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Millest juttu tuleb

■ LPI sertifikaadiprogrammist

■ Unixi käsureast ja selle vajalikkusest

■ Käsukestast ning selle kasutamisest

■ Unixi/Linuxi keskkonnamuutujatest ja abiinfost

■ Eri käskude kombineerimisest

■ Teksti- ja failitöötlusest käsurea abil

■ Regulaaravaldistest (kui jõuame)
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Sissejuhatuse asemel: LPI

■ Kaku loengublokil selles aines on kaks eesmärki:
 Anda aines ettenähtud teadmisi Linuxi näitel (Margus 

võib mõned asjad hiljem laiemalt/sügavamalt üle 

rääkida!)

 Valmistada soovijaid ette Linux Professional Institute'i 

(LPI) 1. taseme sertifikaadieksamiks. LPI eksamite 

sooritamine on vabatahtlik, EIK pakub 25% soodustust 

(soovijatel palun aegsasti teada anda)

■ LPI ja eksami kohta vt 

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Category:LPI
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LPIC-1 põhisisu

■ Üldiselt suuremas osas „vana paha käsurida“ - 

graafilist keskkonda puudutatakse väga põgusalt

■ Lisaks Unixi käsureale tulevad kõneks
 riistvara (kettajaod, katkestused jm)

 süsteemihaldus (protsessid, pakihaldus jm)

 võrgundus (aadressid, pordid jm)

 turvalisus (pääsuõigused, kasutajate haldus jm)

 graafiline liides (häälestus, logimisaken, trükkimine jm)

 MySQL (väga põgusalt)

 tekstiredaktor vi
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„Pähh! Terminal?!“

■ Graafiline keskkond on s0 n00b... :D

■ Aga tegelikult:
 admin on laisk elukas

 järelikult: kõik võimalik tuleb ära automatiseerida (ja 

ise teha kõrval jube tähtsat töötegemise nägu...)

 automatiseerimine käib süsteemihalduses suuresti 

skriptimise teel

 vahel aga ei saa skriptida ning siis osutub väga 

oluliseks efektiivsete töövõtete valdamine

 terminal on terminal, GUI võib olla GNOME, KDE, 

XFCE, LXDE, Windowmaker, Blackbox, Fluxbox....
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Käsukest (shell)

■ Unixi-laadsete süsteemide traditsiooniline 

töökeskkond, võimaldab arvutit juhtida üksikute 

käskude või neist koostatud skriptide abil
 bash (bsh) 

 tcsh (csh) 

 ksh 

 zsh 

■ NB! vaikimisi käsukestale viitab link /bin/sh

■ Käivitub tekstirežiimis sisse logides või graafilises 

keskkonnas terminalitarkvara käivitamisel
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Kiirklahvid

■ ... pärinevad ajalooliselt Emacsi redaktorist
      Ctrl-A - rea algus (Home)

     Ctrl-E - rea lõpp (End)

     Ctrl-B - märk vasakule (<-)

     Ctrl-F - märk paremale (->)

     Ctrl-Left - sõna vasakule (Esc-B)

     Ctrl-Right - sõna paremale (Esc-F) 

     Ctrl-D - kustutus paremalt (Del)

     Ctrl-K - kustutus kursorist rea lõpuni

     BkSp - kustutus vasakule

     Ctrl-X + BkSp - kustutus kursorist rea alguseni 
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...

■ ...
      Ctrl-T - vahetab kursori all oleva sümboli eelmisega

     Esc-T - vahetab kursori all oleva sõna eelmisega 

     Esc-U - muudab kursorist sõna lõpuni suurtähtedeks

     Esc-L - muudab kursorist sõna lõpuni väiketähtedeks

     Esc-C - muudab kursorialuse tähe suurtäheks 

     Ctrl-X + Ctrl-E - käivitab tekstiredaktori (määratud 

$EDITOR või $FCEDIT -muutujas). Varuvariant (kui 

redaktorit ei õnnestu käivitada) on Emacs 
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Sise- ja väliskäsud

