ echo $(( $$ % 100 ))
5

Wyra enie jest poprawne, ale nie generuje losowych liczb. Po chwili zasta-
nowienia wiadomo dlaczego: je eli polecenie jest wykonywane bezpo rednio
w wierszu polece , wtedy identyfikator PID jest zawsze taki sam. Natomiast
gdy polecenie jest wykonywane w skrypcie, wtedy za ka dym razem jest otwie-
rana nowa podpow oka i identyfikator si  zmienia.

Innym sposobem generowania liczb losowych jest odwo ywanie si  do zmien-
nej rodowiskowej $RANDOM. To jest magiczna zmienna! Przy ka dym odwo aniu za-
wiera inn  warto . Aby wygenerowa  liczb  z przedzia u od 1 do $biggest, mo na
w wierszu  zastosowa  nast puj ce wyra enie: $(( $RANDOM % $biggest + 1 )).

Nast pna cz  kodu to prosty algorytm gry. Najpierw generowana jest licz-
ba z przedzia u od 1 do 100 , a nast pnie u ytkownik próbuje j  odgadn  .
Po ka dej próbie pojawia si  komunikat, czy podana liczba jest za du a , czy za
ma a . Po wpisaniu kodu czas go uruchomi  i sprawdzi , jak dzia a. Poni ej przed-
stawione jest dzia anie kodu z listingu 1.29 ze wszystkimi jego mankamentami:

$ hilow
./hilow: line 20: unexpected EOF while looking for matching '"'
./hilow: line 23: syntax error: unexpected end of file

Ujawni a si  zmora ka dego programisty pow oki: b d nieoczekiwanego ko ca
pliku (EOF). Cho  komunikat zawiera informacj , e b d jest w wierszu 20., nie
oznacza to, e faktycznie tam jest. W rzeczywisto ci wiersz 20. jest poprawny:

$ sed -n 20p hilow
echo "Dobrze! Odgad e  liczb  $number za $guesses. razem."

Aby zrozumie , co tu si  dzieje, przypomnij sobie, e ci gi znaków we-
wn trz cudzys owów mog  zawiera  znaki ko ca wiersza. Oznacza to, e je eli
pow oka napotka ci g bez cudzys owu zamykaj cego, wtedy odczytuje pozosta
cz  kodu, szukaj c tego cudzys owu. W tym przypadku zatrzyma si  dopiero
przy ostatnim cudzys owie i stwierdzi, e czego  tu brakuje.
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Zatem problem pojawia si  wcze niej. W powy szym komunikacie przydat-
na jest jedynie informacja o brakuj cym znaku. Dzi ki temu mo na wyodr bni
za pomoc  instrukcji grep wszystkie wiersze skryptu zawieraj ce cudzys ów,
a nast pnie odrzuci  z nich te, które zawieraj  dok adnie dwa cudzys owy. S u y
do tego celu poni sze polecenie:

$ grep '"' hilow | egrep -v '.*".*".*'
echo "... mniejsza!

Jest! Brakuje cudzys owu zamykaj cego w wierszu wy wietlaj cym komuni-
kat, e u ytkownik musi poda  mniejsz  liczb  . Wpisz brakuj cy cudzys ów
i uruchom skrypt jeszcze raz:

$ hilow
./hilow: line 7: unexpected EOF while looking for matching ')'
./hilow: line 23: syntax error: unexpected end of file

Nic z tego. Pojawi  si  inny problem z brakiem nawiasu zamykaj cego.
Poniewa  w skrypcie bardzo ma o jest wyra e  z nawiasami, wystarczy wyt y
wzrok i stwierdzi  brak nawiasu w wyra eniu pomniejszaj cym wygenerowan
losowo liczb :

number=$(( $$ % $biggest )    # Losowa liczba pomi dzy 1 a $biggest.

Popraw b d, dopisuj c brakuj cy nawias na ko cu wiersza, ale przed znakiem
komentarza. Czy teraz gra b dzie dzia a ? Sprawd  to:

$ hilow
Odgadnij liczb  z przedzia u od 1 do 100
Jaka to liczba? 33
... wi ksza!
Jaka to liczba? 66
... wi ksza!
Jaka to liczba? 99
... wi ksza!
Jaka to liczba? 100
... wi ksza!
Jaka to liczba? ^C

Prawie dobrze. Poniewa  100 jest najwi ksz  mo liw  warto ci , wygl da na
to, e algorytm zawiera b dy. Tego rodzaju b dy trudno znale , poniewa  nie
ma przemy lnego polecenia grep lub sed, które pozwoli oby rozwi za  problem.
Przyjrzyjmy si  kodowi jeszcze raz i sprawd my, co w nim jest nie tak.

