
mlékezzünk csak vissza, mit is
nevezünk héjnak (shell). A héj
egyszerû program, tehát nem

tartozik közvetlenül az operációs rend-
szerhez, mégis fontos szerepet tölt be
az életében. Tulajdonképpen a héj nem
más, mint egy olyan alkalmazás amely
a felhasználó és az operációs rendszer
között a kapcsolatot tartja, azaz a begé-
pelt parancsokat értelmezi és hajtja végre.
A Unix világában számos népszerû héj
létezik. A legtöbb rendszerben megen-
gedett, hogy a felhasználó saját maga
választhassa meg, melyik héj alatt szeret-
ne dolgozni. Linux alatt leginkább a bash
terjedt el, mi is ezzel foglalkozunk.

A héj mint programnyelv
A héj lehetõséget ad rá, hogy úgyneve-
zett parancsfájlokat (shell script) írhas-
sunk, amelyek segítségével bizonyos
feladatokat önmûködõvé tehetünk.
A Unix parancsfájljait gyakran szokták
a DOS világából jól ismert batch fájlok-
hoz hasonlítgatni, ám ez nem feltétlenül
szerencsés, ugyanis ezek a parancsállo-
mányok sokkal szélesebb felhasználásnak
örvendenek. Akár programokként is fel-
foghatnánk õket. Cikkünk további részé-
ben e nyelv bemutatásával foglalkozunk.
A parancsfájlt közvetlenül maga a héj-
program értelmezi és hajtja végre. Min-
den parancsfájlnak a #!/bin/bash
bûvös sorralal kell kezdõdnie. Ezzel azt
mondhatjuk meg, hogy az adott fájlban
leírtakat melyik alkalmazásnak kell
átadni, ami majd remélhetõleg értelmezi
és végrehajtja õket.
Hozzunk létre a cat segítségével egy
egyszerû parancsfájlt (a ^D helyén
nyomjuk le a Ctrl+D kombinációt):

ras:~$ cat > sellscript
#!/bin/bash
echo "Szia vilÆg!"
^D

Mielõtt végrehajtanánk, ne felejtsük
el a parancsfájlt futtathatóvá tenni: 

ras:~$ chmod a+x shellscript

A héj változók használatára is lehetõ-
séget teremt:

#!/bin/bash
VALTOZO="Hell  vilÆg!"
echo $VALTOZO

Az elõzõ sorokban a változó értékadására
láthatunk példát. Ha a változóhoz ren-
delt értéket szeretnénk használni, a válto-
zó neve elé egy $ (dollárjelet) kell írnunk.
Léteznek úgynevezett beépített héjvál-
tozók is. Ezek értéke alapértelmezés sze-
rint lett meghatározva, és számos közü-
lük csak olvasható, azaz értékeit nem
változtathatjuk meg. Vegyük sorra rövi-
den a legfontosabb héjváltozókat!
A $HOME a felhasználó saját könyvtárát
tartalmazza. A $PATH a keresési útvo-
nalakat (ez határozza meg, hogy a héj
hol keresse a végrehajtandó programo-
kat), a $PS1 pedig a parancsjelet
(prompt) határozza meg. A $LOGNAME
a felhasználó bejelentkezési azonosítóját
tárolja, a $TERM-ben pedig a használt
terminál típusát találhatjuk.
A változók harmadik típusát az úgyneve-
zett kapcsolók képezik. Ezeket tulajdon-
képpen a héj meghívásakor a parancs-
sorban kell megadni. A kapcsolókhoz a
$sorszÆm segítségével férhetünk hozzá.
Ha például a parancsfájlt a
./shellscript alma korte afonya
sorral hívjuk meg, akkor a $1 változónak
alma, a $2-nek korte a $3-nak pedig
afonya lesz az értéke. Ezeket egyébként
helyhezkötött változóknak is nevezzük.
A tulajdonságok könnyebb megértése
végett lássunk egy egyszerû példát:

#!/bin/bash
echo $3 $2 $1

A parancsfájlt a következõ módon
futtassuk le: 

ras:~$./shellscript egy 2 harom

Láthatjuk, hogy végeredményül a mega-
dott kapcsolókat kapjuk vissza, csak
éppen fordított sorrendben: harom 2 egy.

