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BrakujÈca
biblioteka kodu
JEDNk Z NAJWI}KSZYCH ZALET SYSTEMU UNIX JEST MO¿LIWO¥m
TWORZENIA NOWYCH POLECE POPRZEZ WYKORZYSTANIE
ISTNIEJkCYCH W INNY SPOSÓB. CHOm SYSTEM ZAWIERA SETKI
poleceñ, które moĝna ïÈczyÊ na tysiÈce sposobów, zawsze bÚdziesz
spotykaï siÚ z przypadkami, gdy ĝadne z nich nie bÚdzie odpowiednie do wykonania potrzebnej operacji tak jak trzeba. W tym
rozdziale opisujemy metody tworzenia lepszych i bardziej zaawansowanych poleceñ w Ăwiecie skryptów powïoki.
Jest jednak jedna rzecz, o której musimy powiedzieÊ na samym poczÈtku:
Ărodowisko do tworzenia skryptów powïoki nie jest tak zaawansowane jak prawdziwe Ărodowisko programistyczne. JÚzyki Perl, Python, Ruby, a nawet C zawierajÈ struktury i biblioteki oferujÈce róĝne dodatkowe funkcjonalnoĂci. Natomiast
w Ăwiecie skryptów powïoki obowiÈzuje zasada „radě sobie sam”. Skrypty opisane
w tym rozdziale pozwolÈ Ci odnaleěÊ wïasnÈ drogÚ w tym Ăwiecie. SÈ to elementy konstrukcyjne, za pomocÈ których bÚdziesz mógï w dalszej czÚĂci ksiÈĝki
tworzyÊ niesamowite skrypty.
Wiele problemów towarzyszÈcych pisaniu skryptów ma swoje ěródïo w subtelnych róĝnicach pomiÚdzy odmianami systemu Unix oraz dystrybucjami systemu Linux. ChoÊ standardy IEEE POSIX niewÈtpliwie okreĂlajÈ wspólnÈ bazÚ
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funkcjonalnoĂci dla implementacji wszystkich systemów, jednak przejĂcie na
system macOS po latach uĝywania Red Hat GNU/Linux moĝe byÊ stresujÈce.
Polecenia sÈ inne, gdzie indziej zapisane, pomiÚdzy ich argumentami wystÚpujÈ
róĝnice. Te rozbieĝnoĂci powodujÈ, ĝe tworzenie skryptów jest trudnÈ sztukÈ,
ale nauczysz siÚ kilku sztuczek, dziÚki którym róĝnice te nie bÚdÈ takie groěne.

Czym jest POSIX?
Na poczÈtku system Unix przypominaï Dziki Zachód. Róĝne firmy ulepszaïy go
i rozwijaïy w róĝnych kierunkach, a jednoczeĂnie zapewniaïy uĝytkowników, ĝe
wszystkie nowe wersje sÈ kompatybilne z poprzednimi i jest to ten sam Unix.
W pewnym momencie do gry wïÈczyï siÚ instytut IEEE (ang. Institute for
Electrical and Electronic Engineers — Instytut Inĝynierów Elektryków i Elektroników) i przy ogromnym wysiïku wïasnym i wszystkich twórców systemu Unix
opracowaï standard POSIX (ang. Portable Operating System Interface — przenoĂny interfejs dla systemu operacyjnego Unix), zgodnie z którym powinny byÊ
tworzone wszystkie komercyjne i bezpïatne implementacje systemu Unix. Nie
moĝna nabyÊ systemu operacyjnego POSIX jako takiego, ale system Unix lub
GNU/Linux, którego uĝywasz, jest generalnie zgodny ze standardem POSIX (choÊ
pojawiajÈ siÚ gïosy, czy standard ten w ogóle jest potrzebny, skoro GNU/Linux
sam staï siÚ standardem).
Ale nawet zgodne ze standardem POSIX implementacje systemu Unix mogÈ
róĝniÊ siÚ miÚdzy sobÈ. Jednym z przykïadów, opisanych w dalszej czÚĂci rozdziaïu, jest polecenie echo. W niektórych wersjach systemu obsïuguje ono argument -n zapobiegajÈcy przejĂciu kursora do nowego wiersza, co zazwyczaj ma
miejsce po wykonaniu polecenia. W innych wersjach systemu w wyĂwietlanym
poleceniem echo tekĂcie naleĝy umieĂciÊ sekwencjÚ \c oznaczajÈ „nie przechodě
do nowego wiersza”, a w jeszcze innych odmianach systemu nie ma w ogóle moĝliwoĂci zapobieĝenia przejĂciu kursora do nowego wiersza. Aby byïo jeszcze ciekawiej, niektóre wersje systemu Unix zawierajÈ powïoki, w których jest wbudowane polecenie echo nieobsïugujÈce argumentów -n ani \c, albo polecenie to
jest samodzielnym plikiem binarnym /bin/echo, obsïugujÈcym powyĝsze argumenty. Wszystko to sprawia, ĝe trudno jest w jednolity sposób implementowaÊ
ĝÈdania wprowadzenia danych przez uĝytkownika w skryptach, które powinny
dziaïaÊ identycznie w moĝliwie jak najwiÚkszej liczbie odmian systemu Unix.
Dlatego gdy chce siÚ tworzyÊ przydatne skrypty, bardzo waĝne jest znormalizowanie polecenia echo tak, aby dziaïaïo ono tak samo we wszystkich systemach.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu, w skrypcie nr 8, dowiesz siÚ, jak wykorzystaÊ polecenie echo w skrypcie, aby utworzyÊ znormalizowanÈ wersjÚ tego polecenia.
UWAGA

W niektórych skryptach opisanych w tej ksiÈĝce wykorzystane sÈ cechy powïoki bash,
które mogÈ nie byÊ dostÚpne w innych powïokach zgodnych ze standardem POSIX.
Ale doĂÊ historii, zajmijmy siÚ skryptami, które potem wykorzystasz do utworzenia swojej biblioteki!
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Skrypt 1. Wyszukiwanie programów
w katalogach zmiennej PATH
W skryptach wykorzystujÈcych zmienne Ărodowiskowe (na przykïad MAILER lub
PAGER) kryje siÚ niebezpieczeñstwo: niektóre ich ustawienia mogÈ wskazywaÊ
programy, których nie ma. Jeĝeli nie miaïeĂ do czynienia z powyĝszymi zmiennymi, wyjaĂniamy, ĝe MAILER wskazuje preferowany program pocztowy (na przykïad /usr/bin/mailx), a PAGER — program sïuĝÈcy do przeglÈdania dïugich dokumentów ekran po ekranie (strona po stronie). Jeĝeli na przykïad zadecydujesz,
ĝe w elastycznym skrypcie do wyĂwietlania dïugiego wyniku uĝyjesz programu
wskazanego w zmiennej PAGER zamiast domyĂlnego programu systemowego
(najczÚĂciej more lub less), to w jaki sposób moĝesz wtedy sprawdziÊ, ĝe powyĝsza
zmienna zawiera poprawnÈ wartoĂÊ?
Pierwszy skrypt bÚdzie sïuĝyï do sprawdzania, czy dany program znajduje siÚ
w jednym z katalogów zapisanych w zmiennej PATH. Jest to jednoczeĂnie dobry
przykïad zastosowania kilku technik, miÚdzy innymi funkcji i wyodrÚbniania
fragmentów danych. Listing 1.1 pokazuje, jak moĝna sprawdziÊ, czy Ăcieĝki sÈ
poprawnie wpisane.

Kod
Listing 1.1. Funkcje zawarte w skrypcie inpath
#!/bin/bash
# Skrypt inpath sprawdzający, czy dany program jest poprawny sam w sobie,
# czy teĪ znajduje siĊ w katalogach zapisanych w zmiennej PATH.

in_path()
{
# Funkcja usiáująca odnaleĨü program na podstawie jego nazwy i zmiennej PATH.
# Zwraca 0, jeĪeli program istnieje i jest plikiem wykonywalnym, albo 1 w przeciwnym wypadku.
# Zwróü uwagĊ, Īe tymczasowo zmieniany jest separator IFS, ale jego pierwotna wartoĞü jest
# przywracana na koĔcu funkcji.

cmd=$1
oldIFS=$IFS

ourpath=$2
IFS=":"

result=1

for directory in "$ourpath"
do
if [ -x $directory/$cmd ] ; then
result=0
# DojĞcie do tego miejsca oznacza, Īe program $cmd znajduje siĊ
# 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 wspomnieliĂmy w rozdziale 0, zalecane jest utworzenie w katalogu domowym nowego katalogu o nazwie skrypty i dodanie jego peïnej nazwy do zmiennej PATH. Uĝyj teraz polecenia echo do sprawdzenia bieĝÈcej wartoĂci zmiennej,
a nastÚpnie w odpowiednim skrypcie logowania (.login, .profile, .bashrc lub
.bash_profile — w zaleĝnoĂci od powïoki) wpisz polecenie modyfikujÈce zmiennÈ PATH. Szczegóïowe informacje, jak to zrobiÊ, znajdziesz w rozdziale 0, w czÚĂci
„Konfigurowanie skryptu logowania”.
UWAGA

Jeĝeli do wyĂwietlania listy plików w terminalu uĝywasz polecenia ls, moĝesz na
poczÈtku nie zobaczyÊ specjalnych plików, takich jak .bashrc czy .bash_profile.
Jest tak dlatego, poniewaĝ pliki o nazwach zaczynajÈcych siÚ od kropki sÈ traktowane jako „ukryte”. (Na samym poczÈtku epoki systemu Unix okazaïo siÚ, ĝe ta
konwencja przysparza pewnych kïopotów). Aby wyĂwietliÊ wszystkie pliki w danym katalogu, wïÈcznie z ukrytymi, uĝyj polecenia ls z argumentem -a.
Chcemy jeszcze raz podkreĂliÊ, ĝe przyjÚliĂmy w tej ksiÈĝce zaïoĝenie, ĝe ze
wszystkich skryptów bÚdziesz korzystaï w powïoce bash. ZwróÊ uwagÚ, ĝe
w pierwszym wierszu jawnie wskazana jest Ăcieĝka (shebang) /bin/bash. W wielu
systemach stosowana jest Ăcieĝka /usr/bin/env okreĂlajÈca Ărodowisko wïaĂciwe
dla danego skryptu.
UWAGA DO KOMENTARZY
MieliĂmy dylemat, czy powinniĂmy szczegóïowo opisywaÊ dziaïanie kaĝdego
skryptu. W niektórych przypadkach opisujemy w tekĂcie trudniejsze fragmenty
kodu, ale generalnie stosujemy w kodzie komentarze zawierajÈce wyjaĂnienia, co w danym miejscu siÚ dzieje. Zwracaj uwagÚ na znaki # i tekst, który
po nich nastÚpuje.
Poniewaĝ bez wÈtpienia kiedyĂ bÚdziesz musiaï czytaÊ skrypty utworzone przez
innych programistów, dobrÈ praktykÈ jest czytanie komentarzy, aby móc zrozumieÊ, o co, do licha, w tym skrypcie chodzi (nie dotyczy to nas, oczywiĂcie!).
Umieszczanie komentarzy jest znakomitym zwyczajem, poniewaĝ opisujÈ one
operacje wykonywane w danym bloku kodu.

42

Rozdziaï 1

Kup książkę

Poleć książkę

Jak to dziaïa?
Aby funkcja checkForCmdInPath dziaïaïa zgodnie z przeznaczeniem, naleĝy przede
wszystkim sprawdziÊ, czy podane dane zawierajÈ tylko nazwÚ programu (na przykïad echo), czy teĝ peïnÈ ĂcieĝkÚ z nazwÈ pliku (na przykïad /bin/echo). Moĝna to
osiÈgnÈÊ, sprawdzajÈc, czy pierwszy znak wartoĂci zmiennej to ukoĂnik (/). Dlatego
trzeba wyodrÚbniÊ z caïej wartoĂci zmiennej tylko jej pierwszy znak.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe skïadnia wyraĝenia wyodrÚbniajÈcego fragment wartoĂci
${var:0:1}, uĝytego w wierszu , umoĝliwia wydzielenie czÚĂci ciÈgu znaków,
zaczynajÈcej siÚ od zadanego numeru znaku i zawierajÈcej zadanÈ liczbÚ znaków (jeĝeli dïugoĂÊ czÚĂci nie zostanie okreĂlona, zostanie wyodrÚbniona czÚĂÊ
od zadanego znaku do koñca ciÈgu). Na przykïad wyraĝenie ${var:8} reprezentuje czÚĂÊ wartoĂci zmiennej $var, poczÈwszy od 8. znaku do koñca ciÈgu,
natomiast wyraĝenie ${var:8:6} reprezentuje fragment ciÈgu od 8. do 14.
znaku wïÈcznie. Moĝesz to sprawdziÊ na poniĝszym przykïadzie:
$ var="Ciekawe rzeczy tu siÚ dziejÈ..."
$ echo ${var:8}
rzeczy tu siÚ dziejÈ...
$ echo ${var:8:6}
rzeczy
$

W listingu 1.1 powyĝsze wyraĝenie jest uĝyte w celu sprawdzenia, czy podana
Ăcieĝka do pliku zaczyna siÚ od ukoĂnika, a nastÚpnie czy plik ten faktycznie znajduje siÚ w systemie. Jeĝeli pierwszym znakiem jest ukoĂnik, przyjmowane jest
zaïoĝenie, ĝe zmienna zawiera bezwzglÚdnÈ ĂcieĝkÚ, po czym za pomocÈ operatora -x sprawdzana jest dostÚpnoĂÊ pliku w systemie . Jeĝeli ukoĂnika nie ma,
wtedy wartoĂÊ zmiennej jest przekazywana funkcji in_path , która sprawdza,
czy plik znajduje siÚ w którymĂ z katalogów zapisanych w zmiennej PATH.