■ Sisekäsud on käsukesta sisse ehitatud

■ Väliskäsud on eraldi programmid, mis on 

kataloogiteesse lisatuna kergelt käivitatavad

■ Sisekäsud Linuxis:
➔ cd, pwd, echo, exec, time, set, exit/logout

■ NB! Kui sama käsk on olemas nii sise- kui 

väliskäsuna, on prioriteet sisekäsul – vastav 

väliskäsk tuleb käivitamiseks anda koos täieliku 

kataloogiteega! N: /bin/pwd
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■ Algkeeles Tab completion

■ esimese paari sümboli järel vajutada Tab-klahvi – 

unikaalse alguse puhul kirjutab käsukest käsu 

lõpuni, vastasel juhul pakub variante

■ kasutatav nii käskude, programmide kui ka 

erinevate parameetrite (kataloogid, failinimed) 

puhul

■ Tühikutega nimede puhul tuleb kas 
➔ panna tühiku ette kurakaldkriips (N: ls Minu\ failid) või

➔  kasutada jutumärke (N: ls "Minu failid")

Automaatlõpetus
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Käsuajalugu

■ Hea viis korduvate käskude andmiseks

■ Bash säilitab mitusada viimast käsku

■ tervikuna nähtav käsuga history

■ Keritav üles-alla nooltega või Ctrl-N ja Ctrl-P

■ Tahapoole otsing: Ctrl-R (sisestada käsust paar 

sümbolit), ettepoole: Ctrl-S, tühistamine: Ctrl-G

■ Ajaloo puhastamine: history -c (kasulik juhul, kui 

eelnevalt on antud paroole sisaldavaid käske)

■ Töötavad ka muud kiirklahvid (vt eespool)
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Keskkonnamuutujad

■ Muutujad nagu programmeerimises, kasutatakse 

erinevate parameetrite säilitamiseks

■ Nimekiri: env

■ Muutmine: 
 N: määrame kasutatavaks käsukestaks tcsh:

➔ SHELL=/bin/tcsh  (kui see on paigaldatud)

➔ export SHELL

 või lühemalt: export SHELL=/bin/tcsh

■ Üksiku muutuja väljastamine: echo $muutuja

■ Eemaldamine: unset muutuja
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Abiinfo

■ Peamine abikäsk: man
 man käsunimi – N: man exec, man man

 Kasutab info kuvamiseks reeglina less'i (sellest 

lähemalt hiljem)

■ Uuemates süsteemides on ka info-käsk – 

võimaldab liikuda lehelt lehele nagu veebis
 info käsunimi – N: info exec, info info
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Käskude kombineerimine

■ Töövood ja nende suunamine

■ Jadakäsk e. toru (pipe)
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Töövood

■ Unixis on kolm nn töövoogu (stream):
 standardsisend (stdin) – enamasti klaviatuur

 standardväljund (stdout) – enamasti kuvar

 veavoog (stderr) – enamasti kuvar

■ Süsteem käsitleb neid nagu faile – avatakse, 

loetakse, kirjutatakse, suletakse
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Suunamine
■ Töövooge saab ringi suunata:

 echo $EDITOR > vaikimisiredaktor.txt

■ Suunamisi:
 >   - suunab stdout'i faili (loob faili või kirjutab üle)

 >> - suunab stdout'i faili (lisab olemasolevale sisule)

 2> - nagu >, aga stderr'iga

 2>> - nagu >>, aga stderr'iga

 &>  - nagu >, aga nii stdout kui stderr

 <  - loeb näidatud faili stdin'i

 << - loeb järgnevad read stdin'i

 <>  - määrab näidatud faili nii stdout'iks kui stdin'iks
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■ Häkkerlik sajatus: „loll jutt > /dev/null !“
 /dev/null – nn must auk; kõik sinna saadetu kaob

 N: programm väljastab hunniku kasutuid ja tüütuid 

veateateid – abiks   programm 2> /dev/null

■ NB!  <<  eeldab enamasti sisestuse lõppu 

faililõpusümbolit (EOF) Ctrl-D

■ Veel üks suunamisvõimalus – käsk tee:
 programm  |  tee -a väljund.txt

■ Jagab stdout'i nii, et tulemus läheb samaaegselt 

nii faili kui kuvarile;-a lisab faili (muidu kirjutab üle)

...
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Jadakäsk e. toru

■ Algkeeles pipe:
 esimene | teine | kolmas | neljas ....