Ezzel a módszerrel összesen kilenc
kapcsolót kezelhetünk, a 0. kapcsoló
maga a parancsfájl neve.
A $* az értékként megadott összes kap-
csolót tartalmazza. A $#-ban pedig a
megadott kapcsolók számát találhatjuk.
Valószínû, hogy az echo parancs ren-
deltetése nem igényel részletes magya-
rázatot, ám érdemes kitérnünk néhány
egyedi esetre. Megfigyelhettük, hogy
minden egyes echo parancs esetén a
szöveg kiírásán kívül egy új sor karakter
is a kimenetre került, azaz a következõ
echo utasítás alkalmával a megadott
szöveg már egy új sorba íródik ki. Ezt
a \c kifejezéssel szüntethetjük meg: 

ras:~$ echo-e "Szia vilÆg! \c" 

A -e kapcsolóval arra utasítjuk az echo
parancsot, hogy értelmezze a fordított
perjellel kezdõdõ vezérlõjeleket. Ha a
kiírandó szövegben különleges karakte-
reket is használni szeretnénk, szintén
a \ elõtag segít nekünk. Például:

ras:~$ echo "A mai Ærfolyam
�szerint \$1 = 260 forint".

Mint már említettük, parancsfájljaink-
ban elágazásokat és ciklusokat is hasz-
nálhatunk. A továbbiakban ezeket tag-
laljuk egy kicsit részletesebben.
Kezdjük az elágazásokkal! Itt a követ-
kezõ szerkezetet kell használnunk: 

if parancs1
then parancs2
fi

Ez azt jelenti, hogyha az elsõ parancs
sikeres (azaz 0 visszatérési értéket ad
vissza), akkor hajtódik végre a parancs2.
A szerkezetet a fi kulcsszó zárja. Néz-
zünk egy egyszerû példát:

if date | grep "Jan   1" 
then echo "Boldog œjØvet!" 

fi.

Ebben az esetben a date utasítás (amely
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a pillanatnyi dátumot írja ki) kimenetét
átadjuk a grep parancsnak, amely meg-
nézi, hogy a kapcsolónak megadott
karaktersorozat szerepel-e a szövegben.
Ha igen, egyrészt kiírja azokat a sorokat,
amelyekben szerepel, másrészt a visszaté-
rési értéke igaz, azaz 0 lesz. Ha nem, 0-tól
különbözõ visszatérési értéket kapunk.
Ám mi a helyzet akkor, ha azt szeretnénk,
hogy a parancsfájl akkor is tegyen vala-
mit, ha a parancs1 hamis? Jelen esetben
a dátum nem január elseje. Ebben az eset-
ben az else kulcsszót kell használnunk:

if date | grep "Jan  1"
then echo "Boldog œjØvet!"
else echo "Az œjØvre 
�sajnos mØg vÆrnunk kell."
fi

Ha bonyolultabb elágazást szeretnénk
gyártani, a helyzetet leegyszerûsítheti
az elif kulcsszó alkalmazása, amely
az else és az if:

if date | grep "Jan  1";
then echo "Boldog œjØvet!"
elif date | grep "Dec 25"

then echo "LegalÆbb
�karÆcsony van..."

else echo "Se karÆcsony, 
�se œjØv :-("

fi

Ha karakterláncokat, illetve szám- (nu-
merikus) értékeket szeretnénk egymás-
sal összehasonlíthatni, a test utasítást
kell használnunk. A test úgynevezett
külsõ parancs, azaz nem közvetlen része
a héjnak, mégis kifejezetten a parancs-
fájlokhoz találták ki. Az utasítás kapcso-
lójául egy kifejezést kell adnunk. Ha ez
a kifejezés igaz, a visszatérési érték 0,
egyébként valami más, azaz hamis lesz.
A kifejezés a következõképpen nézhet
ki: N mßvelet M. N és M a parancsfáj-
lunk két változója, a mûvelet pedig azt
határozza meg, hogy N-nek és M-nek
milyen viszonyban kell lenniük egymás-
sal, hogy a kifejezés értéke igaz legyen.
Ha számértékekkel dolgozunk, a követ-
kezõ mûveleteket használhatjuk:

-eq: N és M egyenlõ;
-ne: N és M nem egyenlõ;
-gt: N nagyobb, mint M;
-ge: N nagyobb vagy egyenlõ, mint M;
-lt: N kisebb, mint M;
-le: N kisebb vagy egyenlõ, mint M.