Uruchomienie skryptu
Aby móc korzystaÊ ze skryptu tak jak ze zwykïego programu, trzeba najpierw na
jego koñcu wpisaÊ krótki blok poleceñ, które bÚdÈ wykonywaïy podstawowe
operacje, takie jak pobranie danych wpisanych przez uĝytkownika i przekazanie
ich opisanym wyĝej funkcjom:
if [ $# -ne 1 ] ; then
echo "Uĝycie: $0 polecenie" >&2 ; exit 1
fi
checkForCmdInPath "$1"
case $? in
0 ) echo "$1 znajduje siÚ w katalogach zmiennej PATH."
1 ) echo "$1 nie istnieje i nie jest to plik wykonywalny."

;;
;;
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2 ) echo "$1 nie znajduje siÚ w katalogach zmiennej PATH."
esac

;;

exit 0

Po wpisaniu powyĝszego kodu moĝesz uruchomiÊ skrypt wprost, w sposób
pokazany w czÚĂci „Wyniki”. PamiÚtaj, aby póěniej, gdy zakoñczysz pracÚ nad
tym skryptem i bÚdziesz go chciaï umieĂciÊ w bibliotece swoich skryptów, usunÈÊ
powyĝszy kod lub zamieniÊ go w komentarz, aby nie wprowadzaï niepotrzebnego zamieszania.

Wyniki
Aby przetestowaÊ skrypt, uĝyj polecenia inpath z nazwami trzech programów:
jednego, który jest zapisany w jednym z katalogów zmiennej PATH, drugiego, który
istnieje, ale znajduje siÚ w innym katalogu, oraz trzeciego, którego nie ma.
Listing 1.2 zawiera przykïadowy test skryptu.
Listing 1.2. Test skryptu inpath
$ inpath echo
echo znajduje siÚ w katalogach zmiennej PATH.
$ inpath MrEcho
MrEcho nie znajduje siÚ w katalogach zmiennej PATH.
$ inpath /usr/bin/MrEcho
/usr/bin/MrEcho nie istnieje i nie jest to plik wykonywalny.
$

Ostatni blok kodu, który wpisaïeĂ, przekïada wynik zwracany przez funkcjÚ
in_path na czytelny komunikat. DziÚki temu moĝna ïatwo sprawdziÊ, czy skrypt

dziaïa poprawnie w kaĝdym z trzech przypadków.

Rozbudowa skryptu
Jeĝeli juĝ przy tworzeniu pierwszego skryptu chcesz poczuÊ siÚ jak bohater,
zastosuj zamiast wyraĝenia ${var:0:1} jego bardziej skomplikowanÈ wersjÚ:
${var%${var#?}}. Wyraĝenie to wykorzystuje metodÚ wyodrÚbniania fragmentu
danych okreĂlonÈ w standardzie POSIX. Ten na pozór bezsensowny zapis zawiera
w rzeczywistoĂci dwa wyraĝenia, z których jedno jest zagnieĝdĝone w drugim.
WewnÚtrzne wyraĝenie ${var#?} wyodrÚbnia ze zmiennej var fragment caïego ciÈgu
z wyjÈtkiem pierwszego znaku. Znak # oznacza usuniÚcie pierwszego fragmentu
ciÈgu zgodnego z zadanym wzorcem, natomiast znak ? jest wyraĝeniem regularnym
reprezentujÈcym dokïadnie jeden znak.
NastÚpnie wyraĝenie ${var%wzorzec} wyodrÚbnia fragment ciÈgu zawierajÈcy
wszystkie znaki pozostaïe po usuniÚciu ze zmiennej var wszystkich znaków zgodnych ze wzorcem. W tym przypadku usuniÚte zostaïy znaki zwrócone przez wewnÚtrzne wyraĝenie, zatem ostatecznym wynikiem jest pierwszy znak ciÈgu.
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Jeĝeli powyĝszy zapis jest dla Ciebie zbyt zagmatwany, moĝesz wykorzystaÊ
opisane wczeĂniej wyraĝenie ${nazwa_zmiennej:poczÈtek:koniec} wyodrÚbniajÈce
ciÈg znaków, dostÚpne w wiÚkszoĂci powïok (w tym bash, ksh i zsh).
Jeĝeli nie odpowiada Ci ĝadna z powyĝszych metod wyodrÚbniania fragmentu danych, to oczywiĂcie moĝesz wykorzystaÊ polecenie systemowe $(echo
$var | cut -c1). Za pomocÈ skryptów powïoki dany problem, na przykïad wyodrÚbnienie, przeksztaïcenie czy zaïadowanie danych, moĝna rozwiÈzaÊ na kilka
sposobów. PamiÚtaj, ĝe filozofia „wiÈzania krawata na róĝne sposoby” nie oznacza,
ĝe jedna metoda jest lepsza od innej.
Ponadto, jeĝeli chcesz utworzyÊ odmianÚ powyĝszego lub innego skryptu,
który bÚdzie rozpoznawaï, czy zostaï uruchomiony w wierszu poleceñ, czy za
pomocÈ innego skryptu, wpisz w jednym z pierwszych wierszy nastÚpujÈcy kod:
if [ "$BASH_SOURCE" = "$0" ]

Jako Êwiczenie dla Ciebie, drogi czytelniku, pozostawiamy poeksperymentowanie i napisanie pozostaïej czÚĂci kodu!
UWAGA

Bardzo przydatny jest skrypt nr 47, który jest bardzo podobny do powyĝszego.
UwzglÚdnia on zarówno katalogi zapisane w zmiennej PATH, jak równieĝ w zmiennych Ărodowiskowych w skrypcie logowania.

Skrypt 2. Weryfikacja wprowadzanych danych:
tylko litery i cyfry
Uĝytkownicy czÚsto nie zwracajÈ uwagi na wskazówki wyĂwietlane na ekranie
i wprowadzajÈ dane niespójne, niewïaĂciwie formatowane lub o bïÚdnej skïadni.
Jako twórca skryptów powïoki musisz umieÊ wyszukiwaÊ i sygnalizowaÊ tego rodzaju bïÚdy, zanim stanÈ siÚ przyczynÈ problemów.
Typowy przykïad dotyczy wprowadzania nazw plików lub kluczy w bazie
danych. Zaïóĝmy, ĝe Twój skrypt prosi uĝytkownika o wprowadzenie ciÈgu zawierajÈcego wyïÈcznie wielkie i maïe litery oraz cyfry, bez znaków interpunkcyjnych, spacji ani znaków specjalnych. Czy uĝytkownik wpisaï poprawne dane?
To sprawdza skrypt przedstawiony w listingu 1.3.

Kod
Listing 1.3. Skrypt sprawdzajÈcy poprawnoĂÊ danych
#!/bin/bash
# Skrypt validalnum sprawdzający, czy wprowadzone dane zawierają wyáącznie litery i cyfry.

validAlphaNum()
{
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# Funkcja sprawdzająca argument. Zwraca 0, jeĪeli skáada siĊ on z samych
# wielkich i maáych liter oraz cyfr, a 1 w przeciwnym wypadku.
# UsuniĊcie wszystkich niedozwolonych znaków.

validchars="$(echo $1 | sed -e 's/[^[:alnum:]]//g')"
if [ "$validchars" = "$1" ] ; then
return 0
else
return 1
fi
}
# POCZĄTEK GàÓWNEJ CZĉĝCI SKRYPTU. USUē LUB ZAMIEē W KOMENTARZ KOD
# PONIĩEJ TEGO WIERSZA,
# JEĩELI TEN SKRYPT BĉDZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================

/bin/echo -n "Podaj dane: "
read input
# Sprawdzenie danych.

if ! validAlphaNum "$input" ; then
echo "Dane mogÈ zawieraÊ tylko litery lub cyfry." >&2
exit 1
else
echo "Dane poprawne."
fi
exit 0

Jak to dziaïa?
Algorytm powyĝszego skryptu jest prosty. Najpierw tworzona jest kopia wprowadzonych danych, przeksztaïconych za pomocÈ polecenia sed usuwajÈcego
wszystkie niedopuszczalne znaki . NastÚpnie nowe dane sÈ porównywane
z oryginalnymi . Jeĝeli nie ma miÚdzy nimi róĝnicy, to wszystko jest w porzÈdku.
W przeciwnym wypadku róĝnica oznacza, ĝe dane zawierajÈ niedopuszczalne
znaki, usuniÚte za pomocÈ polecenia przeksztaïcajÈcego, a wiÚc dane sÈ bïÚdne.
Powyĝszy algorytm dziaïa poprawnie, poniewaĝ polecenie sed usuwa z ciÈgu
wszystkie znaki okreĂlone za pomocÈ wyraĝenia [:alnum:]. Jest to wyraĝenie regularne zgodne ze standardem POSIX, reprezentujÈce wszystkie znaki alfanumeryczne. Jeĝeli przeksztaïcone dane nie sÈ zgodne z oryginalnymi, oznacza to,
ĝe we wprowadzonym ciÈgu znajdujÈ siÚ znaki inne niĝ alfanumeryczne, a wiÚc
wprowadzone dane sÈ bïÚdne. Funkcja zwraca wtedy wartoĂÊ róĝnÈ od zera
oznaczajÈcÈ problem. PamiÚtaj, ĝe dane mogÈ zawieraÊ tylko znaki ASCII.

Uruchomienie skryptu
Skrypt jest samodzielnym programem. Prosi uĝytkownika o wprowadzenie danych, a nastÚpnie wyĂwietla informacjÚ, czy sÈ one poprawne. Jednak bardziej
praktycznym przykïadem zastosowania tego skryptu jest skopiowanie zawartej
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w nim funkcji validAlphaNum i wklejenie jej na poczÈtku innego skryptu albo
umieszczenie w bibliotece i wywoïanie w sposób pokazany w skrypcie nr 12.
Powyĝszy kod jest równieĝ dobrym przykïadem zastosowania techniki tworzenia skryptów. PowinieneĂ najpierw tworzyÊ funkcje, a nastÚpnie testowaÊ je
przed zastosowaniem w wiÚkszych, bardziej zïoĝonych skryptach. W ten sposób
zaoszczÚdzisz sobie mnóstwa kïopotów.

Wyniki
Korzystanie ze skryptu validalnum jest bardzo proste. Uĝytkownik jest proszony
o podanie ciÈgu znaków do sprawdzenia. Listing 1.4 pokazuje, jak traktowane sÈ
bïÚdne i poprawne dane.
Listing 1.4. Test skryptu validalnum
$ 02-validalnum
Podaj dane: poprawneDANE1234
Dane poprawne.
$ 02-validalnum
Podaj dane: To sÈ na pewno B}DNE dane, 1234
Dane mogÈ zawieraÊ tylko litery lub cyfry.

Rozbudowa skryptu
Metoda „usuñ bïÚdne znaki i sprawdě, co zostaïo” jest dobra, poniewaĝ jest elastyczna, szczególnie jeĝeli zarówno zmiennÈ zawierajÈcÈ wprowadzone dane,
jak i wzorzec (który moĝe byÊ pusty) umieĂcisz w cudzysïowach, dziÚki czemu
unikniesz bïÚdów spowodowanych pustymi zmiennymi. Puste zmienne sÈ czÚstÈ
przyczynÈ problemów w skryptach, poniewaĝ z ich powodu pozornie poprawne
wyraĝenie warunkowe okazuje siÚ bïÚdne i skutkuje wyĂwietleniem komunikatu.
Musisz zawsze pamiÚtaÊ, ĝe fraza zïoĝona z cudzysïowów nieobejmujÈcych ĝadnych znaków róĝni siÚ od pustej frazy.
Chcesz dopuszczaÊ wprowadzanie wyïÈcznie wielkich liter, spacji, przecinków i kropek? Wystarczy w tym celu zmieniÊ wzorzec w wierszu na poniĝszy:
sed 's/[^[:upper:] ,.]//g'

Do sprawdzania numerów telefonicznych moĝesz wykorzystaÊ proste wyraĝenie (dopuszczajÈce cyfry, spacje, nawiasy i myĂlniki, przy czym spacje nie mogÈ
znajdowaÊ siÚ na poczÈtku ani tworzyÊ sekwencji w Ărodku ciÈgu):
sed 's/[^- [:digit:]\(\)]//g'

Jednak jeĝeli chcesz ograniczyÊ dane tylko do cyfr, pamiÚtaj o pewnej puïapce.
ByÊ moĝe chciaïbyĂ uĝyÊ nastÚpujÈcego wyraĝenia:
sed 's/[^[:digit:]]//g'
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Wyraĝenie to dziaïa poprawnie w przypadku liczb dodatnich, ale jak moĝna
dopuĂciÊ wprowadzanie liczb ujemnych? Jeĝeli znak odejmowania umieĂcisz
we wzorcu dopuszczalnych znaków, wówczas ciÈg -3-4 bÚdzie potraktowany jako
poprawny, choÊ oczywiĂcie nie reprezentuje poprawnej liczby ujemnej. Skrypt
nr 5 pokazuje, jak obsïugiwaÊ liczby ujemne.

Skrypt 3. Normalizacja formatów dat
Jednym z problemów towarzyszÈcych tworzeniu skryptów jest róĝnorodnoĂÊ
formatów dat. Ich normalizacja moĝe byÊ Ărednio lub bardzo trudna. Formatowanie dat naleĝy do najtrudniejszych zadañ, poniewaĝ daty moĝna zapisywaÊ na
wiele róĝnych sposobów. Nawet jeĝeli poprosisz uĝytkownika o wprowadzenie
daty w okreĂlonym formacie, na przykïad dzieñ-miesiÈc-rok, i tak prawdopodobnie wprowadzi on bïÚdne dane, na przykïad zamiast numeru miesiÈca wpisze jego nazwÚ, peïnÈ lub skróconÈ, albo zïoĝonÈ z samych wielkich liter. Dlatego
bardzo przydatna do tworzenia nastÚpnych skryptów, szczególnie skryptu nr 7,
bÚdzie funkcja normalizujÈca daty.