■ Esimese programmi/käsu väljund suunatakse 

teise sisendisse, selle väljund järgnevasse jne
 N: ls -l /home/kakk | tee kodukataloog.txt

■ Võimas vahend skriptimisel, sageli 

kombineeritakse suunamistega
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Käsu genereerimine

■ Asja mõte: palju sarnaseid käske, sisend sõltub 

mingist tingimusest

■ xargs – loeb stdin'ist info ja lisab selle n.ö. 

juurkäsule
 find ./ -name “*~” | xargs rm – otsib jooksvast 

kataloogist ja selle alamkataloogidest kõik 

varukoopiafailid (nimi lõpeb tildega) ja kustutab need 

■ ` (accent grave, backtick) - „käsk käsu sees“
 rm `find ./ -name “*~”`  -  nagu eelmine näide
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Teksti- ja failitöötlus käsureal

■ Failide ühendamine (cat, join, paste)

■ Failide muutmine (expand, unexpand, od, sort, 

split, uniq)

■ Faili vormindamine (fmt, nl, pr)

■ Faili kuvamine (head, tail, more, less)

■ Faili lõiked ja sõnaloend (cut, wc)
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Failide ühendamine

■ cat (< 'concatenate') – kaks peamist funktsiooni:
 ühendamine -  cat yks.txt kaks.txt > kokku.txt

 lühikese faili kuvamine – cat fail.txt (+ parameetrid!)

■ tac – tagurpidi cat, kuvab read pööratud järjestuses

■ join – tekstifailide ühendamiseks võtmeveeru alusel 

(vaikimisi eraldaja on tühik, saab muuta)

■ N:  yks.txt           kaks.txt =>   kokku.txt

    1 Kuno Kukk   1 1979      1 Kuno Kukk 1979

    2 Kadri Kana   2 1981 2 Kadri Kana1981

3 Mikk Muna   3 2010 3 Mikk Muna 2010
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...

■ NB! join võimaldab ka veerge ringi tõsta ja veel 

üht-teist teha (RTFM!)

■ paste – liidab failid ridade kaupa. N: eelmine näide
 1  Kuno Kukk  1 1979

2  Kadri Kana  2 1981

3  Mikk Muna  3  2010

■ Read eraldatakse Tab-iga!
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Failitöötlus

■ expand – asendab tabulatsioonisümbolid 

tühikutega (vastupidi teeb unexpand)

■ od – kuvab faili kaheksandsüsteemis (octal dump)
 NB! oskab ka muid süsteeme – 16-nd-, 10-nd- jne

■ sort – faili sorteerimine (k.a. eri väljade alusel)

■ split – faili tükeldamine (mahu või ridade alusel)

■ tr – asendab failis sümbolid teistega
 N: tr 0KM 1V kokku.txt  - kui ei jätku, võetakse viimane

  0->1, K->V, M->V; Vuno, Vadri, Vikk, 2111

■ uniq – kustutab mitmekordselt esinevad read
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Failivorminduskäsud

■ fmt – korrastab tekstifaili vormingut, poolitab pikad 

read vastavalt etteantud reapikkusele jne

■ nl – nummerdab kõik read failis, mitmeid eri 

variante
 sobib näiteks vigaste programmide (mis kisavad „error 

on line 11512“) veaotsinguks

■ pr – tavateksti küljendamine, sh mitu veergu,  

reavahe 1 või 2, päised, jalused, piirajad...
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Failide kuvamine