Nézzünk meg egy egyszerû példát:

if test $# -lt 1 

then echo "A parancsfÆjl-
�nak nem adtÆl ØrtØket"
fi

Ha karakterláncokkal dolgozunk, álta-
lában a következõ két mûveletre lesz
szükségünk: = (egyenlõségjelre), ameny-
nyiben a két karaktersorozat egyenlõ,
illetve !=, ekkor a két karaktersorozat
nem egyenlõ. Ezenkívül használhatjuk
még a -z-t, amely akkor lesz igaz, ha a
megadott karakterlánc hossza 0, illetve
ennek fordítottját, a -n-t (amikor a
hossz nagyobb, mint 0).
A test utasításnak van még egy hasz-
nos szolgáltatása, mégpedig a fájltípu-
sok ellenõrzése. Ebben az esetben a kife-
jezésnél a mßvelet fÆjlnØv írásmódot
kell alkalmaznunk. A mûveletek
a következõk lehetnek:

-s: létezik-e a megadott állomány, és ha
igen, nem üres-e;

-d: a megadott állomány könyvtár-e;
-r: a megadott állomány nem könyvtár-e;
-w: a megadott állomány írható-e;
-r: a megadott állomány olvasható-e.

Nézzünk egy példát erre is:
if test ! -s $1 

then echo "A kapcsol kØnt
�megadott fÆjl nem
�lØtezik vagy res!"
fi

A ! (felkiáltójel) a kifejezés tagadására
szolgál. A bash egyébként felkínál egy
egyszerûbb módszert a test haszná-
latához: elég ha a kifejezést szögletes
zárójelbe tesszük: [ -s proba.txt ].

Most térjünk át a ciklusokra! Az elsõ az
úgynevezett while ciklus, szerkezete
a következõ: 

while parancs1
do parancs2
done

A parancs2 több parancsot is tartalmaz-
hat, amely addig kerül végrehajtásra,
amíg a parancs1 visszatérési értéke
igaz. A while-hoz nagyon hasonló az
until ciklus, a különbség csak annyi,
hogy a while kulcsszó helyett until-t
kell használnunk, és a ciklus addig fut,
amíg a parancs1 nullától különbözõ
értékkel tér vissza (tehát a ciklusfeltétel a
while-nál használt feltétel fordítottja).
Példaként nézzünk meg egy olyan pa-
rancsfájlt, amely nem csinál mást, mint
a kapcsolóként megadott összes állomány
tartalmát kiírja a képernyõre. Ehhez

szükségünk lesz a shift utasításra is,
segítségével a helyhezkötött változókat
léptethetjük ($(N+1)� $1, $(N+2) 
�$2, stb.). Az N a shift utasításnak
megadott kapcsoló, ha nem adjuk meg,
akkor értékként önmûködõen 1-et vesz fel.

while test $# -gt 0; do
echo "Az ÆlomÆny neve: $1"
echo "Az ÆllomÆny tartalma:"
cat $1
shift
done

A fenti példát a for számlálóciklus se-
gítségével egyszerûbben is megírhatjuk.
Ez annyiban különbözik az elõbb emlí-
tett feltételes ciklusoktól, hogy a ciklus-
magban felsorolt utasítások végrehajtá-
sának száma nem egy feltételtõl, hanem
egy elõre meghatározott értéktõl függ:

for i 
do
echo "Az ÆlomÆny neve: $i"
echo "Az ÆllomÆny tartalma:"
cat $i

done

A for szerkezete a következõ: 

for i in wordlist ; do
parancs(ok)
done

A wordlist nem más, mint egy karak-
terláncokból álló felsorolás. Az i mindig
az éppen sorra kerülõ elemet veszi fel
a wordlist-bõl, majd a héj lefuttatja
a ciklusmagot. Ha nem adunk meg
wordlist-et, annak szerepét a $* tölti
be. Az elsõ esetben tehát az i értéke $1
lesz, a másodikban $2 és így tovább.

Elõfordulhat, hogy a ciklus futását meg
akarjuk szakítani. Erre három lehetõsé-
günk van: a continue parancs hatására
az adott ciklus végére ugrik (új kört
kezd), a break eredménye, hogy a
ciklusszerkezet után folytatódik a feldol-
gozás, az exit eredménye pedig a pa-
rancsfájl futásának azonnali befejezése.
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