Kod
Skrypt przedstawiony w listingu 1.5 normalizuje formaty dat wedïug doĂÊ prostych kryteriów: miesiÈc musi byÊ okreĂlony za pomocÈ nazwy lub liczby z zakresu od 1 do 12, a rok musi byÊ czterocyfrowÈ liczbÈ. Znormalizowana data
skïada siÚ z numeru dnia, nazwy miesiÈca (jej trzyliterowego skrótu) i czterocyfrowego roku.
Listing 1.5. Skrypt normdate
#!/bin/bash
# Skrypt normdate zamieniający oznaczenie miesiąca na trzyliterowy skrót nazwy.
# Zawiera funkcjĊ wykorzystaną w skrypcie nr 7, valid-date, zwracającą wartoĞü 0, jeĪeli data jest poprawna.

monthNumToName()
{
# Przypisanie zmiennej 'month' odpowiedniej wartoĞci.

case $1 in
1 ) month="sty"
;; 2 )
3 ) month="mar"
;; 4 )
5 ) month="maj"
;; 6 )
7 ) month="lip"
;; 8 )
9 ) month="wrz"
;; 10)
11) month="lis"
;; 12)
* ) echo "$0: BïÚdny numer
esac
return 0

month="lut"
;;
month="kwi"
;;
month="cze"
;;
month="sie"
;;
month="paě"
;;
month="gru"
;;
miesiÈca $1" >&2; exit 1

}
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# POCZĄTEK GàÓWNEJ CZĉĝCI SKRYPTU. USUē LUB ZAMIEē W KOMENTARZ KOD
# PONIĩEJ TEGO WIERSZA,
# JEĩELI TEN SKRYPT BĉDZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================
# Weryfikacja danych

if [ $# -ne 3 ] ; then
echo "Uĝycie: $0 dzieñ miesiÈc rok" >&2
echo "Typowe formaty: '3 sierpnia 2002, '3 8 2002'" >&2
exit 1
fi
if [ $3 -le 99 ] ; then
echo "$0: rok musi byÊ liczbÈ czterocyfrowÈ." >&2; exit 1
fi
# Czy miesiąc jest podany w postaci liczby?

if [ -z $(echo $2|sed 's/[[:digit:]]//g')
monthNumToName $2
else

]; then

# Normalizacja nazwy miesiąca: tylko trzy pierwsze litery.

month="$(echo $2|cut -c1-3 | tr '[:upper:]' '[:lower:]')"
fi
echo $1 $month $3
exit 0

Jak to dziaïa?
ZwróÊ uwagÚ na trzeciÈ instrukcjÚ warunkowÈ . Usuwa ona z wprowadzonych
danych wszystkie cyfry, a nastÚpnie sprawdza, czy wynikowy ciÈg znaków ma
zerowÈ dïugoĂÊ (parametr -z). Jeĝeli tak jest, to znaczy, ĝe wprowadzone dane
zawierajÈ tylko cyfry, które moĝna przeïoĝyÊ na nazwÚ miesiÈca za pomocÈ
funkcji monthNumToName(). Funkcja ta jednoczeĂnie sprawdza, czy podana liczba
jest poprawnym numerem miesiÈca. Jeĝeli natomiast wprowadzone dane nie
zawierajÈ samych cyfr, wtedy przyjmowane jest zaïoĝenie, ĝe jest to nazwa miesiÈca, która jest nastÚpnie normalizowana za pomocÈ skomplikowanej sekwencji
poleceñ cut i tr wywoïywanych w podpowïoce (tj. sekwencji poleceñ umieszczonych wewnÈtrz znaków $( i ), które powodujÈ zastÈpienie poleceñ wynikami
ich dziaïania).
Polecenia wykonywane w podpowïoce
wyodrÚbniajÈ z wprowadzonych
danych trzy pierwsze znaki (polecenie cut) i przeksztaïcajÈ je na maïe litery
(polecenie tr). ZwróÊ uwagÚ, ĝe nie jest tu sprawdzana poprawnoĂÊ nazwy miesiÈca, jak to ma miejsce w przypadku jego numeru.

Uruchomienie skryptu
Aby móc w przyszïoĂci maksymalnie elastycznie korzystaÊ ze skryptu normdate
w innych skryptach, naleĝy w nim zaimplementowaÊ obsïugÚ 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 byÊ liczbÈ czterocyfrowÈ.
$ normdate 3 8 1962
3 sie 1962
$ normdate 03 sierpnia 1962
03 sie 1962

ZwróÊ uwagÚ, ĝe powyĝszy skrypt normalizuje jedynie oznaczenie miesiÈca,
a zapis dnia i roku pozostawia bez zmian.

Rozbudowa skryptu
Zanim siÚ nadmiernie podekscytujesz róĝnorodnymi moĝliwoĂciami rozbudowywania i komplikowania powyĝszego skryptu, zapoznaj siÚ ze skryptem nr 7,
wykorzystujÈcym skrypt normdate do weryfikowania poprawnoĂci daty.
JednÈ z modyfikacji, którÈ moĝesz wprowadziÊ w tym skrypcie, jest umoĝliwienie wprowadzania dat w formacie DD/MM/RRRR lub DD-MM-RRRR.
W tym celu tuĝ przed pierwszÈ instrukcjÈ warunkowÈ wpisz poniĝszy kod:
if [ $# -eq 1 ] ; then # UwzglĊdnienie formatu ze znakami / i -.
set -- $(echo $1 | sed 's/[\/\-]/ /g')
fi

Po wprowadzeniu powyĝszej zmiany skrypt normalizuje daty podane w nastÚpujÈcych formatach:
$ normdate 10-6-2000
10 cze 2000
$ normdate 11-marca-1911
11 mar 1911
$ normdate 3/8/1962
3 sie 1962

Jeĝeli dokïadnie przeanalizujesz kod, zauwaĝysz, ĝe moĝna w nim zaimplementowaÊ bardziej zaawansowane metody weryfikacji roku, nie mówiÈc juĝ
o normalizacji dat zapisanych w róĝnych miÚdzynarodowych formatach. To zadanie zostawiamy Tobie jako Êwiczenie!
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Skrypt 4. Czytelne wyĂwietlanie duĝych liczb
CzÚsto popeïnianym przez programistów bïÚdem jest wyĂwietlanie wyników
obliczeñ bez ich uprzedniego sformatowania. Trudno jest przecieĝ uĝytkownikowi
oceniÊ, ile milionów reprezentuje liczba 43245435 bez odliczenia cyfr od prawej
strony do lewej i wstawienia w pamiÚci odstÚpów pomiÚdzy grupami trzech znaków.
Skrypt przedstawiony w listingu 1.7 w czytelny sposób formatuje zadane liczby.

Kod
Listing 1.7. Skrypt nicenumber formatuje duĝe liczby i wyĂwietla je w czytelny sposób
#!/bin/bash
# Skrypt nicenumber wyĞwietla zadaną liczbĊ w czytelnej formie.
# NaleĪy w nim okreĞliü wartoĞci zmiennych DD (separator dziesiĊtny) i TD (separator tysiĊcy).
# Wynik jest zapisywany w zmiennej nicenum, a jeĪeli zostanie podany drugi argument, równieĪ jest
# wyĞwietlany w kanale stdout.

nicenumber()
{
# Zwróü uwagĊ, Īe przyjĊte jest zaáoĪenie, iĪ separatorem dziesiĊtnym we wprowadzonej wartoĞci
# jest przecinek.
# Separatorem dziesiĊtnym w wyniku jest równieĪ przecinek, chyba Īe za pomocą argumentu -d
# zostanie okreĞlony inny znak.

integer=$(echo $1 | cut -d, -f1)
decimal=$(echo $1 | cut -d, -f2)

# CzĊĞü liczby po lewej stronie przecinka.
# CzĊĞü liczby po prawej stronie przecinka.

# Sprawdzenie, czy wprowadzona liczba zawiera czĊĞü uáamkową.

if [ "$decimal" != "$1" ]; then
# Liczba zawiera czĊĞü uáamkową, wiĊc naleĪy ją uwzglĊdniü.

result="${DD:= ','}$decimal"
fi
thousands=$integer
while [ $thousands -gt 999 ]; do
remainder=$(($thousands % 1000))

# Trzy najmniej znaczące cyfry.

# "Reszta" musi skáadaü siĊ z trzech cyfr. Czy trzeba ją uzupeániü zerami?
while [ ${#remainder} -lt 3 ] ; do # Dodanie wiodących zer.

remainder="0$remainder"
done
result="${TD:=" "}${remainder}${result}"
thousands=$(($thousands / 1000))
done

# Przygotowanie wyniku od strony
# prawej do lewej.
# Nowa wartoĞü dla zmiennej remainder.

nicenum="${thousands}${result}"
if [ ! -z $2 ] ; then
echo $nicenum
fi
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}
DD="," # Separator dziesiĊtny oddzielający czĊĞü caákowitą od uáamkowej.
TD=" " # Separator tysiĊcy, rozdzielający grupy trzech cyfr.
# POCZĄTEK GàÓWNEJ CZĉĝCI SKRYPTU. USUē LUB ZAMIEē W KOMENTARZ KOD
# PONIĩEJ TEGO WIERSZA,
# JEĩELI TEN SKRYPT BĉDZIE 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 poprawnoĞci danych

if [ $# -eq 0 ] ; then
echo "Uĝycie: $(basename $0) [-d c] [-t c] liczba"
echo " -d okreĂla separator dziesiÚtny (domyĂlnie przecinek)"
echo " -t okreĂla separator tysiÚcy (domyĂlnie spacja)"
exit 0
fi
nicenumber $1 1

# Drugi argument powoduje, Īe funkcja nicenumber
# wyĞwietla wynik za pomocą polecenia 'echo'.

exit 0

Jak to dziaïa?
Rdzeniem skryptu jest pÚtla while zawarta w funkcji nicenumber . WewnÈtrz
niej z liczby zapisanej w zmiennej thousands (tysiÈce) wyodrÚbniane sÈ kolejno
trzy najmniej znaczÈce cyfry , które sÈ nastÚpnie doklejane do czytelnego wyniku . WartoĂÊ zapisana w zmiennej thousands jest za kaĝdym razem pomniejszana , po czym pÚtla wykonuje nastÚpny obieg, jeĝeli jest to konieczne.
W gïównej czÚĂci skryptu najpierw za pomocÈ polecenia getopts analizowane
sÈ zadane argumenty , po czym wywoïywana jest funkcja nicenumber z ostatnim argumentem podanym przez uĝytkownika.

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowaÊ skrypt, naleĝy w jego argumencie podaÊ po prostu duĝÈ liczbÚ.
Skrypt odpowiednio umieĂci w niej separatory dziesiÚtny i tysiÚczny, czy to w postaci
domyĂlnych znaków, czy okreĂlonych za pomocÈ dodatkowych argumentów.
Wynik dziaïania skryptu moĝna wykorzystaÊ w wyĂwietlanych komunikatach,
na przykïad:
echo "NaprawdÚ chcesz zapïaciÊ $(nicenumber $cena) zï?"
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Wyniki
Skrypt nicenumber jest prosty w uĝyciu, 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 róĝnych krajach stosowane sÈ róĝne separatory dziesiÚtne i tysiÚczne, które
moĝna okreĂliÊ za pomocÈ argumentów skryptu. Na przykïad w Stanach Zjednoczonych wïaĂciwe bÚdÈ argumenty -d "." -t ",", w Niemczech i Wïoszech
-d "." -t ",", a w Szwajcarii, w której uĝywa siÚ czterech jÚzyków, bÚdÈ to argumenty -d "." -t "'". Jest to doskonaïy przykïad sytuacji, w której lepszym
rozwiÈzaniem jest tworzenie skryptów sparametryzowanych niĝ zawierajÈcych
wpisane na staïe wartoĂci. DziÚki temu ze skryptu moĝe korzystaÊ moĝliwie
najwiÚksza rzesza uĝytkowników.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe separatorem dziesiÚtnym wartoĂci podawanej w argumencie
skryptu musi byÊ przecinek. GdybyĂ wiÚc chciaï dostosowaÊ skrypt do innego
separatora, musiaïbyĂ odpowiednio zmieniÊ argumenty polecenia cut w wierszach
i , na przykïad podajÈc w nim kropkÚ. Poniĝszy kod pokazuje, jak to zrobiÊ:
integer=$(echo $1 | cut "-d$DD" -f1) # CzĊĞü liczby po lewej stronie przecinka.
decimal=$(echo $1 | cut "-d$DD" -f2) # CzĊĞü liczby po prawej stronie przecinka.

Powyĝszy skrypt dziaïa poprawnie, pod warunkiem ĝe separator dziesiÚtny
w podanej liczbie jest taki sam jak separator dziesiÚtny okreĂlony w argumencie.
W przeciwnym wypadku pojawi siÚ komunikat o bïÚdzie. Bardziej zaawansowanym rozwiÈzaniem byïoby wpisanie przed powyĝszymi dwoma wierszami
kodu sprawdzajÈcego, czy oba separatory sÈ takie same. Moĝna to zrobiÊ, stosujÈc tÚ samÈ sztuczkÚ co w skrypcie nr 2, czyli usuwajÈc z zadanej liczby wszystkie
cyfry i sprawdzajÈc, co zostanie:
separator="$(echo $1 | sed 's/[[:digit:]]//g')"
if [ ! -z "$separator" -a "$separator" != "$DD" ] ; then
echo "$0: Podany zostaï bïÚdny separator dziesiÚtny '$separator'." >&2
exit 1
fi
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Skrypt 5. Weryfikacja poprawnoĂci
liczb caïkowitych
Jak juĝ przekonaïeĂ siÚ, tworzÈc skrypt nr 2, weryfikacja poprawnoĂci liczb caïkowitych jest dziecinnie prosta, chyba ĝe trzeba równieĝ uwzglÚdniÊ liczby
ujemne. Problem polega na tym, ĝe taka liczba moĝe zawieraÊ tylko jeden znak
odejmowania, na samym poczÈtku. Procedura weryfikacyjna zawarta w listingu
1.9 sprawdza, czy liczba ujemna jest poprawna, a dodatkowo — czy zawiera siÚ
w zadanym zakresie.