■ head – kuvab faili alguse (read või baidid), vk. 10

■ tail – sama lõpust

■ less – pikemate failide kuvamiseks
 tühik – lk alla

 nooled

 /võtmesõna – otsing, ?võtmesõna – otsing tagant ette

 gX (N: g42) – liikuda reale number X

 q - välja

■ more – vanem ja lahjem less :)  (ei saa tagasi 

kerida jms)
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Lõiked ja sõnaloendur

■ cut – lõikab failist välja ja saadab stdout'i sisu 

mingi tingimuse alusel:
 baitide järgi

 tähemärkide järgi

 väljade järgi (tabelikujulise faili puhul)

 Ette saab anda konkreetse väärtuse (3), kinnise 

vahemiku (3-6) või lahtise vahemiku (-3 või 3-)

■ wc – ei ole Hea Koht, on word count ehk sõnade 

kokkulugeja failis. N: wc kokku.txt
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Regulaaravaldised

■ Üldpõhimõtted

■ grep 

■ sed 
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Regulaaravaldised üldiselt

■ Lihtsaimal kujul on tavaline tekstiväärtus. Edasi:
 [ ] - märgivalik. N: k[aouä]kk – kakk, kokk, kukk, käkk

 vahemik. N: masin[1-3]  - masin1, masin2, masin3

 tähemärk. N: k.kk – kakk, kukk, k2kk, k@kk 

 ^ - rea algus,  $ - rea lõpp

■ Laiendatud regulaaravaldiste puhul lisandub:
 kordused:

➔ * (tärn)  - 0 kuni N (ei pruugi esineda)

➔ + (pluss) – 1 kuni N (esineb vähemalt korra)

➔ ? (küsimärk) – 0 või 1 (kui esineb, siis ainult korra)
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...

■ ( )  (ümarsulud) – alamavaldis

■ \ - paosümbol, võimaldab avaldises kasutada 

eritähendusega märke
 N: www.kakupesa.net  =>  www\.kakupesa\.net
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■ Regulaaravaldiste otsingukäsk. Vaikimisi kasutab 

basic-osa, uuem teisend egrep kasutab vaikimisi 

laiendatud avaldisi. N:  grep -r eth0 /etc/*

■ Mõned enamkasutatud võimalused:
 väljastada tingimusele vastavate ridade arv

 lugeda otsinguavaldis failist

 tõstutundetu otsing (vaikimisi teeb vahet)

 rekursiivne otsing (veel üks teisend rgrep ongi sellega)

■ Sageli kasutatakse protsesside otsingul. 

N: ps aux | grep terminal 

grep
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sed

■ Algkeeles stream editor  - programmeeritav 

tekstiparser ehk utiliit tekstilise info jooksvaks 

muutmiseks

■ Levinud näide: 
 sed -i 's/lucid/precise/g' /etc/apt/sources.list

■ Keerukam näide: kustutab failist kõik read, mis on 

tühjad või koosnevad vaid tühikutest
 sed -e '/^ *$/d' fail.txt 
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Kokkuvõte

■ Käsurida aitab adminil olla laisk - „kui Arno 

nanoga kõik failid muudetud sai, oli Joosepil 

ammuilma asi sed-iga ära tehtud“

■ LPI küsib eksamil aeg-ajalt ka üsna nurgataguseid 

 käske ja parameetreid – ka seetõttu on hea need 

endale natuke selgeks teha

■ Regulaaravaldised ja sed on head matemaatilise 

mõtlemise harjutused
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Jätkub...


	Slaid 1
	Slaid 2
	Slaid 3
	Slaid 4
	Slaid 5
	Slaid 6
	Slaid 7
	Slaid 8
	Slaid 9
	Slaid 10
	Slaid 11
	Slaid 12
	Slaid 13
	Slaid 14
	Slaid 15
	Slaid 16
	Slaid 17
	Slaid 18
	Slaid 19
	Slaid 20
	Slaid 21
	Slaid 22
	Slaid 23
	Slaid 24
	Slaid 25
	Slaid 26
	Slaid 27
	Slaid 28
	Slaid 29
	Slaid 30
	Slaid 31
	Slaid 32
	Slaid 33

