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1.1. Za neme zlehka 
Zadání: 

Vypište jméno aktuálního pracovního adresá e. 
Souborový systém v Unixu tvo í hierarchickou strukturu. Jednotlivá „patra“ tvo í 

adresá e (složky), které obsahují soubory a další podadresá e. Adresá ová struktura má 
tak vlastn  podobu stromu vyr stajícího z tzv. ko ene. 

Chceme-li vyjád it umíst ní n jakého souboru nebo adresá e, musíme zapsat tzv. 
cestu, která íká, p es jaké adresá e se dostaneme k cíli. Názvy jednotlivých adresá  se 

v cest  odd lují (oby ejným) lomítkem („/“). 
Každý b žící program v systému má n jaký adresá  nastaven jako sv j pracovní 

adresá . Podstatou úlohy je vypsat cestu k aktuálnímu pracovnímu adresá i shellu. 

Rozbor: 

P esn  pro tento ú el slouží p íkaz pwd (print working directory). 

ešení: 
sinek:~> pwd 

/home/forst 

sinek:~>  

Poznámky: 

Po p ihlášení do systému bude aktuálním adresá em váš domovský adresá  – ten, 
který vám byl vytvo en p i založení uživatelského ú tu a ve kterém si m žete vytvá et 

soubory a podadresá e dle chuti. Zm nit pracovní adresá  m žete p íkazem cd (change 

directory). 

Pojem cesty budete možná v dnešní dob  znát z jiného prost edí, kam se vcelku 
intuitivn  p enesl, a to jako cestu v internetových adresách stránek systému WWW: 

http://www.yq.cz/trail-o/WTOC2008_results.pdf 

I zde cesta (zjednodušen e eno) vyjad uje umíst ní souboru s textem webové stránky. 

M j po íta  se jmenuje „sinek“. Není to gramatická chyba, jméno má p vod 
v anglickém slovese „think“. V sou asnosti bývá zvykem, že když vás unixový po íta
vyzývá k zadání p íkazu (neboli vypisuje tzv. prompt), p edstavuje se svým jménem. Za 

jménem a dvojte kou vidíte znak „~“ (vlnka), jenž znamená, že se práv  nacházíme 

v mém domovském adresá i. Za vlnkou je ješt  zobá ek a mezera, které odd lují prompt 
od mnou napsaných p íkaz , tzv. p íkazové ádky. P esný formát promptu je hodn
závislý na nastavení prost edí. Pokud váš po íta  vypisuje prompt v jiné podob , 
nenechte se tím v bec zmást. 
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1.2. P idáme parametry 
Zadání: 

Vypište obsah adresá e /etc, v etn  detailních informací o jednotlivých souborech. 

Rozbor: 

Pro tento úkol op t existuje správný p íkaz (ls), ale tentokrát budeme muset p idat 

za název p íkazu i n jaké parametry. Kdybychom zavolali p íkaz bez nich, vypsal by 
pouze seznam jmen soubor  a podadresá , a to v aktuálním adresá i. 

P idáme tedy parametr „-l“ (long), který za ídí tzv. „dlouhý“ výpis. Každému 

souboru v n m p ísluší jedna celá ádka s informacemi, jako jsou p ístupová práva, 
jméno vlastníka, velikost, datum a as poslední modifikace a jméno souboru. 

A druhým parametrem p íkazu sd líme, že chceme vypisovat obsah adresá e /etc. 

ešení: 
sinek:~> ls -l /etc 

total 586 

drwxr-xr-x  2 root  wheel       512 Oct  1 03:30 X11 

... atd. 

Poznámky: 

U unixových p íkaz  se tradi n  významov  odlišují parametry, které za ínají 
minusem (tzv. p epína e nebo optiony) – ty ovliv ují, co p esn  p íkaz d lá (v našem 
p ípad  dlouhý výpis) – a ostatními parametry (tzv. operandy), které ur ují, s ím to d lá 
(v našem p ípad  jméno adresá e). Všechny parametry se navzájem odd lují mezerami. 