Kod
Listing 1.9. Skrypt validint
#!/bin/bash
# Skrypt validint weryfikujący poprawnoĞü liczb caákowitych, z ujemnymi wáącznie.

validint()
{
# Sprawdzenie poprawnoĞci pierwszego argumentu i porównanie go z minimalną wartoĞcią
# podaną w drugim argumencie i maksymalną w trzecim. JeĪeli zadana wartoĞü
# nie zawiera siĊ w podanym zakresie lub nie skáada siĊ wyáącznie z cyfr, zgáaszany jest báąd.

number="$1";

min="$2";

max="$3"

if [ -z $number ] ; then
echo "Podaj liczbÚ." >&2 ; return 1
fi
# Czy pierwszym znakiem jest myĞlnik?

if [ "${number%${number#?}}" = "-" ] ; then
testvalue="${number#?}" # WyodrĊbnienie do sprawdzenia wszystkich znaków oprócz pierwszego.
else
testvalue="$number"
fi
# Utworzenie na potrzeby weryfikacji wartoĞci zawierającej wyáącznie cyfry.

nodigits="$(echo $testvalue | sed 's/[[:digit:]]//g')"
# Sprawdzenie, czy wartoĞü zawiera inne znaki niĪ cyfry.

if [ ! -z $nodigits ] ; then
echo "BïÚdna wartoĂÊ! Dozwolone sÈ tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp." >&2
return 1
fi
if [ ! -z $min ] ; then
# Czy podana liczba jest mniejsza niĪ wartoĞü minimalna?

if [ "$number" -lt "$min" ] ; then
echo "Liczba $number jest za maïa. Minimalna wartoĂÊ to $min." >&2
return 1
fi
fi
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if [ ! -z $max ] ; then
# Czy podana liczba jest wiĊksza niĪ wartoĞü maksymalna?

if [ "$number" -gt "$max" ] ; then
echo "Liczba $number jest za duĝa. Maksymalna wartoĂÊ to $max." >&2
return 1
fi

}

fi
return 0

Jak to dziaïa?
Weryfikacja poprawnoĂci liczby caïkowitej jest prosta, poniewaĝ sprawdzana
wartoĂÊ musi skïadaÊ siÚ wyïÈcznie z cyfr (od 0 do 9), z ewentualnym jednym
znakiem odejmowania na poczÈtku. Jeĝeli funkcja validint() zostanie wywoïana
z argumentami okreĂlajÈcymi minimalnÈ lub maksymalnÈ wartoĂÊ, wtedy dodatkowo funkcja sprawdza, czy liczba mieĂci siÚ w zadanym zakresie.
Funkcja testuje, czy uĝytkownik w ogóle podaï argumenty skryptu (jest to
kolejny przypadek wyraĝenia, w którym uĝycie zmiennej nieujÚtej w cudzysïowy moĝe spowodowaÊ bïÈd i wyĂwietlenie komunikatu). NastÚpnie sprawdza,
czy na poczÈtku podanej wartoĂci znajduje siÚ znak odejmowania , po czym
tworzy kopiÚ zadanej wartoĂci z usuniÚtymi cyframi . Jeĝeli nowa wartoĂÊ nie
jest pustym ciÈgiem znaków, wtedy wynik testu jest negatywny.
Jeĝeli uĝytkownik wprowadziï poprawnÈ liczbÚ, wtedy jest ona porównywana
z wartoĂciami minimalnÈ i maksymalnÈ . Jeĝeli liczba mieĂci siÚ w zadanym
zakresie, wtedy funkcja zwraca wartoĂÊ 1, w przeciwnym wypadku zwraca 0.

Uruchomienie skryptu
Caïy skrypt jest funkcjÈ, którÈ moĝna skopiowaÊ i umieĂciÊ w innym skrypcie
lub w bibliotece funkcji. Aby uĝyÊ go tak jak polecenia, na jego koñcu dopisz
kod z listingu 1.10.
Listing 1.10. Dodatkowe wiersze kodu umoĝliwiajÈce korzystanie ze skryptu jak z polecenia
# Weryfikacja poprawnoĞci danych

if validint "$1" "$2" "$3" ; then
echo "Podana wartoĂÊ jest poprawnÈ liczbÈ caïkowitÈ zawartÈ w zadanym
zakresie."
fi

Wyniki
Po dopisaniu do skryptu kodu z listingu 1.10 moĝesz uĝywaÊ skryptu tak, jak
pokazuje listing 1.11.
Listing 1.11. Tekst skryptu validint
$ validint 1234,3
BïÚdna wartoĂÊ! Dozwolone sÈ tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp.
$ validint 103 1 100
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Liczba 103 jest za duĝa. Maksymalna wartoĂÊ to 100.
$ validint -17 0 25
Liczba -17 jest za maïa. Minimalna wartoĂÊ to 0.
$ validint -17 -20 25
Poddana wartoĂÊ jest poprawnÈ liczbÈ caïkowitÈ zawartÈ w zadanym zakresie.

Rozbudowa skryptu
ZwróÊ uwagÚ, ĝe wyraĝenie w wierszu
znak odejmowania:

sprawdza, czy pierwszym znakiem jest

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

Jeĝeli tak, wtedy zmiennej testvalue przypisywana jest numeryczna czÚĂÊ
zadanej wartoĂci, z której nastÚpnie usuwane sÈ wszystkie cyfry. Uzyskana nowa
wartoĂÊ jest dalej sprawdzana.
ByÊ moĝe kusi CiÚ, aby w niektórych zagnieĝdĝonych instrukcjach if uĝyÊ
operatora logicznego oraz (-a), na przykïad w nastÚpujÈcy sposób:
if [ ! -z $min -a "$number" -lt "$min" ] ; then
echo "Liczba $number jest za maïa. Minimalna wartoĂÊ to $min." >&2
exit 1
fi

Powyĝszy kod nie bÚdzie jednak dziaïaï poprawnie, poniewaĝ nawet jeĝeli
pierwszy wyraz w sprawdzanym wyraĝeniu bÚdzie miaï wartoĂÊ faïsz, to i tak
nie bÚdziesz miaï pewnoĂci, ĝe drugi wyraz nie zostanie sprawdzony (jak to siÚ
dzieje w innych jÚzykach programowania). Oznacza to, ĝe tego typu zapis moĝe
skutkowaÊ porównaniem bïÚdnych lub nieoczekiwanych wartoĂci. Nie powinno
tak byÊ, ale w ten sposób dziaïajÈ skrypty powïoki.

Skrypt 6. Weryfikacja poprawnoĂci
liczb zmiennoprzecinkowych
Na pierwszy rzut oka proces sprawdzania poprawnoĂci liczb zmiennoprzecinkowych (rzeczywistych) przy wszystkich zawiïoĂciach i niuansach skryptów powïoki moĝe wydawaÊ siÚ czymĂ bardzo ĝmudnym. Zauwaĝ jednak, ĝe liczbÚ
zmiennoprzecinkowÈ moĝna potraktowaÊ jako dwie liczby caïkowite oddzielone
przecinkiem. Jeĝeli przypomnisz sobie, ĝe zewnÚtrzne skrypty (np. validint)
moĝna wykorzystywaÊ w poleceniach, wtedy okaĝe siÚ, ĝe sprawdzanie poprawnoĂci liczb zmiennoprzecinkowych jest zaskakujÈco prostym zadaniem.
W skrypcie przedstawionym w listingu 1.12 przyjÚte zostaïo zaïoĝenie, ĝe bÚdzie
on wywoïywany w tym samym katalogu, w którym znajduje siÚ skrypt validint.
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Kod
Listing 1.12. Skrypt validfloat
#!/bin/bash
# Skrypt validfloat sprawdza, czy podana wartoĞü reprezentuje liczbĊ zmiennoprzecinkową.
# PamiĊtaj, Īe liczba nie moĪe byü zapisana w formacie naukowym (np. 1.304e5).
# Aby sprawdziü, czy podana wartoĞü reprezentuje liczbĊ zmiennoprzecinkową,
# naleĪy podzieliü ją na dwie czĊĞci: caákowitą i uáamkową.
# NastĊpnie naleĪy sprawdziü, czy pierwsza czĊĞü reprezentuje liczbĊ caákowitą, a druga — liczbĊ
# caákowitą nieujemną.
# W ten sposób wartoĞü -30,5 bĊdzie oceniona jako poprawna, a -30,-8 jako báĊdna liczba.
# Aby w jednym skrypcie wykorzystaü inny, naleĪy poprzedziü jego nazwĊ kropką (.). To proste.

. validint

# Sposób wywoáywania skryptu validint w powáoce bash.

validfloat()
{
fvalue="$1"
# Sprawdzenie, czy podana wartoĞü zawiera przecinek.

if [ ! -z $(echo $fvalue | sed 's/[^,]//g') ] ; then
# WyodrĊbnienie czĊĞci wartoĞci po lewej stronie przecinka (np. '3' z liczby '3,14').

decimalPart="$(echo $fvalue | cut -d, -f1)"
# WyodrĊbnienie czĊĞci wartoĞci po prawej stronie przecinka (np. '14' z '3,14').

fractionalPart="${fvalue#*\,}"
# Sprawdzenie najpierw czĊĞci dziesiĊtnej, czyli znajdującej siĊ po lewej stronie przecinka.

if [ ! -z $decimalPart ] ; then
# Znak "!" oznacza negacjĊ wyniku wyraĪenia, wiĊc poniĪszy zapis oznacza "jeĪeli wyraĪenie
# NIE jest liczbą caákowitą".

if ! validint "$decimalPart" "" "" ; then
return 1
fi
fi
# Sprawdzenie czĊĞci uáamkowej (po prawej stronie przecinka). Przede wszystkim na początku
# nie moĪe byü znaku odejmowania, jak np. w wartoĞci 33,-11, wiĊc naleĪy sprawdziü, czy w tej
# czĊĞci jest znak '-'.

if [ "${fractionalPart%${fractionalPart#?}}" = "-" ] ; then
echo "BïÚdna liczba zmiennoprzecinkowa: po przecinku nie moĝe" \
"byÊ znaku '-'." >&2
# Zapis >&2 powoduje wysáanie tekstu do kanaáu stderr.
return 1
fi
if [ "$fractionalPart" != "" ] ; then
# JeĪeli czĊĞü uáamkowa NIE jest poprawną liczbą caákowitą…

if ! validint "$fractionalPart" "0" "" ; then
return 1
fi
fi
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else
# JeĪeli caáa wartoĞü skáada siĊ tylko ze znaku "-", to teĪ nie jest dobrze.

if [ "$fvalue" = "-" ] ; then
echo "BïÚdny format liczby zmiennoprzecinkowej." >&2 ; return 1
fi
# Na koniec sprawdzamy, czy pozostaáe cyfry reprezentują poprawną liczbĊ caákowitą.

if ! validint "$fvalue" "" "" ; then
return 1
fi
fi
return 0
}

Jak to dziaïa?
Powyĝszy skrypt sprawdza najpierw, czy podana wartoĂÊ zawiera przecinek .
Jeĝeli nie, oznacza to, ĝe nie jest to liczba zmiennoprzecinkowa. NastÚpnie do
dalszej analizy wyodrÚbniane sÈ czÚĂci caïkowita
i uïamkowa
zadanej
wartoĂci, po czym skrypt sprawdza, czy czÚĂÊ caïkowita (po lewej stronie przecinka) reprezentuje poprawnÈ liczbÚ caïkowitÈ . Dalsza czÚĂÊ skryptu jest
bardziej skomplikowana, poniewaĝ najpierw sprawdza, czy wartoĂÊ nie zawiera
dodatkowego znaku odejmowania (aby zidentyfikowaÊ dziwolÈgi takie jak na
przykïad 17,-30), a nastÚpnie czy czÚĂÊ uïamkowa (po prawej stronie przecinka)
reprezentuje poprawnÈ liczbÚ caïkowitÈ.
Ostatnia operacja polega na sprawdzeniu, czy uĝytkownik nie wprowadziï
samego znaku odejmowania i przecinka (na pewno zgodzisz siÚ, ĝe byïoby to
bardzo osobliwe).
Wszystko w porzÈdku? W takim razie moĝna zwróciÊ wartoĂÊ 0 oznaczajÈcÈ, ĝe
podana przez uĝytkownika wartoĂÊ jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ.

Uruchomienie skryptu
Jeĝeli wywoïana funkcja nie wyĂwietli komunikatu o bïÚdzie, to zwróci wartoĂÊ
0, oznaczajÈcÈ, ĝe zadana wartoĂÊ jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ.
Skrypt moĝesz przetestowaÊ, dopisujÈc na jego koñcu poniĝszy kod:
if validfloat $1 ; then
echo "$1 jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ."
fi
exit 0

Jeĝeli powyĝszy skrypt wyĂwietli komunikat o bïÚdzie, sprawdě, czy katalog,
w którym zapisany jest skrypt validint, znajduje siÚ w zmiennej PATH. Ewentualnie
skopiuj zawartoĂÊ tego skryptu i wklej jÈ bezpoĂrednio do powyĝszego skryptu.
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Wyniki
Argumentem skryptu validfloat jest tylko liczba, której poprawnoĂÊ jest sprawdzana. Listing 1.13 przedstawia przykïad weryfikacji poprawnoĂci kilku danych.
Listing 1.13. Test skryptu validfloat
$ validfloat 1234,56
1234,56 jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ.
$ validfloat -1234,56
-1234,56 jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ.
$ validfloat -,75
-,75 jest poprawnÈ liczbÈ zmiennoprzecinkowÈ.
$ validfloat -11,-12
BïÚdna liczba zmiennoprzecinkowa: po przecinku nie moĝe byÊ znaku '-'.
$ validfloat 1,0344e22
BïÚdna wartoĂÊ! Dozwolone sÈ tylko cyfry, bez przecinka, spacji itp.

