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Informatyka III: Instrukcja 1

1 Podstawy pracy z systemem UNIX

Wi¦kszo±¢ wspóªczesnych komputerów (i podobnych urz¡dze«, np tablety czy
telefony) wyposa»onych jest w zªo»one oprogramowanie które skªada si¦ na
system operacyjny. Z caª¡ pewno±ci¡ korzystaªe± z systemów �rmy Microsoft
czyli rodziny Windows. Mogªe± te» zetkn¡¢ si¦ z Android'em (czyli odmian¡
UNIXa) od Google czy iOS od Apple. W wi¦kszo±ci przypadków system posiada
tzw. interfejs gra�czny czyli GUI. Wi¦kszo±¢ z nich jest zasadniczo podobna i
np. uruchomienie przegl¡darki internetowej czy przegl¡danie dysku nie jest dla
nikogo wyzwaniem.
Jednak nie ka»dy komputer posiada GUI, dotyczy to gªównie du»ych komput-
erów u»ywanych w powa»nych obliczeniach numerycznych (np. wyznaczanie
wªa±ciwo±ci aerodynamicznych samochodu z u»yciem Fluent'a). W takim przy-
padku nie ma mo»liwo±ci skorzystania z klawiatury i myszki czy podejrzenia
czego± na ekranie, poniewa» komputer znajduje si¦ w serwerowni, czasami w
innym kraju. Aby korzysta¢ z takiego zdalnego komputera musimy poª¡czy¢ si¦
z nim przy pomocy specjalnego programu, nast¦pnie wydajemy mu polecenia
w trybie tekstowym.
Na potrzeby tego laboratorium ka»dy otrzymaª kartk¦ z loginem i hasªem. S¡
one wa»ne do ko«ca semestru i mo»na przy ich pomocy zalogowa¢ si¦ na nasz
szkolny serwer równie» spoza kampusu.
Gdy korzystasz z Windows'ów najwygodniej do poª¡czenia wykorzysta¢ dar-
mowy program PuTTy. Po uruchomieniu poka»e si¦ okno jak na obrazku obok.
Nale»y poda¢:

• Hostname � nazwa hosta, czyli info3.meil.pw.edu.pl

• Port� Numer portu z których chcemy si¦ poª¡czy¢, czyli 22, oraz protokóª
SSH z listy poni»ej

Nast¦pnie pojawi si¦ czarne okno z zapytaniem o login i hasªo. Po podaniu i
poprawny zalogowaniu zobaczysz informacje o dacie, licencji, wersji systemu
itp. ko«cz¡ce si¦:

Last login: Thu Feb 21 06:23:38 2013 from xx.xx.xx.xx
stud-00@info3:~$

Zapis:

stud-00@info3:~$

oznacza, »e jako u»ytkownik stud-00 jeste±my zalogowani na komputer info3.
Mi¦dzy znakami : i $ znajduje si¦ aktualny katalog. W tym przypadku �, czyli
katalog domowy, inaczej /home/students/stud-00

2 �wiczenia

2.1 Pierwsze starcie

Wpisz do konsoli date i wci±nij enter. Komputer wy±wietli aktualn¡ (jego
zdaniem) dat¦. nast¦pnie ponownie wy±wietli linijk¡ ko«cz¡c¡ si¦ na $, oz-
naczaj¡c¡ »e czeka na polecenia. U»ywaj¡c strzaªki do góry mo»esz przegl¡da¢
histori¦ polece«. Je±li wpiszesz dat i naci±niesz 2x klawisz tab, wy±wietlona Ci
zostanie lista polece« zaczynaj¡cych si¦ na dat lub je±li jest tylko jedno, nazwa
zostanie doko«czona. Pami¦taj o tych 2 trikach, bo znacznie uªatwiaj¡ prac¦ w
trybie tekstowym.