Aby zdiagnozowa  problem, wpisz dodatkowe polecenie echo wy wietlaj ce
liczb  wpisan  przez u ytkownika, a nast pnie sprawd , czy jest ona porównywana
z wygenerowan  liczb . Porównywanie jest wykonywane w wierszu . Poni ej
przedstawiony jest ten fragment jeszcze raz:
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/bin/echo -n "Jaka to liczba? " ; read answer
if [ "$guess" -lt $number ] ; then

Faktycznie, po zmianie polecenia echo i bli szym przyjrzeniu si  kodowi
wida  b d: liczba podawana przez u ytkownika jest zapisywana w zmiennej
answer, a porównywana jest zmienna guess. Banalny b d, ale nierzadko pope -
niany (szczególnie w przypadku zmiennych o skomplikowanych nazwach). Aby
go poprawi , zmie  polecenie read answer na read guess.

Wyniki
Wreszcie kod dzia a zgodnie z oczekiwaniami, jak pokazuje listing 1.30.

Listing 1.30. Perfekcyjnie dzia aj cy skrypt zgadywanki

$ hilow
Odgadnij liczb  z przedzia u od 1 do 100
Jaka to liczba? 50
... wi ksza!
Jaka to liczba? 75
... wi ksza!
Jaka to liczba? 88
... mniejsza!
Jaka to liczba? 83
... mniejsza!
Jaka to liczba? 80
... mniejsza!
Jaka to liczba? 77
... wi ksza!
Jaka to liczba? 79
Dobrze! Odgad e  liczb  79 za 7. razem.

Rozbudowa skryptu
Najpowa niejszym mankamentem powy szego skryptu jest brak weryfikacji
poprawno ci wprowadzanych liczb. Je eli wpiszesz cokolwiek innego ni  liczb
ca kowit , skrypt wy wietli komunikat o b dzie i przerwie dzia anie. Zaimple-
mentowanie prostego testu sprawdzaj cego, czy w ogóle zosta a podana jaka-
kolwiek warto , jest atwe i polega jedynie na wpisaniu wewn trz p tli while
nast puj cego kodu:

if [ -z "$guess" ] ; then
  echo "Podaj poprawn  liczb . Naci nij ^C, aby zako czy ."; continue;
fi

Problem jednak polega na tym, e niezerowy ci g znaków nie musi by  liczb
i po wpisaniu na przyk ad „cze ” znów pojawi si  komunikat o b dzie. Aby go
poprawi , wykorzystaj funkcj  validint ze skryptu nr 5.
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Skorowidz

A
Acey Deucey, 322
administrowanie

serwerami internetowymi, 267
stronami WWW, 249
systemem, 147

adres URL, 208
album zdj , 243
anagramy, 307
analiza

miejsca na dysku, 149
plików dzienników, 193
pliku access_log, 267
pliku error_log, 275
zapyta  wyszukiwarek, 272

analizator wielko ci obrazów, 346
ANSI, 71
Apache, 255, 267, 275
archiwum

plików, 279
usuni tych plików, 88

atrybut setuid, 176
automatyczne zrzuty ekranu, 295

B
baza IMDb, 218
bezpieczne wyszukiwanie plików, 158
biblioteka

iTunes, 299
skryptów pow oki, 74

blokowanie
konta u ytkownika, 165
plików, 67

b dne odno niki, 250, 253

C
chmura, 331
czas, 104

D
data, 361

normalizacja formatów, 48
systemowa, 178
weryfikacja poprawno ci, 59

dekompresja pliku, 142
diagnostyka skryptów pow oki, 76
dni tygodnia, 362
dodanie

konta u ytkownika, 162
stopki, 260
znaku wodnego, 350

Dropbox, 332
dynamiczne

tworzenie stron, 239
ustawianie tytu u okna, 298

dysk
analiza miejsca, 149
limit miejsca, 151
sprawdzanie ilo ci dost pnego miejsca, 156
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E
e-mail, 232

przesy anie stron WWW, 241
emulowanie

argumentów GNU, 133
innych rodowisk, 101

EOF, end of file, 66

F
format daty, 48
formatowanie wierszy, 83
FTP, File Transfer Protocol, 204
funkcja

askvalue(), 180
fixvars(), 188
initializeDeck, 327
monthNumToName(), 49
SSI, 246
validint(), 55

G
GMT, Greenwich Mean Time, 104
Google Drive, 339
GPS, 358
gra

Acey Deucey, 322
Anagramy, 307
w ko ci, 319
Wisielec, 310

H
has a do serwera, 255

I
identyfikacja u ytkowników, 151
identyfikator procesu, 77
ImageMagick, 345
implementacja polecenia echo, 63
informacje

o adresie bitcoin, 224
o filmie, 218
o pogodzie, 216
o rodowisku CGI, 234
o u ytkowniku, 211

instalacja pow oki bash, 371, 373

instrukcja
case, 103
if, 90
while, 114

Internet, 203
internetowy album zdj , 245
interpretacja informacji GPS, 358
iTunes, 299

