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Írta: Paul Arnote (parnote)

Előfordulhat olyan, amikor terminálban dolgozol,
vagy bash szkriptet írsz, és több parancsot akarsz
végrehajtatni. Szerencsére, ahogy azt vártad, a
Linux több módon is lehetővé teszi ezt számunkra.

parancs1; parancs2; parancs3

Amikor pontosvesszővel választod el, a parancsaid
mindenképpen lefutnak, függetlenül attól, hogy van
e hibajelzés, vagy sem. Ez általában többnyire
teljesen elegendő. A fenti bemutató ábrán futtattam
egy ls parancsot (a /home könyvtáram tartalmának
listázására), követve cal paranccsal (a havi naptár
megjelenítésére) és végül ping paranccsal
„pingeltem” a google.comot háromszor. Mindet
pontos vessző választotta el egymástól és az előírt
sorrendben futottak le. Noha nem túl gyakorlati
példa, az elgondolást elég jól bemutatja.

De mi van, ha a következő parancsokat csak akkor
akarod végrehajtatni, ha az előző utasítás rendben,
(nullától eltérő) hibakód nélkül lefutott? A Linux erre
az esetre is ellátott minket.

parancs1 && parancs2 && parancs3

Az && (két latin „et”) használatával elválasztott
parancsok hatására a második csak akkor hajtódik
végre, ha az első hiba nélkül lefutott és a harmadik
pedig csak, ha a második futott le hiba nélkül.

Egy kicsit más irányt véve, úgy is „összeköthetjük”a
parancsokat, hogy csak akkor hajtódjanak végre,ha
az előző parancs nem futott le, vagy (nullátóleltérő)
hibajelzést adott vissza. Az && használatahelyett,
két csővezeték karaktert (||) használj, ami „vagy”nak
felel meg. Noha ez egy kicsit komplex ahhoz, hogy
átlásd, megpróbálom megmagyarázni.

parancs1 || parancs2 || parancs3

Ezzel a szintaxissal, ha az első parancs hibakóddal
tér vissza, akkor és csak akkor fut le a második
parancs. Ha mind az első, mind a második parancs
hibakóddal tér vissza, akkor és csak akkor hajtódik
végre a harmadik parancs. Ha az első sikerrel lefut,
akkor sem a második, sem a harmadik nem kerül
végrehajtásra. Ha az első parancs hibás, de a
második rendben befejeződik, akkor a harmadikat
elveti.
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Összegzés

Sok Linuxfelhasználó, köszönhetően a fantasztiku
san kiterjedt GUI (grafikus felhasználói felület) aszta
loknak, amik közül kell választanunk, kevés értelmét
látja a parancssor használatának. Egyíes Linux
használók talán félnek a parancssortól. De lehetnek
olyanok, amiket csak parancssorból tudsz megvaló
sítani. Máskor pedig a parancssor használatával
lehet a leggyorsabban valamit megcsinálni. Minden
Linuxfelhasználó tartozik magának annyival, hogy
legalább megtanulja a parancssor használatát.
Sohasem tudhatod, hogy mikor lesz segítségedre és
mikor lesz hasznos.
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