Jeĝeli oprócz powyĝszych pojawiajÈ siÚ jakieĂ inne komunikaty, prawdopodobnie przyczynÈ jest dodatkowy kod, który dopisaïeĂ do poprzedniego skryptu,
ale na koniec zapomniaïeĂ go usunÈÊ. WróÊ do skryptu nr 5 i sprawdě, czy usunÈïeĂ z niego lub zamieniïeĂ w komentarz kilka ostatnich wierszy.

Rozbudowa skryptu
Ciekawym rozszerzeniem skryptu byïaby moĝliwoĂÊ sprawdzania liczb zapisanych w naukowym formacie, pokazanym na powyĝszym listingu. Nie powinno
to byÊ zbyt trudne. Najpierw naleĝaïoby sprawdziÊ, czy dane zawierajÈ literÚ e
lub E, a nastÚpnie podzieliÊ je na trzy czÚĂci: caïkowitÈ (zawierajÈcÈ tylko jednÈ
cyfrÚ), uïamkowÈ i wykïadniczÈ. NastÚpnie trzeba byïoby sprawdziÊ, czy kaĝda
z tych czÚĂci reprezentuje poprawnÈ liczbÚ caïkowitÈ.
Jeĝeli chcesz uniemoĝliwiÊ podawanie liczb bez zera przed przecinkiem,
musisz zmieniÊ instrukcjÚ warunkowÈ w listingu 1.12. Dziwne formaty stosuj
jednak z ostroĝnoĂciÈ.

Skrypt 7. Weryfikacja poprawnoĂci daty
W skryptach, które przetwarzajÈ daty, jednÈ z najtrudniejszych, ale teĝ najwaĝniejszych funkcjonalnoĂci jest sprawdzanie, czy podana data oznacza poprawnÈ
datÚ kalendarzowÈ. Zadanie nie jest takie trudne, jeĝeli nie trzeba uwzglÚdniaÊ
lat przestÚpnych, poniewaĝ liczba dni w kaĝdym miesiÈcu jest niezmienna kaĝdego roku. Wystarczy w takim przypadku przygotowaÊ tabelÚ zawierajÈcÈ liczbÚ
dni kaĝdego miesiÈca i na jej podstawie sprawdzaÊ liczbÚ dni w podanej dacie.
Jednak aby uwzglÚdniÊ lata przestÚpne, trzeba zakodowaÊ w skrypcie dodatkowy
algorytm, i tu zadanie zaczyna siÚ komplikowaÊ.
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Zasady okreĂlajÈce, czy dany rok jest przestÚpny, czy nie, sÈ nastÚpujÈce:
Q rok, który nie jest podzielny przez 4, nie jest rokiem przestÚpnym;
Q rok, który jest podzielny przez 4 i przez 400, jest rokiem przestÚpnym;
Q rok, który jest podzielny przez 4, nie jest podzielny przez 400 i jest

podzielny przez 100, nie jest rokiem przestÚpnym;
Q kaĝdy inny rok podzielny przez 4 jest rokiem przestÚpnym.

Gdy bÚdziesz analizowaï kod przedstawiony w listingu 1.14, zwróÊ uwagÚ,
ĝe wykorzystany w nim zostaï skrypt normdate do normalizowania formatu daty
przed jej dalszym sprawdzaniem.

Kod
Listing 1.14. Skrypt valid-date
#!/bin/bash
# Skrypt valid-date sprawdza poprawnoĞü daty z uwzglĊdnieniem lat przestĊpnych.

PATH=.:$PATH
exceedsDaysInMonth()
{
# Ta funkcja zwraca 0, jeĪeli podany w argumencie numer dnia miesiąca jest mniejszy lub równy
# liczbie dni w danym miesiącu.
# 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
;; paě* ) days=31
;;
lis* ) days=30
;; gru* ) days=31
;;
* ) echo "$0: BïÚdna nazwa miesiÈca $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, jeĪeli dany rok jest rokiem przestĊpnym.
# W przeciwnym wypadku zwraca 1.
# Zasady sprawdzania, czy rok jest przestĊpny, są nastĊpujące:
# 1. rok niepodzielny przez 4 nie jest przestĊpny
# 2. rok podzielny przez 4 i 400 jest przestĊpny
# 3. rok podzielny przez 4, niepodzielny przez 400 i podzielny przez 100 jest przestĊpny
# 4. kaĪdy inny rok podzielny przez 4 jest przestĊpny

year=$1
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if [ "$((year % 4))" -ne 0 ] ; then
return 1 # rok nieprzestĊpny
elif [ "$((year % 400))" -eq 0 ] ; then
return 0 # rok przestĊpny
elif [ "$((year % 100))" -eq 0 ] ; then
return 1
else
return 0
fi
}
# POCZĄTEK GàÓWNEJ CZĉĝCI SKRYPTU. USUē LUB ZAMIEē W KOMENTARZ KOD
# PONIĩEJ TEGO WIERSZA,
# JEĩELI TEN SKRYPT BĉDZIE WYKORZYSTYWANY W INNYCH SKRYPTACH.
# =================

if [ $# -ne 3 ] ; then
echo "Uĝycie: $0 dzieñ miesiÈc 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
# Báąd zgáoszony przez skrypt normdate.
fi
# Podzielenie znormalizowanej daty. Pierwsza czĊĞü zawiera numer dnia, druga nazwĊ miesiąca,
# 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 przestÚpnym, wiÚc luty nie ma 29 dni." >&2
exit 1
fi
else
echo "$0: bïÚdny 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 dziaïa?
Napisanie takiego skryptu jest nie lada przyjemnoĂciÈ, poniewaĝ wymaga zastosowania wielu instrukcji warunkowych sprawdzajÈcych, czy numer dnia miesiÈca
jest poprawny, rok jest przestÚpny itp. Zastosowane reguïy nie okreĂlajÈ jedynie, ĝe miesiÈc musi mieÊ numer od 1 do 12 albo dzieñ w miesiÈcu numer od 1
do 31. W skrypcie zostaïy zdefiniowane funkcje, dziÚki którym ïatwiej byïo napisaÊ uporzÈdkowany i bardziej czytelny kod.
Funkcja exceedsDaysInMonth() (numer dnia przekracza liczbÚ dni miesiÈca)
bardzo ogólnie sprawdza dzieñ i miesiÈc (na przykïad nazwa STYCZE jest
nazwa jest zamieniana na
kwalifikowana jako poprawna). W instrukcji case
maïe litery i na jej podstawie okreĂlana jest liczba dni w danym miesiÈcu. PrzyjÚte jest jednak zaïoĝenie, ĝe luty ma 28 dni.
W celu uwzglÚdnienia w analizie lat przestÚpnych zostaïa zdefiniowana
funkcja isLeapYear() (to jest rok przestÚpny) wykonujÈca obliczenia matematyczne w celu sprawdzenia, czy w danym roku luty ma 29 dni .
W gïównej czÚĂci skryptu wprowadzone dane sÈ normalizowane za pomocÈ
opisanego wczeĂniej skryptu normdate , a nastÚpnie dzielone na trzy czÚĂci,
zapisywane w zmiennych $day (dzieñ), $month (miesiÈc) i $year (rok). NastÚpnie
wywoïywana jest funkcja exceedsDaysInMonth() sprawdzajÈca, czy numer dnia
miesiÈca jest poprawny (tzn. czy nie jest to np. 31 wrzeĂnia). Osobna instrukcja
warunkowa sprawdza, czy wprowadzone dane reprezentujÈ datÚ 29 lutego. Wykorzystuje ona funkcjÚ isLeapYear() i w razie potrzeby wyĂwietla odpowiedni
komunikat. Jeĝeli podana data przejdzie pomyĂlnie wszystkie testy, oznacza to,
ĝe jest poprawna!

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowaÊ skrypt (jak na listingu 1.15), wpisz w wierszu poleceñ jego nazwÚ i datÚ w formacie dzieñ-miesiÈc-rok. MiesiÈc moĝesz pisaÊ w postaci trzyliterowego skrótu lub liczby. Rok musi byÊ liczbÈ czterocyfrowÈ.

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: bïÚdny 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 przestÚpnym, wiÚc luty nie ma 29 dni.
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Rozbudowa skryptu
Podobny algorytm moĝna zastosowaÊ do sprawdzania poprawnoĂci zapisu czasu,
wykorzystujÈcego format 24-godzinny lub sufiksy am/pm. Wprowadzony czas
naleĝy podzieliÊ wedïug dwukropków, nastÚpnie sprawdziÊ, czy liczby minut
i sekund (jeĝeli zostaïy okreĂlone) mieszczÈ siÚ w przedziale od 0 do 59 oraz czy
godzina zawiera siÚ w przedziale 0 – 23, ewentualnie w przedziale 1 – 12 i zawiera sufiks am/pm.
Zupeïnie innym sposobem sprawdzania, czy dany rok jest rokiem przestÚpnym,
jest wykorzystanie polecenia date, dostÚpnego w systemach Unix i GNU/Linux.
Sprawdě efekt uĝycia nastÚpujÈcego polecenia:
$ date -d 12/31/1996 +%j

Jeĝeli w systemie zaimplementowana jest nowsza, ulepszona wersja polecenia date, wtedy na ekranie pojawi siÚ liczba 366. Starsza wersja spowoduje wyĂwietlenie komunikatu o bïÚdzie. Zastanów siÚ, czy wynik nowszej wersji polecenia moĝesz wykorzystaÊ do napisania dwuwierszowej funkcji sprawdzajÈcej,
czy dany rok jest rokiem przestÚpnym!
Ponadto opisany tu skrypt jest doĂÊ tolerancyjny pod wzglÚdem poprawnoĂci
nazw miesiÚcy. Dopuszcza nazwÚ miesiÈca „lutowany”, poniewaĝ sprawdza tylko
jej trzy pierwsze litery . Moĝesz to zmieniÊ, aby skrypt dopuszczaï tylko skrócone
(cze) i peïne nazwy miesiÚcy (czerwiec), albo nawet czÚsto popeïniane bïÚdy
(czerwieñ). Wszystko to moĝna ïatwo osiÈgnÈÊ, jeĝeli tylko jest motywacja!

Skrypt 8. Lepsza implementacja polecenia echo
Jak wspomnieliĂmy w sekcji „Czym jest POSIX?”, w wiÚkszoĂci obecnych implementacji systemów Unix i GNU/Linux polecenie echo obsïuguje argument -n
zapobiegajÈcy przejĂciu kursora do nowego wiersza. Jednak w niektórych implementacjach tak nie jest. Czasami w celu osiÈgniÚcia powyĝszego efektu naleĝy
stosowaÊ specjalny znak \c, a czasami po prostu nie da siÚ zapobiec przejĂciu do
nowego wiersza w ogóle.
Sprawdzenie, czy polecenie echo jest poprawnie zaimplementowane, jest proste. Wystarczy w tym celu wpisaÊ poniĝsze polecenia i zobaczyÊ, jaki jest wynik:
$ echo -n "Siaïa baba mak,"; echo " nie wiedziaïa jak."

Jeĝeli polecenie echo poprawnie obsïuguje argument -n, wtedy wynik bÚdzie
nastÚpujÈcy:
Siaïa baba mak, nie wiedziaïa jak.

BrakujÈca biblioteka kodu

Kup książkę

63

Poleć książkę

W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi siÚ:
-n Siaïa baba mak,
nie wiedziaïa jak.

Prezentowanie uĝytkownikowi wyników dziaïania skryptu w odpowiednim
formacie jest bardzo waĝne, a jeszcze waĝniejsze, gdy skrypty stajÈ siÚ bardziej
interaktywne. Dlatego tutaj zaimplementujesz alternatywnÈ wersjÚ polecenia
echo, o nazwie echon, które nigdy nie bÚdzie przenosiïo kursora do nowego wiersza.
W ten sposób uzyskasz niezawodne polecenie, które bÚdziesz mógï zawsze stosowaÊ, gdy bÚdzie potrzebna funkcjonalnoĂÊ polecenia echo -n.

Kod
Ten nietypowy problem moĝna rozwiÈzaÊ na tyle sposobów, ile stron ma ta
ksiÈĝka. Nasz ulubiony jest bardzo zwiÚzïy: polega na przefiltrowaniu podanych
danych za pomocÈ poleceñ awk i printf, jak w listingu 1.16.
Listing 1.16. Alternatywne do echo polecenie wykorzystujÈce polecenia awk i printf
echon()
{
echo "$*" | awk '{ printf "%s", $0 }'
}

ByÊ moĝe jednak bÚdziesz chciaï uniknÈÊ dodatkowego obciÈĝenia systemu,
jakie wprowadza polecenie awk. Jeĝeli dostÚpne jest polecenie printf, moĝesz
uĝyÊ go do filtrowania danych w funkcji echon, jak w listingu 1.17.
Listing 1.17. Alternatywne do echo polecenie wykorzystujÈce tylko polecenie printf
echon()
{
printf "%s" "$*"
}

Ale co robiÊ, gdy polecenie printf nie jest dostÚpne i nie chcesz uĝywaÊ
polecenia awk? Wtedy do usuniÚcia ostatniego znaku powodujÈcego przejĂcie do
nowego wiersza moĝesz wykorzystaÊ polecenie tr, jak w listingu 1.18.
Listing 1.18. Alternatywne do echo polecenie wykorzystujÈce polecenie tr
echon()
{
echo "$*" | tr -d '\n'
}

Powyĝszy sposób jest prosty i skuteczny, powinien teĝ byÊ uniwersalny.
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Uruchomienie skryptu
Gdy po prostu dodasz do zmiennej PATH nazwÚ katalogu, w którym znajduje siÚ
skrypt echon, wtedy bÚdziesz mógï wszystkie polecenia echo zastÈpiÊ poleceniem echon. Po wyĂwietleniu tekstu kursor nie bÚdzie juĝ przenoszony do nowego wiersza.