K
kalkulator

interaktywny, 113
zmiennoprzecinkowy, 65

katalogi
tworzenie kopii, 200
wy wietlanie zawarto ci, 95

kierunkowe numery telefoniczne, 214
kod pocztowy, 213
kompresja

maksymalna plików, 143
plików, 140

konfigurowanie dok adno ci oblicze , 65
konfigurowanie skryptu logowania, 32
konto go cia, 173
konto u ytkownika

blokowanie, 165
dodawanie, 162
usuwanie, 167

kontrolowanie polece , 176
kopie

plików, 197
zapasowe plików, 85

korekta polecenia grep, 137

L
liczby 

ca kowite, 54
pierwsze, 317
zmiennoprzecinkowe, 56

lista zawarto ci biblioteki, 299
logowanie, 32
losowe napisy, 246

M
miniatury, 354
monitorowanie stanu sieci, 282

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/page4098.~rf/geskpo
http://helion.pl/page4098.~rt/geskpo


 S k o r o w i d z  387

N
narz dzie, 109

mogrify, 354
nazwy plików, 103
NFS, network file system, 71
normalizacja formatów dat, 48
notacja $(), 96
notes, 109
numery wierszy, 128

O
obliczanie rat kredytu, 118
odno nik

wewn trzny, 250
zewn trzny, 253

odzyskiwanie usuni tych plików, 88
okre lanie

dnia tygodnia, 362
fazy Ksi yca, 381
liczby dni, 364, 367

operacje utrzymaniowe, 175

P
p tla while, 52
plik

.htpasswd, 256, 259
access_log, 267, 268
blokady, 67
error_log, 275

pliki
dzienników, 193
graficzne, 345
kompresja, 140
kompresja maksymalna, 143
odzyskiwanie, 88
pobieranie, 204
synchronizacja z serwerem, 262
synchronizowanie z Google Drive, 339
synchronizowanie z Dropbox, 333
tworzenie kopii, 197
weryfikacja poprawno ci, 184
wyszukiwanie, 98
wy wietlanie zawarto ci, 128, 131
zewn trzne archiwum, 279
zmiana nazw, 375

pobieranie plików, 204
pokaz slajdów, 336

polecenie, 31
awk, 64, 91
bash, 373
bc, 66, 116
case, 259
chattr, 95
convert, 349
cp, 335
crontab, 185
curl, 204, 254, 339
date, 104, 361, 366
df, 153, 156
diff, 229
dir, 102
echo, 63
env, 234
eval, 180, 209
find, 196
ftp, 135
get, 207
getopts, 379
grep, 101, 137
killall, 181
length, 66
lockfile, 70
ls, 91
lynx, 208, 228
mail, 152
open, 301, 333
pax, 199
printf, 64
quit, 114
quota, 133
rm, 93
sed, 46, 90, 273
sendmail, 232
seq, 380
sftp, 135, 262
sudo, 150
tr, 64, 117
uuencode, 281
wc, 270
which, 32
yum, 233

POSIX, 40
pow oka, 29

Microsoft bash, 374
proces, 181

zmienianie priorytetu, 289
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program
cron, 184, 190
ftp, 204
ImageMagick, 345

protokó
FTP, 204, 262
NTP, 180
SNMP, 162

przeliczanie
temperatur, 115
walut, 222

przerywanie procesu, 181
przesy anie stron WWW, 241

Q
quiz, 314

R
ramka, 351
rata kredytu, 118
regulowanie systemu Unix, 127
rejestrowanie

terminów, 120
usuwanych plików, 93
zdarze  WWW, 235

rekord, 112

S
sekwencje kolorów ANSI, 71
serwer

Apache, 255, 267, 275
FTP, 262

serwis
GitHub, 211
iTunes, 299

skrypt
aceyduecey, 323
addagenda, 121
adduser, 162
album, 243
apm, 256
archivedir, 200
areacode, 215
backup, 197, 199
bestcompress, 144
bulkrename, 376