Popis parametr  a hlavn  všech p epína lov k samoz ejm  nenosí v hlav . Návod 

(tzv. manuálovou stránku), jak s p íkazem pracovat, zobrazíme p íkazem man: 
sinek:~> man ls 

Pokud neznáme název pot ebného p íkazu, máme možnost název manuálové stránky 

vyhledat pomocí klí ového slova, pokud zadáme p epína  „-k“ (keyword): 
sinek:~> man -k directory 

Jednou ze základních jednotících myšlenek Unixu je zásada, že (skoro) všechno je 
soubor. Tento princip uleh uje významn  život tv rc m program , protože zjednodušuje 
programátorské rozhraní aplikací (API). Dokonce i na n které informace o b žícím 
programu se dá nahlížet jako na soubor. Pro nás je ale v této chvíli d ležitý jiný d sledek 
– i adresá  je soubor. Budeme tedy od této chvíle d sledn  používat termín oby ejný 

soubor (text i data jako posloupnost byt ), pokud by hrozilo, že dojde k zám n
s obecným pojmem „soubor“ (ve smyslu „oby ejný soubor i adresá “). 
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Nyní už si m žeme zp esnit popis p íkazu ls – vypisuje informaci o souborech, 

jejichž jména dostal jako parametry, a to tak, že v p ípad  adresá e vypíše jeho obsah 
(seznam soubor  a informace o nich), v p ípad  oby ejného souboru vypíše jen jeho 
jméno (resp. informace o n m). Vyzkoušejte si t eba p íkaz: 

sinek:~> ls -l /etc/passwd 

Kdybyste cht li vid t pouze informace o adresá i /etc samotném a nikoliv jeho obsah, 

museli byste použít další p epína  p íkazu ls, a to „-d“ (directory): 
sinek:~> ls -l -d /etc 

V tšina unixových p íkaz  ovšem umož uje p epína e slu ovat, tj. napsat jich více za 

sebou s jediným znakem „-“. P edchozí ukázku by tedy bylo možné napsat jako: 
sinek:~> ls -ld /etc 

Stejn  tak je obvyklé, že p íkazy dokážou akceptovat více operand . Pokud bychom 

cht li vypisovat sou asn  ješt  obsah dalšího adresá e, nap íklad /tmp, m žeme napsat: 
sinek:~> ls -l /etc /tmp 

Všechny doposud uvedené cesty v parametrech, byly cesty absolutní – za ínaly 
lomítkem a popisovaly cestu od ko ene. Jinou možností, jak popsat umíst ní souboru, je 
relativní cesta od aktuálního adresá e. Poslední ukázku bychom mohli zm nit nap . na: 

sinek:~> cd / 

sinek:/> ls -l etc tmp 

Všimn te si, že po zm n  adresá e se zm nil obsah mého promptu. 
Pokud se p i psaní relativní cesty pot ebujeme odkázat na aktuální adresá , m žeme 

použít soubor se zvláštním jménem „.“ (te ka). Volání ls bez parametr  by tedy bylo 

možné nahradit t eba voláním: 
sinek:~> ls . 

A v každém adresá i je ješt  jedno zvláštní jméno, které p edstavuje rodi ovský nebo 

nad azený adresá , a to „..“ (dv  te ky). Používá se pro pohyb „vzh ru“ po adresá ové 
struktu e. M j domovský adresá  by bylo možné (zbyte n  složit ) vypsat pomocí: 

sinek:~> ls -l ../../home/forst 

(neboli: „vysko  o dv  patra výš a pak sestup do podadresá home a forst“). 

Pokud v parametru uvedené jméno (cesta) není jménem existujícího souboru, p íkaz 
skon í chybou. Toho se dá nap íklad využít pro jednoduchý test existence souboru.

Názvy p íkaz  v Unixu bývají v tšinou „logické“ (jen je ob as nutné si na tu logiku 

pon kud zvyknout). Název p íkazu ls pat í mezi výjimky potvrzující toto pravidlo. 

Zkratka pochází ze slov „list segments“ a je reliktem, jakousi zkamen linou pamatující 
p edch dce Unixu, systém Multics. Tenhle název si prost  musíte zapamatovat. 
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1.3. Poprvé kombinujeme 
Zadání: 

Vypište po et uživatel  systému. 

Seznam uživatel  se nachází v souboru /etc/passwd. Soubor je textový a každému 

uživateli p ísluší jedna ádka (její obsah si probereme v poznámkách): 
root:*:0:0:Super User:/root:/bin/bash 

... atd. 
forst:*:1004:1004:Libor Forst:/home/forst:/bin/bash

Rozbor: 

Tento úkol už nás donutí p emýšlet v souvislostech. Po et uživatel  se rovná po tu 

ádek souboru /etc/passwd, takže by nám sta ilo je jen spo ítat. 