Wyniki
Skrypt echon ma jeden argument, który wyĂwietla na ekranie. Skryptu tego
moĝna uĝyÊ do wyĂwietlenia uĝytkownikowi proĂby o podanie danych, jak w listingu 1.19.
Listing 1.19. Test skryptu echon
$ echon "Podaj wspóïrzÚdne satelity: "
Podaj wspóïrzÚdne satelity: 12,34

Rozbudowa skryptu
Nie oszukujmy siÚ. Istnienie powïok, w których polecenie echo obsïuguje argument -n, a takĝe innych powïok, w których trzeba na koñcu wiersza wpisywaÊ
znak \c, oraz powïok, w których nie da siÚ uniknÈÊ przeniesienia kursora do
nowego wiersza, jest ogromnym problemem dla twórców skryptów. Aby ujednoliciÊ skrypty, moĝna napisaÊ funkcjÚ, która na podstawie wyĂwietlanego wyniku bÚdzie automatycznie sprawdzaïa, z jakim przypadkiem ma do czynienia,
i odpowiednio modyfikowaïa swoje dziaïanie. Moĝna na przykïad uĝyÊ polecenia echo -n test | wc -c i sprawdzaÊ, czy wynik skïada siÚ z czterech znaków
(„test”), piÚciu („test” i koniec wiersza), siedmiu („-n test”), czy oĂmiu („-n test”
i koniec wiersza).

Skrypt 9. Zmiennoprzecinkowy kalkulator
o konfigurowanej dokïadnoĂci
JednÈ z najczÚĂciej stosowanych w skryptach sekwencji znaków jest $(( )), która umoĝliwia wykonywanie podstawowych obliczeñ matematycznych. Powyĝsza
sekwencja jest bardzo przydatna, umoĝliwia m.in. zwiÚkszanie zmiennych licznikowych, dodawanie liczb, odejmowanie, mnoĝenie, dzielenie lub obliczanie
reszty z dzielenia (modulo). Nie obsïuguje jednak liczb uïamkowych. Zatem poniĝsze polecenie zwróci wartoĂÊ 0, a nie 0.5:
echo $(( 1 / 2 ))
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Jeĝeli wiÚc trzeba obliczyÊ wynik z wiÚkszÈ dokïadnoĂciÈ, wtedy pojawia siÚ
wyzwanie. Niewiele jest dobrych kalkulatorów, których moĝna uĝywaÊ w wierszu poleceñ. Jednym z nich jest bc, dziwaczny program, o którego istnieniu wie
niewielu uĝytkowników systemu Unix. Jest to program, którego historia siÚga
poczÈtków systemu Unix, bÚdÈcy rzekomo precyzyjnym kalkulatorem, który
jednak wyĂwietla tajemnicze komunikaty o bïÚdach, nie podaje ĝadnych podpowiedzi i przyjÚte jest w nim zaïoĝenie, ĝe ten, kto go uĝywa, wie, co robi. Ale
to nie jest problem. Moĝna napisaÊ skrypt, przedstawiony w listingu 1.20, dziÚki
któremu program bc jest bardziej przyjazny w uĝyciu.

Kod
Listing 1.20. Skrypt scriptbc
#!/bin/bash
# Skrypt scriptbc wykorzystujący polecenie bc zwracające wynik obliczeĔ.

if [ "$1" = "-p" ] ; then
precision=$2
shift 2
else
precision=2 # DomyĞlna dokáadnoĞü.
fi
bc -q -l << EOF
scale=$precision
$*
quit
EOF
exit 0

Jak to dziaïa?
Zapis << umoĝliwia potraktowanie treĂci skryptu tak, jakby zostaïa wpisana
w wierszu poleceñ. W tym przypadku jest to prosty mechanizm przekazywania
poleceñ programowi bc w postaci tzw. dokumentu miejscowego (ang. here document). Sekwencja znajdujÈca siÚ po znakach << definiuje koniec dokumentu.
W tym przypadku jest to ciÈg EOF (ang. end of file, koniec pliku).
Powyĝszy skrypt pokazuje równieĝ, jak moĝna wykorzystaÊ argumenty do
moĝna
tworzenia bardziej elastycznych poleceñ. Za pomocÈ argumentu -p
okreĂliÊ dokïadnoĂÊ obliczeñ. Jeĝeli argument ten nie zostanie uĝyty, zastosowana bÚdzie domyĂlna dokïadnoĂÊ okreĂlona poleceniem scale=2 .
Podczas korzystania z polecenia bc bardzo waĝna jest znajomoĂÊ róĝnic pomiÚdzy poleceniami length (dïugoĂÊ) i scale (skala). Za pomocÈ polecenia length
okreĂla siÚ caïkowitÈ liczbÚ cyfr w liczbie, natomiast scale sïuĝy do okreĂlania
liczby cyfr po przecinku. Na przykïad liczba 10.25 ma dïugoĂÊ 4 i skalÚ 2, a liczba
3.14159 dïugoĂÊ 6 i skalÚ 5.
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DomyĂlnie liczby w poleceniu bc majÈ zmiennÈ dïugoĂÊ, ale z tego powodu skala
jest równa 0. Zatem polecenie to bez wprowadzenia ĝadnych zmian w jego konfiguracji dziaïa dokïadnie tak samo jak sekwencja $(( )). Ale po uĝyciu opcji scale
ujawnia siÚ jego ukryta siïa, co pokazuje poniĝszy przykïad, w którym obliczana jest
liczba tygodni pomiÚdzy latami 1962 i 2002 (nie uwzglÚdniajÈc lat przestÚpnych):
$ 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 wykorzystaÊ moĝliwoĂci programu bc w wierszu poleceñ, skrypt
ukrywa wyĂwietlane informacje o prawach autorskich, niemniej w wiÚkszoĂci
implementacji program bc nie wyĂwietla tych informacji, jeĝeli nie jest uĝywany
w terminalu (nie wykorzystuje strumienia stdin). Skrypt ustawiana rozsÈdnÈ
dokïadnoĂÊ obliczeñ, przekazuje podane wyraĝenie programowi bc, a nastÚpnie
koñczy jego dziaïanie poleceniem quit.

Uruchomienie skryptu
Aby przetestowaÊ skrypt, uruchom go, podajÈc jako argument wyraĝenie matematyczne, 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
Kaĝdy skrypt, który odczytuje lub zapisuje dane ze wspóïdzielonego pliku, musi
w niezawodny sposób blokowaÊ ten plik, aby inne skrypty przypadkowo nie napisaïy nowych danych. PopularnÈ metodÈ realizacji tego celu jest tworzenie
osobnego pliku blokady dla kaĝdego modyfikowanego pliku. Plik blokady peïni
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rolÚ wskaěnika informujÈcego, ĝe gïówny plik jest niedostÚpny, poniewaĝ jest uĝywany przez jakiĂ skrypt. Inny skrypt moĝe wtedy regularnie sprawdzaÊ, czy blokada
zostaïa usuniÚta, co bÚdzie oznaczaïo, ĝe plik moĝna z powrotem edytowaÊ.
Blokowanie plików jest trudnÈ sztukÈ, poniewaĝ wiele pozornie niezawodnych
rozwiÈzañ nie sprawdza siÚ w praktyce. Na przykïad typowym rozwiÈzaniem jest
poniĝszy kod:
while [ -f $lockfile ] ; do
sleep 1
done
touch $lockfile

Kod wydaje siÚ poprawny, prawda? Wykonuje on pÚtlÚ dotÈd, aĝ plik blokady zniknie. NastÚpnie tworzy wïasny plik blokady, aby móc bezpiecznie modyfikowaÊ gïówny plik. Jeĝeli inny skrypt z takÈ samÈ pÚtlÈ wykryje plik blokady,
bÚdzie czekaï, aĝ plik zniknie. Jednak w praktyce tak siÚ nie dzieje. Wyobraě
sobie, co siÚ stanie, gdy zaraz po zakoñczeniu wykonywania pÚtli, ale przed instrukcjÈ touch skrypt zostanie usuniÚty z kolejki procesów, a zanim z powrotem
do niej wróci, zostanie uruchomiony inny skrypt.
Jeĝeli nie wiesz, o czym piszemy, przypomnij sobie, ĝe komputer tylko pozornie wykonuje jednÈ operacjÚ po drugiej. W rzeczywistoĂci wykonuje wiele
programów jednoczeĂnie. Realizuje maïÈ czÚĂÊ jednego programu, nastÚpnie przeïÈcza siÚ na inny, którego wykonuje maïÈ czÚĂÊ, i wraca z powrotem do pierwszego programu. Problem z powyĝszym skryptem polega na tym, ĝe pomiÚdzy
chwilÈ, gdy skoñczy on sprawdzaÊ, czy plik blokady istnieje, a utworzeniem
wïasnego pliku blokady system moĝe przeïÈczyÊ siÚ na inny skrypt, który moĝe
zgodnie z zaïoĝeniem sprawdziÊ, czy plik blokady istnieje. Poniewaĝ tego pliku
nie bÚdzie, moĝe utworzyÊ wïasny. NastÚpnie system moĝe powróciÊ do pierwszego skryptu i wznowiÊ jego wykonywanie od polecenia touch. W efekcie oba
skrypty bÚdÈ „myĂlaïy”, ĝe majÈ wyïÈczny dostÚp do gïównego pliku, a wiÚc dojdzie
do sytuacji, której wïaĂnie chciaïeĂ zapobiec.
Na szczÚĂcie Stephen van den Berg i Philip Guenther, autorzy programu
procmail do filtrowania poczty, utworzyli równieĝ narzÚdzie lockfile umoĝliwiajÈce bezpieczne i niezawodne posïugiwanie siÚ blokadami plików w skryptach powïoki.
Wiele dystrybucji systemu Unix, z GNU/Linux i OS X wïÈcznie, zawiera
zainstalowane juĝ narzÚdzie lockfile. Moĝesz to sprawdziÊ, wpisujÈc po prostu
polecenie man 1 lockfile. Jeĝeli pojawi siÚ tekst opisu narzÚdzia, to masz szczÚĂcie! W skrypcie w listingu 1.22 przyjÚte jest zaïoĝenie, ĝe polecenie lockfile
jest dostÚpne. Opisane w dalszej czÚĂci ksiÈĝki skrypty wymagajÈ do swego poprawnego dziaïania niezawodnego mechanizmu blokowania plików, zaimplementowanego w skrypcie 10. Upewnij siÚ wiÚc, ĝe w Twoim systemie dostÚpne
jest polecenie lockfile.
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Kod
Listing 1.22. Skrypt filelock
#!/bin/bash
# Skrypt filelock - elastyczny mechanizm blokowania plików.

retries="10"
# DomyĞlna liczba prób.
action="lock"
# DomyĞlna operacja.
nullcmd="`which true`" # Puste polecenie dla lockfile.
while getopts "lur:" opt;
case $opt in
l ) action="lock"
u ) action="unlock"
r ) retries="$OPTARG"
esac
done
shift $(($OPTIND - 1))

do
;;
;;
;;

if [ $# -eq 0 ] ; then # WyĞwietlenie wielowierszowego komunikatu w stdout.
cat << EOF >&2
Uĝycie: $0 [-l|-u] [-r retries] LOCKFILE
Gdzie -l oznacza ĝÈdanie zaïoĝenia blokady (domyĂlna operacja),
-u ĝÈdanie zdjÚcia blokady, -r X oznacza maksymalnÈ liczbÚ prób
przed zgïoszeniem problemu (domyĂlnie = $retries).
EOF
exit 1
fi
# Sprawdzenie, czy jest dostĊpne polecenie lockfile.

if [ -z "$(which lockfile | grep -v '^no ')" ] ; then
echo "$0 bïÈd: narzÚdzie 'lockfile' nie istnieje w katalogach PATH." >&2
exit 1
fi
if [ "$action" = "lock" ] ; then
if ! lockfile -1 -r $retries "$1" 2> /dev/null; then
echo "$0: bïÈd: plik blokady nie zostaï utworzony w przewidzianym czasie." >&2
exit 1
fi
else
# Operacja zdjĊcia 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 dziaïa?
Jak przystaïo na dobrze napisany skrypt, poïowa jego kodu analizuje argumenty
i sprawdza, czy nie ma przeszkód do podjÚcia dziaïania. Wreszcie wykonywana
jest instrukcja if i podejmowana próba wykonania polecenia lockfile. Jeĝeli
polecenie jest dostÚpne, jest ono wywoïywane zadanÈ liczbÚ razy i jeĝeli nie
uda siÚ zaïoĝyÊ blokady, wtedy wyĂwietlany jest odpowiedni komunikat. Co siÚ
stanie, jeĝeli bÚdziesz chciaï zdjÈÊ nieistniejÈcÈ blokadÚ? Pojawi siÚ inny komunikat o bïÚdzie. W przeciwnym wypadku polecenie lockfile usunie blokadÚ
i skrypt zakoñczy dziaïanie.
MówiÈc ĂciĂlej, w pierwszej czÚĂci kodu zastosowana jest pÚtla while z bardzo przydatnym poleceniem getopts analizujÈcym wszystkie moĝliwe argumenty
(-l, -u, -r). Jest to popularny sposób wykorzystania polecenia getopts, które
nieustannie bÚdzie pojawiaÊ siÚ w tej ksiÈĝce. ZwróÊ uwagÚ na polecenie shift
$(($OPTIND - 1)) . Zmienna OPTIND zawiera wartoĂÊ przypisanÈ przez polecenie
getopts. Zmienna ta jest wykorzystywana w skrypcie do przekazywania argumentów w lewo (tj. wartoĂÊ zmiennej $2 jest przekazywana zmiennej $1) dotÈd,
aĝ zostanÈ usuniÚte argumenty zawierajÈce myĂlnik na poczÈtku.
Poniewaĝ skrypt wykorzystuje narzÚdzie systemowe lockfile, dobrÈ praktykÈ
jest sprawdzenie przed jego uĝyciem, czy jest ono dostÚpne w jednym z katalogów
uĝytkownika . Jeĝeli go nie bÚdzie, wtedy zostanie wyĂwietlony odpowiedni
komunikat. Dalej znajduje siÚ prosta instrukcja warunkowa sprawdzajÈca ,
czy operacjÈ do wykonania jest zaïoĝenie, czy zdjÚcie blokady, i odpowiednio
wywoïujÈca polecenie lockfile.