bulkrun, 378
calc, 113, 114
cgrep, 138
changetrack, 226
checkexternal, 253
checklinks, 250, 251
convertatemp, 115
convertcurrency, 222
dayinpast, 362
daysago, 364
daysuntil, 367
deleteuser, 167
DIR, 102
diskhogs, 151, 152
diskspace, 156
docron, 190
echon, 65
filelock, 69, 70
findsuid, 177
fixguest, 173
fmt, 83
formatdir, 95, 97
fquota, 149
frameit, 351
ftpget, 205
geoloc, 359
getbtcaddr, 224
getdope, 241
getlinks, 208
getstats, 283
githubuser, 211
hangman, 310
hilow, 77
imagesize, 346, 347
initializeANSI, 72
inpath, 41, 44
isprime, 317, 318
ituneslist, 300
kevin-and-kell, 239
killall, 182
library-test, 76
loancalc, 118
locate, 157
log-duckduckgo-search, 236
logrm, 93
mklocatedb, 98, 157
mkslocatedb, 158, 160
moonphase, 381, 383
moviedata, 218
mysftp, 135
netperf, 287
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newdf, 153
newquota, 133
newrm, 85, 87
nicenumber, 51
normdate, 48
numberlines, 128
open2, 302
Quiz, 314
randomquote, 246
remember, 110
remindme, 110
remotebackup, 280
renicename, 289
rolldice, 319
rotatelogs, 193
sayit, 342
screencapture, 295
scriptbc, 66
searchinfo, 272, 274
setdate, 179
sftpsync, 263, 264
showCGIenv, 234
showfile, 131
slideshow, 337
startdropbox, 332
states, 314
suspenduser, 165
syncdropbox, 333
syncgdrive, 339
thumbnails, 355, 357
timein, 104
titleterm, 298
toolong, 130, 131
unrm, 88
unscramble, 307
validalnum, 45
validator, 170
valid-date, 60
validfloat, 57
validint, 54
verifycron, 185
watch_and_nice, 292
watermark, 348
weather, 216
webaccess, 269
weberrors, 276
zcat/zmore/zgrep, 140
zipcode, 213

skrypty
CGI, 233
diagnostyka, 76

gry, 305
logowania, 32
pow oki, 29
stosowanie, 36
uruchamianie, 33, 35, 377
w systemie macOS, 293

sprawdzanie
miejsca na dysku, 156
poprawno ci danych, 45

SSH, Secure Shell, 135, 262
SSI, server-side include, 246
standard POSIX, 40
stopka, 260
strefy czasowe, 104
strony WWW

administrowanie, 249
dynamiczne tworzenie, 239
przesy anie, 241

sygna
SIGHUP, 166
SIGKILL, 166

symulacja rzutów kostkami, 321
synchronizacja plików z serwerem, 262
synchronizowanie plików

z Google Drive, 339
z Dropbox, 333

syntezator g osu, 341
system operacyjny

Linux, 374
macOS, 162, 293
MS-DOS, 101
Windows 10, 371

system plików NFS, 71

ledzenie zmian na stronie, 226
rodowisko

CGI, 234
u ytkownika, 170

T
tablica newdeck, 327
technologia blockchain, 224
temperatura, 115
terminal, 30
terminarz, 120
tryb dewelopera, 372
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tworzenie
biblioteki skryptów pow oki, 74
kopii zapasowych, 85
miniatur, 354
narz dzi, 109
pliku blokady, 70
pokazu slajdów, 336
stron WWW, 239
zapasowych kopii katalogów, 200
zapasowych kopii plików, 197
zewn trznego archiwum plików, 279

tytu  okna terminala, 298

U
ulepszanie polece , 81
Unix

regulowanie systemu, 127
uruchamianie

skryptów, 33, 35, 233, 377
zwielokrotnione programów, 378

us uga iCloud Photo Stream, 336
ustawianie daty systemowej, 178
usuwanie konta u ytkownika, 167
UTC, Coordinated Universal Time, 104
uzyskiwanie informacji

o adresie bitcoin, 224
o filmie, 218
o pogodzie, 216
o u ytkowniku, 211

u ytkownicy sieci WWW, 203

W
weryfikacja

danych, 45
daty, 59
liczb ca kowitych, 54
liczb zmiennoprzecinkowych, 56
pliku, 184
rodowiska u ytkownika, 170

wielko  obrazów, 346
wiersze tekstu, 83

Wisielec, 310
w czenie trybu dewelopera, 372
wykonywanie zada  systemowych, 190
wyodr bnianie adresów URL, 208
wysy anie wiadomo ci e-mail, 232
wyszukiwanie

b dnych odno ników, 250, 253
kierunkowych numerów telefonicznych, 214
kodów pocztowych, 213
plików, 98
programów w katalogach, 41

wy wietlanie
czasu, 104
du ych liczb, 51
informacji o rodowisku CGI, 234
losowych napisów, 246
nazw plików, 103
zawarto ci katalogów, 95
zawarto ci plików, 128, 131

Z
zadania systemowe, 190
zapasowe kopie

katalogów, 200
kopie plików, 197

zapytania wyszukiwarek, 272
zarz dzanie

has ami, 255, 261
systemem, 175
u ytkownikami, 147

zawijanie wierszy, 129
zdarzenia WWW, 235
zmienianie

nazw plików, 375
priorytetu procesu, 289

zmienna rodowiskowa PATH, 31, 41
znak

%, 233
@, 233

znaki wodne, 348
zrzuty ekranu, 295
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