2.2 Poruszanie si¦ po katalogach

Pracuj¡c w trybie tekstowym, zawsze pracujemy w jakim± katalogu, tzw. kata-
logu bie»¡cym. Je±li uruchomimy jaki± program, np. proste programy czytaj¡ce
z pliku z Informatyki I, b¦d¡ one czytaªy z plików w tym katalogu. Ka»demu
programowi którego b¦dziesz u»ywa¢ a który potrzebuje nazwy pliku lub kat-
alogu (np. do kopiowania) mo»e j¡ przyj¡¢ w kilku postaciach. Po pierwsze
±cie»ka bezwzgl¦dna, zaczynaj¡ca si¦ od znaku / np:

/home/students/stud-00
/usr/bin/bash
/etc

Sprawd¹, w jakim katalogu si¦ znajdujesz, wpisz pwd i wci±nij enter.
Aby zmieni¢ katalog, wykorzystuje si¦ polecenie cd, np.

stud-00@info3:~$ cd /tmp
stud-00@info3:/tmp$ pwd
/tmp

Teraz przejd¹ do katalogu /home i sprawd¹ czy si¦ udaªo, z u»yciem polecenia
pwd
Dodatkowo, oprócz ±cie»ki bezwzgl¦dnej, mo»na poda¢ nazw¦ katalogu który
nas interesuje na kilka innych sposobów.
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• ∼ zawsze oznacza katalog domowy

• ../ oznacza katalog nadrz¦dny

• / oznacza katalog gªówny, pocz¡tek ka»dej ±cie»ki bezwzgl¦dnej

• . i ./ oznacza katalog bie»¡cy, ten zwracany przez pwd

Przejd¹ teraz z powrotem do katalogu domowego i sprawd¹ czy si¦ udaªo.
Nast¦pnie 2 razy przejd¹ katalog wy»ej i sprawd¹, czy katalog bie»¡cy to /home

2.3 Tworzenie i usuwanie katalogów

Do tworzenia katalogów sªu»y polecenie mkdir np.

stud-00@info3:~$mkdir nazwa_katalogu

a do sprawdzenia zawarto±ci aktualnego katalogu polecenie ls. Stwórz teraz
katalogi A,B,C i D, ka»dy wewn¡trz poprzedniego. B¦dziesz musiaª stworzy¢
katalog A, przej±¢ do niego, stworzy¢ B itd. Do usuwanie katalogów sªu»y
polecenie rmdir. Usu« teraz stworzone katalogi.
UWAGA: nie mo»na w ten sposób usun¡¢ katalogu posiadaj¡cego zawarto±¢

3 Podstawowe operacja na plikach i katalogach

Komenda echo wypisuje na ekran ci¡g znaków który podaje si¦ jej jako ar-
gument. Sprawd¹. Aby stworzy¢ pierwszy plik wpisz (o znaczeniu � b¦dzie na
kolejnych zaj¦ciach)

stud-00@info3:~$echo pierwszy plik >> plik.txt

Aby wy±wietli¢ zawarto±¢ pliku a ekranie u»ywamy cat

stud-00@info3:~$cat plik.txt

3.1 Kopiowanie i przenoszenie

Do kopiowanie sªu»y komenda cp CO GDZIE. Stwórz teraz katalog i skopiuj do
niego twój plik. Powinno to wygl¡da¢ tak:

stud-00@info3:~$cp plik.txt katalog

Aby przenie±¢/zmieni¢ nazw¦ pliku lub katalogu u»ywamy mv CO GDZIE. Prze-
jd¹ do nowego katalogu i zmie« nazw¦ pliku. Nast¦pnie usu« plik poleceniem
rm

4 Pomoc

Znakomita wi¦kszo±¢ komend trybu tekstowego posiada porz¡dn¡ dokumen-
tacj¦ dost¦pn¡ od r¦ki.

stud-00@info3:~$man rm
stud-00@info3:~$rm --help

W przypadku komendy man dostajemy kompetentniejsz¡ dokumentacj¦.
Przewija si¦ strzaªkami, aby zako«czy¢ wci±nij Q. Sprawd¹ instrukcje dla pole-
ce« who, whoami, finger i date. Sprawd¹ jak dziaªaj¡.

5 Program Tar

Program tar sªu»y do pakowania i rozpakowywania drzewa katalogów i plików
w jeden plik. Niekoniecznie musi on by¢ mniejszy ni» oryginalne pliki. Dopiero
u»ycie kompresji zmniejszy obj¦to±¢. Najpierw przygotuj kilka plików do
spakowania:

stud-00@info3:~$ mkdir a
stud-00@info3:~$ cd a
stud-00@info3:~/a$ mkdir b
stud-00@info3:~/a$ echo asdasd >> ./b/c
stud-00@info3:~/a$ cat ./b/c
asdasd

Teraz spakuj a nastnie podejrzyj archiwum programem mc

stud-00@info3:~/a$ tar -cf test.tar b
stud-00@info3:~/a$ ls
b test.tar
stud-00@info3:~/a$ mc