Uruchomienie skryptu
Poniewaĝ powyĝszy skrypt nie dziaïa samodzielnie, do jego przetestowania musisz uĝyÊ dwóch okien terminala. W celu utworzenia blokady po prostu uruchom skrypt filelock, podajÈc w argumencie nazwÚ pliku, który chcesz zablokowaÊ. Aby zdjÈÊ blokadÚ, uruchom skrypt ponownie z argumentem -u.

Wyniki
Najpierw zgodnie z listingiem 1.23 utwórz plik blokady.
Listing 1.23. Utworzenie pliku blokady za pomocÈ 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 zablokowaÊ plik, skrypt filelock podejmie zadanÈ
liczbÚ prób (10), po czym wyĂwietli komunikat o bïÚdzie, jak w listingu 1.24.
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Listing 1.24. Nieudana próba zablokowania pliku za pomocÈ skryptu lockfile
$ filelock /tmp/blokada.lck
filelock : bïÈd: plik blokady nie zostaï utworzony w przewidzianym czasie.

Gdy pierwszy proces zakoñczy przetwarzanie pliku, moĝe zdjÈÊ blokadÚ
zgodnie z listingiem 1.25.
Listing 1.25. ZdjÚcie blokady za pomocÈ skryptu filelock
$ filelock -u /tmp/blokada.lck

Aby przekonaÊ siÚ, jak skrypt filelock dziaïa w dwóch terminalach, w jednym
z nich zaïóĝ blokadÚ i obserwuj, jak w drugim oknie skrypt usiïuje zaïoĝyÊ wïasnÈ.

Rozbudowa skryptu
Poniewaĝ powyĝszy skrypt opiera swoje dziaïanie na istnieniu pliku blokady,
warto byïoby rozbudowaÊ go o dodatkowy argument okreĂlajÈcy maksymalny
czas, przez który blokada moĝe byÊ zaïoĝona. Gdy upïynie okres oczekiwania na
zdjÚcie blokady, wtedy powinien byÊ sprawdzany czas ostatniej modyfikacji pliku.
Jeĝeli bÚdzie on póěniejszy niĝ podana w argumencie wartoĂÊ, wtedy plik blokady
bÚdzie mógï zostaÊ bezpiecznie potraktowany jako zapomniana blokada i usuniÚty,
a jednoczeĂnie wyĂwietlony zostanie odpowiedni komunikat ostrzegawczy.
Prawdopodobnie nie bÚdzie to miaïo dla Ciebie znaczenia, ale polecenie
lockfile nie dziaïa poprawnie w systemie plików NFS (ang. network file system
— sieciowy system plików), poniewaĝ mechanizm blokowania plików w tym
systemie jest doĂÊ skomplikowany. RozwiÈzaniem tego problemu moĝe byÊ tworzenie plików blokady tylko na lokalnych dyskach lub rozbudowanie skryptu
o moĝliwoĂÊ wykrywania sieci i zarzÈdzania blokadami w róĝnych systemach.

Skrypt 11. Sekwencje kolorów ANSI
Moĝesz o tym nie wiedzieÊ, ale wiÚkszoĂÊ terminali wykorzystuje do wyĂwietlania tekstu róĝne style. Na przykïad niektóre sïowa w skrypcie mogÈ byÊ wyróĝnione pogrubionÈ lub czerwonÈ czcionkÈ na ĝóïtym tle. Jednak stosowanie
sekwencji kolorów ANSI (ang. American National Standards Institute — Amerykañski Pañstwowy Instytut Standaryzacyjny) jest uciÈĝliwe, poniewaĝ nie jest
ona przyjazna dla uĝytkownika. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, za pomocÈ listingu
1.26 moĝesz utworzyÊ zestaw zmiennych zawierajÈcych kody ANSI. Zmienne te
moĝesz nastÚpnie wykorzystaÊ do zmieniania róĝnych kolorów oraz do wïÈczania
lub wyïÈczania opcji formatujÈcych tekst.
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Kod
Listing 1.26. Skrypt initializeANSI
#!/bin/bash
# Kolory ANSI. UĪyj poniĪszych zmiennych do wyĞwietlania tekstu w róĪnych kolorach i formatach.
# Kolory, których nazwy koĔczą siĊ na literĊ "f", dotyczą pierwszego planu, natomiast na literĊ "b" — táa.

initializeANSI()
{
esc="\033" # JeĪeli ten kod nie dziaáa, wpisz bezpoĞrednio znak ESC.
# Kolory pierwszego planu (na koĔcu kaĪdej nazwy znajduje siĊ litera "f").

blackf="${esc}[30m";
yellowf="${esc}[33m"
cyanf="${esc}[36m";

redf="${esc}[31m";
bluef="${esc}[34m";
whitef="${esc}[37m"

greenf="${esc}[32m"
purplef="${esc}[35m"

redb="${esc}[41m";
blueb="${esc}[44m";
whiteb="${esc}[47m"

greenb="${esc}[42m"
purpleb="${esc}[45m"

# Kolory táa

blackb="${esc}[40m";
yellowb="${esc}[43m"
cyanb="${esc}[46m";

# Przeáączniki czcionki pogrubionej, pochyáej i negatywowej.

boldon="${esc}[1m";
italicson="${esc}[3m";
ulon="${esc}[4m";
invon="${esc}[7m";

boldoff="${esc}[22m"
italicsoff="${esc}[23m"
uloff="${esc}[24m"
invoff="${esc}[27m"

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

Jak to dziaïa?
Jeĝeli znasz kod HTML, moĝe zdziwiÊ CiÚ sposób stosowania powyĝszych sekwencji. W kodzie HTML znaczniki zamykajÈce umieszcza siÚ w odwrotnej
kolejnoĂci niĝ znaczniki otwierajÈce, a ponadto kaĝdy znacznik otwierajÈcy musi
mieÊ odpowiadajÈcy mu znacznik zamykajÈcy. Aby wiÚc wyĂwietliÊ pogrubionÈ
czcionkÈ zdanie, w którym czÚĂÊ wyrazów jest wyróĝniona czcionkÈ pochyïÈ,
naleĝy uĝyÊ nastÚpujÈcego kodu:
<b>To jest pogrubiona czcionka, <i>a to czcionka pochyïa</i> wewnÈtrz
pogrubionej.</b>

Umieszczenie znacznika wyïÈczajÈcego pogrubienie i pominiÚcie znacznika
wyïÈczajÈcego pochylenie czcionki wprowadza baïagan, w którym czasami gubiÈ
siÚ twórcy stron WWW. Jednak w przypadku sekwencji kolorów ANSI niektóre
modyfikatory zastÚpujÈ inne. Ponadto jest dostÚpna sekwencja, która anuluje
wszystkie pozostaïe. Po uĝyciu okreĂlonych sekwencji kolorów trzeba zawsze
stosowaÊ sekwencjÚ resetujÈcÈ, jak równieĝ wyïÈczaÊ wïÈczone wczeĂniej opcje.
W przypadku zastosowania powyĝszego skryptu zdanie z poprzedniego przykïadu moĝna wyĂwietliÊ w nastÚpujÈcy sposób:
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${boldon}To jest pogrubiona czcionka, ${italicson}a to czcionka
pochyïa${italicsoff} wewnÈtrz pogrubionej.${reset}

Uruchomienie skryptu
W celu przetestowania skryptu najpierw wywoïaj funkcjÚ inicjujÈcÈ initializeANSI(),
a nastÚpnie kilka poleceñ echo z róĝnymi kombinacjami sekwencji kolorów i stylów:
initializeANSI
cat << EOF
${yellowf}To jest ĝóïty tekst,${redb} a to czerwony.${reset}
${boldon}To pogrubiony,${ulon} to podkreĂlony,${reset} a to zwykïy.
${italicson}To jest tekst pochylony,${italicsoff} a to niepochylony.
${ulon}To podkreĂlony,${uloff} a to niepodkreĂlony.
${invon}To jest tekst negatywowy,${invoff} a to zwykïy.
${yellowf}${redb}Ostrzeĝenie I ${yellowb}${redf}Ostrzeĝenie II${reset}
EOF

Wyniki
Wyniki przedstawione na rysunku 1.1 nie wyglÈdajÈ w druku efektownie, ale w terminalu, który obsïuguje sekwencje kolorów, na pewno bÚdÈ cieszyÊ Twoje oko.

Rysunek 1.1. Tekst wyĂwietlony po uruchomieniu skryptu z listingu 1.26

Rozbudowa skryptu
Gdy uruchomisz powyĝszy skrypt, moĝesz uzyskaÊ nastÚpujÈcy wynik:
\033[33m\033[41mOstrzeĝenie I \033[43m\033[31mOstrzeĝenie II\033[0m

PrzyczynÈ problemu moĝe byÊ terminal, który nie obsïuguje sekwencji kolorów
ANSI lub nie obsïuguje kodu \33 najwaĝniejszego znaku esc. W tym drugim
przypadku otwórz skrypt w edytorze vi lub innym, usuñ sekwencjÚ \33 i zamiast
niej naciĂnij klawisze Ctrl+V, a nastÚpnie Esc. Jeĝeli uzyskasz zapis esc="^[",
to problem bÚdzie rozwiÈzany.
Jeĝeli natomiast Twój terminal nie obsïuguje sekwencji ANSI, zmieñ go na inny,
w którym bÚdziesz mógï stosowaÊ w swoich skryptach róĝne style wyników. Zanim
jednak porzucisz swój terminal, sprawdě jego opcje. Niektóre z nich oferujÈ
ustawienia umoĝliwiajÈce peïnÈ obsïugÚ sekwencji ANSI.
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Skrypt 12. Tworzenie biblioteki
skryptów powïoki
Wiele skryptów opisanych w tym rozdziale zostaïo przygotowanych w postaci
funkcji, a nie niezaleĝnych skryptów. DziÚki temu bÚdzie moĝna je ïatwo wykorzystaÊ w innych skryptach bez wprowadzania dodatkowego obciÈĝenia systemu.
ChoÊ w skryptach powïoki nie moĝna stosowaÊ instrukcji doïÈczajÈcej, jak np.
#include w jÚzyku C, dostÚpna jest jednak niezwykle waĝna funkcjonalnoĂÊ umoĝliwiajÈca umieszczanie jednych skryptów wewnÈtrz innych, tak jakby byïy one
funkcjami biblioteki.
Aby przekonaÊ siÚ, jak to jest waĝne, rozwaĝmy nastÚpujÈcy przypadek. Gdy
wywoïujesz jeden skrypt wewnÈtrz drugiego, domyĂlnie jest on uruchamiany
w osobnej podpowïoce. Moĝesz to sprawdziÊ w nastÚpujÈcy sposób:
$
$
$
$
$
1

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

Skrypt maïyskrypt.sh zmienia wartoĂÊ zmiennej test, ale tylko w obrÚbie
podpowïoki, w której zostaï uruchomiony, dlatego wartoĂÊ zmiennej w powïoce
nadrzÚdnej pozostanie niezmieniona. Jeĝeli natomiast uruchomisz skrypt, umieszczajÈc przed nim kropkÚ (.), wtedy kaĝde zawarte w nim polecenie zostanie wykonane tak, jakby zostaïo wpisane w bieĝÈcej powïoce:
$ . maïyskrypt.sh
$ echo $test
2

Jak siÚ zapewne domyĂlasz, jeĝeli uruchomisz w powyĝszy sposób skrypt zawierajÈcy polecenie exit 0, spowoduje on wyjĂcie z powïoki i zamkniÚcie okna terminala, poniewaĝ skrypt ten bÚdzie dziaïaï jak proces podstawowy. Gdyby skrypt
byï uruchomiony w osobnej podpowïoce, wtedy zakoñczyïby swoje dziaïanie bez
przerywania dziaïanie gïównego skryptu. Na tym polega gïówna zaleta uruchamiania skryptu za pomocÈ kropki, polecenia source lub exec (które opiszemy póěniej).
W powïoce bash kropka i polecenie source peïniÈ takÈ samÈ funkcjÚ. My bÚdziemy
uĝywaÊ kropki, poniewaĝ jest ona obsïugiwana w róĝnych powïokach POSIX.