Po ítat ádky umí p íkaz wc s p epína em „-l“. A abychom k n mu ádky souboru 

dostali, použijeme operátor p esm rování „<“ s operandem /etc/passwd. Shell potom 

otev e soubor (/etc/passwd) a p edá ho na vstup p íkazu wc. 

ešení: 
sinek:~> wc -l < /etc/passwd 

      27 

Poznámky: 

Pokud jste zvyklí na jiné opera ní systémy, možná vás p ekvapí, že seznam uživatel
je uložen v textovém a nikoliv v binárním souboru. Textový soubor se lení se na ádky 
obsahující pouze tisknutelné znaky a ukon ené znakem konce ádky (line feed, LF). 
Takový soubor lze íst oby ejným editorem a zpracovávat (namísto jednoú elových 
speciálních nástroj ) zcela obecnými programy (utilitami). A takových program  má 
UNIX velké množství. Je to d sledek historického vývoje a dle mého nejhlubšího 
p esv d ení je to d sledek dobrý. 

Jednotlivé sloupce (nebo také pole) ádek v souboru /etc/passwd jsou odd leny 
dvojte kami a obsahují pro každého uživatele následující atributy: 

 jméno nebo též p ihlašovací jméno (login); 

 zakódované heslo (dnes už tam obvykle nebývá, ale pole samo v souboru kv li 
kompatibilit  z stalo a bývá vypln no t eba hv zdi kou); 

 íslo uživatele (UID); 

 íslo (primární) skupiny uživatele (GID); 

 plné jméno uživatele; 

 domovský adresá  uživatele; 

 login-shell (název, resp. cestu k shellu, který se uživateli spouští p i p ihlášení). 
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Soubor m že ješt  obsahovat komentá ové ádky (za ínající znakem „#“). Ty se 

budeme muset asem nau it ze zpracování vylou it. Prozatím je budeme ignorovat. 

K tomu, aby programy v UNIXu mohly komunikovat se svým okolím, slouží vstupní 
a výstupní proudy dat. Každý program má implicitn  otev en tzv. standardní výstup

a má ho p i azen na obrazovku terminálu, na kterém b ží. Díky tomu jsme ostatn  mohli 
vid t výsledky všech doposud spoušt ných p íkaz . Stejn  tak má každý program 
p i azen i standardní vstup. Tím je implicitn  klávesnice terminálu, kde program b ží. 
My jsme toto p i azení zrušili operátorem p esm rování. Kdybychom to neud lali, 

program wc by ekal na to, co na ukáme na klávesnici terminálu, a nakonec by nám to 

spo ítal (tedy, spo ítal by nám napsané ádky). Vyzkoušejte si to. Ale nejprve do t te 
odstavec! Až na ukáte celý text, budete totiž muset n jak vyjád it, že už nic dalšího psát 
nehodláte. K tomu slouží kombinace kláves Ctrl+D, kterou zmá knete po od ádkování 
poslední ádky. 

Zastavme se ješt  u pojmu terminál. Pochází rovn ž z prehistorie. Kdysi ozna oval 
hardwarové za ízení, které m lo klávesnici a obrazovku (a ješt  p ed tím t eba psací 
stroj...) a sloužilo pro komunikaci s po íta em. Dnes je jeho poz statkem softwarová 
komponenta, která uživateli poskytuje p esn  totéž – klávesnici a obrazovku, ze které 
budete moci sv j UNIX ovládat. 

Nabízela se ješt  jedna možnost, jak soubor p íkazu p edat. Když napíšeme název 

souboru jako operand na p íkazové ádce, nebude wc íst vstup, ale zadaný soubor. Tak 

se ostatn  chová v tšina unixových utilit: 
sinek:~> wc -l /etc/passwd 

      27 /etc/passwd 

Výsledek ale nespl uje zadání, protože tam p ekáží jméno souboru. 

Kdo se vydá studovat manuálovou stránku (p íkazem „man wc“), aby našel p epína , 

kterým potla í výpis jména souboru, jde na v c zcela správn , systémov  a prokázal 
velkou míru pochopení problematiky. Bohužel neusp je. P íkaz takový p epína  nemá. 

Opravdoví programáto i pravd podobn  za nou dumat nad tím, jak z výstupu jméno 
odfiltrovat n jakým dalším programem. To, pochopiteln , jde. Ale my to zatím neumíme 
a dokonce i poté, co to um t budeme, nebude to nejlepší ešení. 

Nejjednodušší ešení, které jsme také nakonec použili, nám nabídl „selský rozum“. 
Když program nebude jméno souboru znát, nebo  ne te soubor, ale sv j standardní 
vstup, nem že žádné jméno vypsat. 

Pon kud podez elé jméno p íkazu wc pochází z anglických slov word count (po ítej 

slova), p estože se p íkaz v tšinou používá pro po ítání ádek i znak . Proto jsme také 

museli použít p epína  „-l“ (lines), abychom dali najevo, že nás zajímají jenom ádky. 