Sprawd¹ zawarto±¢ katalogu, usu« to co przed chwil¡ spakowaªe± do archiwum,
nast¦pnie rozpakuj.

stud-00@info3:~/a$ ls
b test.tar.gz
stud-00@info3:~/a$ rm -rf b
stud-00@info3:~/a$ ls
stud-00@info3:~/a$ tar -xf test.tar
stud-00@info3:~/a$ ls
b test.tar
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Sprawd¹ poleceniem ls -la obj¦to±¢ archiwum, zapisz, nast¦pnie spakuj te
same pliki z dodatkow¡ �ag¡ z zmieniaj¡c rozszerzenie na tar.gz. Sprawd¹
czy plik wynikowy jest mniejszy.

6 Proste skrypty

Najwa»niejszym aspektem pracy w trybie tekstowym jest mo»liwo±¢ tworzenie
skryptów, czyli zapisanych w pliku kolejnych komend wykonywanych tak, jak-
by±my wpisywali je z klawiatury. Wi¦cej o zaawansowanych skryptach dowiesz
si¦ na nast¦pnych laboratoriach, pierwszy napiszesz dzisiaj.
Prostym i do±¢ wygodnym edytorem tekstu jest nano lub vim. Uruchom go
komend¡ nano NAZWAPLIKU i zapisz do niego pierwszy skrypt:

#!/bin/bash
echo 1
echo 2

Nat¦pnie trzeba zmieni¢ uprawnienia, pozwoli¢ na uruchomienie naszego
skryptu:

stud-00@info3:~$ chmod +x skrypt.sh
stud-00@info3:~$ ./skrypt

6.1 Zmienne

Bash obsªuguje zmienne, jak w C. Aby stworzy¢ zmienn¡:

zmienna=$( JAKISPROGRAM )
zmienna=$( echo 1 )

Aby odczyta¢ zmienn¡:

echo $zmienna

6.2 Pierwszy skrypt

Przygotuj struktur¦ katalogów:

• AA

� BB

∗ plik.txt

� CC

∗ DD

∗ plik.txt

zawieraj¡c komendy w skrypcie, plik ma zawiera¢ dat¦ z u»yciem date.
Zmody�kuj skrypt tak, aby nazwa ka»dego katalogu zaczynaªa si¦ od wielko±ci
ze zmiennej $1 , która jest pierwszym argumentem skryptu w linii komend.

• $1_AA

� $1_BB

∗ ...

6.3 P¦tle

Przygotuj skrypt:

for i in *.txt
do
cp $i $1_$i

done

i uruchom go w katalogu z plikiem .txt, jak dziaªa? Pami¦taj o argumencie
skryptu!
Napisz skrypt który tworzy katalog $1 i kopiuje do niego wszystkie pliki .txt
dodaj¡c przedrostek $2. Co si¦ stanie jak nie podasz argumentów do skryptu?

7 GUI

Zresetuj komputer, uruchom Ubuntu i zaloguj si¦ na konto quest. U»ywaj¡c
menu z lewej strony uruchom terminal.
Poª¡cz si¦ programem ssh LOGIN@HOST z serwerem info3. Utwórz plik copyme.
Zako«cz poª¡czenie Ctrl+D. U»yj programu

scp LOGIN@HOST:SCIEZKA_DO_PLIKU GDZIE_KOPIOWA�}

aby ±ci¡gn¡¢ copyme na dysk lokalny. Program scp dziaªa tak jak cp, z t¡
ró»nic¡, »e cel lub ¹ródªo znajduje si¦ na innym komputerze obsªuguj¡cym
poª¡czenia ssh.
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8 *Co± na deser

8.1 Pre-rekwizyty

Sprawd¹ do czego sªu»y program write z u»yciem man. U»yj go. nast¦pnie
porównaj "wyj±cie"komend:

who
who | awk '{print $1}'
who | awk '{print $2}'

8.2 Skrypt spamera

Stwórz skrypt:

#!/bin/bash
for u in $( who | awk '{print $1}' )
do

echo $u
done

nast¦pnie zmody�kuj go tak, aby ¹aspamowa¢"wszystkich zalogowanych.
Kolejnym krokiem b¦dzie dodanie do skryptu pakowania uzyskanego drzewka,
nast¦pnie usuwanie oryginaªu.
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