Kod
Aby umieĂciÊ w bibliotece opisane w tym rozdziale funkcje, jak równieĝ zmienne
globalne (czyli wykorzystywane przez róĝne funkcje tablice) i móc je wykorzystywaÊ w innych skryptach, naleĝy je wyodrÚbniÊ i umieĂciÊ w jednym duĝym pliku.
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Jeĝeli plikowi temu nadasz nazwÚ library.sh (biblioteka), bÚdziesz mógï wykorzystaÊ skrypt przedstawiony w listingu 1.27 do przetestowania wszystkich funkcji
opisanych w tym rozdziale i sprawdziÊ, czy dziaïajÈ poprawnie.
Listing 1.27. Umieszczenie w bibliotece wszystkich dotychczas utworzonych funkcji
i wywoïanie ich
#!/bin/bash
# Skrypt testujący bibliotekĊ.
# 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 siÚ w zmiennej PATH? (1=tak, 2=nie) "
read answer
done
# Czy dziaáa funkcja sprawdzająca, czy dane polecenie znajduje siĊ w zmiennej PATH?

if ! checkForCmdInPath "echo" ; then
echo "Nie mogÚ znaleěÊ polecenia echo."
else
echo "Polecenie echo znajduje siÚ w Ăcieĝce PATH."
fi
echo ""
echon "Wpisz rok, który wedïug ciebie jest rokiem przestÚpnym: "
read year
# Sprawdzenie, czy rok zawiera siĊ w przedziale od 1 do 9999
# za pomocą funkcji validint z argumentami okreĞlającymi wartoĞü minimalną i maksymalną.

while ! validint $year 1 9999 ; do
echon "Wpisz rok w ${boldon}poprawnym${boldoff} formacie: "
read year
done
# Teraz sprawdzamy, czy rok faktycznie jest przestĊpny.

if isLeapYear $year ; then
echo "${greenf}Dobrze! Rok $year jest przestÚpny.${reset}"
else
echo "${redf}Nie, to nie jest rok przestÚpny.${reset}"
fi
exit 0
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Jak to dziaïa?
ZwróÊ uwagÚ, ĝe caïa biblioteka ze wszystkimi funkcjami jest ïadowana do Ărodowiska uruchomieniowego skryptu za pomocÈ jednego wiersza .
Ten przydatny sposób korzystania z róĝnych skryptów opisanych w tej ksiÈĝce
moĝna stosowaÊ wielokrotnie. Naleĝy jedynie sprawdziÊ, czy doïÈczana biblioteka znajduje siÚ w jednym z katalogów w zmiennej PATH, dziÚki czemu polecenie
. (kropka) bÚdzie mogïo jÈ odnaleěÊ.

Uruchomienie skryptu
Uruchom skrypt testowy w wierszu poleceñ, 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 siÚ w Ăcieĝce PATH.
Wpisz rok, który wedïug ciebie jest rokiem przestÚpnym: 432432
Liczba 432432 jest za duĝa. Maksymalna wartoĂÊ to 9999.
Wpisz rok w poprawnym formacie: 432
Dobrze! Rok 432 jest przestÚpny.

Jeĝeli liczba oznaczajÈca rok bÚdzie za duĝa, wówczas pojawi siÚ komunikat,
w którym sïowo „poprawnym” bÚdzie wyróĝnione pogrubionÈ czcionkÈ. Ponadto
jeĝeli podany rok bÚdzie rokiem przestÚpnym, stosowny komunikat zostanie wyĂwietlony zielonÈ czcionkÈ.
W rzeczywistoĂci rok 432 nie byï rokiem przestÚpnym, poniewaĝ lata przestÚpne pojawiïy siÚ w kalendarzach dopiero po roku 1752. Ale my siÚ tu zajmujemy skryptami, a nie kalendarzami, wiÚc moĝemy przymknÈÊ na to oko.

Skrypt 13. Diagnostyka skryptów powïoki
ChoÊ niniejsza sekcja nie zawiera skryptu, chcemy jednak kilka stron poĂwiÚciÊ
podstawowym metodom diagnozowania skryptów powïoki, poniewaĝ na pewno
do Twoich skryptów bÚdÈ zakradaïy siÚ róĝne pomyïki.
Z naszego doĂwiadczenia wynika, ĝe najlepszÈ metodÈ unikania problemów
jest tworzenie skryptów stopniowo. Niektórzy programiĂci sÈ nastawieni bardzo
optymistycznie do swojej pracy i zakïadajÈ, ĝe wszystko bÚdzie od razu dziaïaÊ
poprawnie. Jednak posuwanie siÚ maïymi krokami do przodu moĝe naprawdÚ
uïatwiÊ pracÚ. Oprócz tego powinieneĂ czÚsto stosowaÊ polecenie echo do Ăledzenia wartoĂci zmiennych oraz jawnie wywoïywaÊ skrypty poleceniem bash -x,
aby na ekranie pojawiaïy siÚ informacje diagnostyczne, np.:
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$ bash -x mójskrypt.sh

Ewentualnie moĝesz od razu wïÈczyÊ tryb diagnostyczny, wpisujÈc polecenie set -x, a na koniec wyïÈczyÊ go poleceniem set +x, jak niĝej:
$ set -x
$ ./mójskrypt.sh
$ set +x

Aby zobaczyÊ efekty zastosowania poleceñ set -x i set +x, zdiagnozuj prostÈ grÚ-zgadywankÚ, pokazanÈ w listingu 1.29.

Kod
Listing 1.29. Skrypt hilow, w którym sÈ bïÚdy wymagajÈce zdiagnozowania
#!/bin/bash
# Skrypt hilow – prosta zgadywanka liczbowa.

biggest=100
# Maksymalna dopuszczalna liczba.
guess=0
# Liczba podana przez gracza.
guesses=0
# Liczba prób odgadniĊcia.
number=$(( $$ % $biggest )
# Losowa liczba pomiĊdzy 1 a $biggest.
echo "Odgadnij liczbÚ z przedziaïu od 1 do $biggest"
while [ "$guess" -ne $number ] ; do
/bin/echo -n "Jaka to liczba? " ; read answer
if [ "$guess" -lt $number ] ; then
echo "... wiÚksza!"
elif [ "$guess" -gt $number ] ; then
echo "... mniejsza!
fi
guesses=$(( $guesses + 1 ))
done
echo "Dobrze! OdgadïeĂ liczbÚ $number za $guesses. razem."
exit 0

Jak to dziaïa?
Aby zrozumieÊ, jak dziaïa polecenie generujÈce losowÈ liczbÚ , musisz wiedzieÊ, ĝe sekwencja $$ oznacza identyfikator procesu (PID) powïoki, w której
dziaïa skrypt. Zazwyczaj jest to 5- lub 6-cyfrowa liczba. Przy kaĝdorazowym uruchomieniu skryptu identyfikator jest inny. Operacja % $biggest powoduje podzielenie identyfikatora przez maksymalnÈ dopuszczalnÈ liczbÚ i obliczenie reszty. Na
przykïad dziaïanie 5 % 4 daje resztÚ 1, podobnie jak dziaïanie 41 % 4. Jest to
prosty sposób generowania pseudolosowych liczb w zakresie od 1 do $biggest.
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Uruchomienie skryptu
PierwszÈ czynnoĂciÈ diagnostycznÈ jest sprawdzenie, czy generowane liczby rzeczywiĂcie sÈ losowe. Liczba jest generowana poprzez odczytanie za pomocÈ wyraĝenia
$$ identyfikatora PID procesu powïoki, w której dziaïa skrypt, a nastÚpnie zmniejszenie go do dopuszczalnego zakresu za pomocÈ operatora % . Aby sprawdziÊ dziaïanie tego wyraĝenia, moĝesz wpisaÊ je bezpoĂrednio w wierszu poleceñ, jak niĝej:
$ echo $(( $$ % 100 ))
5
$ echo $(( $$ % 100 ))
5
$ echo $(( $$ % 100 ))
5

Wyraĝenie jest poprawne, ale nie generuje losowych liczb. Po chwili zastanowienia wiadomo dlaczego: jeĝeli polecenie jest wykonywane bezpoĂrednio
w wierszu poleceñ, wtedy identyfikator PID jest zawsze taki sam. Natomiast
gdy polecenie jest wykonywane w skrypcie, wtedy za kaĝdym razem jest otwierana nowa podpowïoka i identyfikator siÚ zmienia.
Innym sposobem generowania liczb losowych jest odwoïywanie siÚ do zmiennej Ărodowiskowej $RANDOM. To jest magiczna zmienna! Przy kaĝdym odwoïaniu zawiera innÈ wartoĂÊ. Aby wygenerowaÊ liczbÚ z przedziaïu od 1 do $biggest, moĝna
w wierszu zastosowaÊ nastÚpujÈce wyraĝenie: $(( $RANDOM % $biggest + 1 )).
NastÚpna czÚĂÊ kodu to prosty algorytm gry. Najpierw generowana jest liczba z przedziaïu od 1 do 100 , a nastÚpnie uĝytkownik próbuje jÈ odgadnÈÊ .
Po kaĝdej próbie pojawia siÚ komunikat, czy podana liczba jest za duĝa , czy za
maïa . Po wpisaniu kodu czas go uruchomiÊ i sprawdziÊ, jak dziaïa. Poniĝej przedstawione jest dziaïanie 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

Ujawniïa siÚ zmora kaĝdego programisty powïoki: bïÈd nieoczekiwanego koñca
pliku (EOF). ChoÊ komunikat zawiera informacjÚ, ĝe bïÈd jest w wierszu 20., nie
oznacza to, ĝe faktycznie tam jest. W rzeczywistoĂci wiersz 20. jest poprawny:
$ sed -n 20p hilow
echo "Dobrze! OdgadïeĂ liczbÚ $number za $guesses. razem."

Aby zrozumieÊ, co tu siÚ dzieje, przypomnij sobie, ĝe ciÈgi znaków wewnÈtrz cudzysïowów mogÈ zawieraÊ znaki koñca wiersza. Oznacza to, ĝe jeĝeli
powïoka napotka ciÈg bez cudzysïowu zamykajÈcego, wtedy odczytuje pozostaïÈ
czÚĂÊ kodu, szukajÈc tego cudzysïowu. W tym przypadku zatrzyma siÚ dopiero
przy ostatnim cudzysïowie i stwierdzi, ĝe czegoĂ tu brakuje.
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Zatem problem pojawia siÚ wczeĂniej. W powyĝszym komunikacie przydatna jest jedynie informacja o brakujÈcym znaku. DziÚki temu moĝna wyodrÚbniÊ
za pomocÈ instrukcji grep wszystkie wiersze skryptu zawierajÈce cudzysïów,
a nastÚpnie odrzuciÊ z nich te, które zawierajÈ dokïadnie dwa cudzysïowy. Sïuĝy
do tego celu poniĝsze polecenie:
$ grep '"' hilow | egrep -v '.*".*".*'
echo "... mniejsza!

Jest! Brakuje cudzysïowu zamykajÈcego w wierszu wyĂwietlajÈcym komunikat, ĝe uĝytkownik musi podaÊ mniejszÈ liczbÚ . Wpisz brakujÈcy cudzysïów
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. Pojawiï siÚ inny problem z brakiem nawiasu zamykajÈcego.
Poniewaĝ w skrypcie bardzo maïo jest wyraĝeñ z nawiasami, wystarczy wytÚĝyÊ
wzrok i stwierdziÊ brak nawiasu w wyraĝeniu pomniejszajÈcym wygenerowanÈ
losowo liczbÚ:
number=$(( $$ % $biggest )

# Losowa liczba pomiĊdzy 1 a $biggest.

Popraw bïÈd, dopisujÈc brakujÈcy nawias na koñcu wiersza, ale przed znakiem
komentarza. Czy teraz gra bÚdzie dziaïaÊ? Sprawdě to:
$ hilow
Odgadnij liczbÚ
Jaka to liczba?
... wiÚksza!
Jaka to liczba?
... wiÚksza!
Jaka to liczba?
... wiÚksza!
Jaka to liczba?
... wiÚksza!
Jaka to liczba?

z przedziaïu od 1 do 100
33
66
99
100
^C

Prawie dobrze. Poniewaĝ 100 jest najwiÚkszÈ moĝliwÈ wartoĂciÈ, wyglÈda na
to, ĝe algorytm zawiera bïÚdy. Tego rodzaju bïÚdy trudno znaleěÊ, poniewaĝ nie
ma przemyĂlnego polecenia grep lub sed, które pozwoliïoby rozwiÈzaÊ problem.
Przyjrzyjmy siÚ kodowi jeszcze raz i sprawděmy, co w nim jest nie tak.
Aby zdiagnozowaÊ problem, wpisz dodatkowe polecenie echo wyĂwietlajÈce
liczbÚ wpisanÈ przez uĝytkownika, a nastÚpnie sprawdě, czy jest ona porównywana
z wygenerowanÈ liczbÈ. Porównywanie jest wykonywane w wierszu . Poniĝej
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 bliĝszym przyjrzeniu siÚ kodowi
widaÊ bïÈd: liczba podawana przez uĝytkownika jest zapisywana w zmiennej
answer, a porównywana jest zmienna guess. Banalny bïÈd, ale nierzadko popeïniany (szczególnie w przypadku zmiennych o skomplikowanych nazwach). Aby
go poprawiÊ, zmieñ polecenie read answer na read guess.

Wyniki
Wreszcie kod dziaïa zgodnie z oczekiwaniami, jak pokazuje listing 1.30.
Listing 1.30. Perfekcyjnie dziaïajÈcy skrypt zgadywanki
$ hilow
Odgadnij liczbÚ z przedziaïu od 1 do 100
Jaka to liczba? 50
... wiÚksza!
Jaka to liczba? 75
... wiÚksza!
Jaka to liczba? 88
... mniejsza!
Jaka to liczba? 83
... mniejsza!
Jaka to liczba? 80
... mniejsza!
Jaka to liczba? 77
... wiÚksza!
Jaka to liczba? 79
Dobrze! OdgadïeĂ liczbÚ 79 za 7. razem.

Rozbudowa skryptu
Najpowaĝniejszym mankamentem powyĝszego skryptu jest brak weryfikacji
poprawnoĂci wprowadzanych liczb. Jeĝeli wpiszesz cokolwiek innego niĝ liczbÚ
caïkowitÈ, skrypt wyĂwietli komunikat o bïÚdzie i przerwie dziaïanie. Zaimplementowanie prostego testu sprawdzajÈcego, czy w ogóle zostaïa podana jakakolwiek wartoĂÊ, jest ïatwe i polega jedynie na wpisaniu wewnÈtrz pÚtli while
nastÚpujÈcego kodu:
if [ -z "$guess" ] ; then
echo "Podaj poprawnÈ liczbÚ. NaciĂnij ^C, aby zakoñczyÊ."; continue;
fi

Problem jednak polega na tym, ĝe niezerowy ciÈg znaków nie musi byÊ liczbÈ
i po wpisaniu na przykïad „czeĂÊ” znów pojawi siÚ komunikat o bïÚdzie. Aby go
poprawiÊ, wykorzystaj funkcjÚ validint ze skryptu nr 5.
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