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Írta: Paul Arnote (parnote)

Érthető, hogy sok Linux-felhasználó ódzkodik a parancssor használatától. Az 
biztos, hogy sok mindent észben kell tartani. Emellett, minthogy a különféle Linux 
asztalkezelők olyan jók lettek, a parancssor-fóbiásoknak szinte sosem kell 
szembenézniük félelmükkel és végzetükkel. Ám ők nem tapasztalhatják meg a 
parancssor gyorsaságát és erejét, ami grafikusan elérhetetlen.

Tehát ha még mindig olvasod a cikket, akkor a két kategória egyikébe tartozol. 
Első, rendszeres parancssor-használó vagy. Vagy a második, szeretnéd használni 
a parancssort (vagy sokkal profibb szeretnél lenni benne).

Egy dolgot megtehetsz, ami segítségedre lehet, hogy a parancsod kimenetét 
fájlba, vagy képbe küldöd el. Ily módon könnyen megoszthatsz információkat 
másokkal, ami kívánatos különösen akkor, ha nehézségekbe ütközöl, vagy 
segítséget kérsz. 

Kimenet küldése fájlba

Talán a legkönnyebb dolog a Linux-parancs kimenetét fájlba küldeni. Ezt 
átirányításnak hívják. Egyszerűen átirányítjuk a kimenetet egy általunk 
meghatározott fájlba.

Nos, ifconfig > ifconfig.txt beírva létrehoz egy szövegfájlt az aktuális 
könyvtárban az ifconfig parancskimenetével. Íme a kimenet:

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:33:CC:38:41  
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:8117497 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:8117497 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3646040980 (3.3 GiB)  TX bytes:3646040980 (3.3 GiB)

tun0         Link encap:UNSPEC  HWaddr 000000000000000000000000
00000000  
          inet addr:00.00.00.0  PtP:00.00.00.0  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:265420 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:230357 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:239563564 (228.4 MiB)  TX bytes:30136829 (28.7 MiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:5F:C0:4F:87  
          inet addr:192.168.3.104  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1117090 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:945128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:974768414 (929.6 MiB)  TX bytes:225041909 (214.6 MiB)

Természetesen az általam használt IP-címet a fentiekből kitöröltem, az egészet 
nullákkal cseréltem le (a tun0-nál), ami a VPN-emet jelzi.

De mi van, ha más parancs eredménye kell, amit meg akarsz osztani? 
Átirányíthatod úgy, ahogy van  egy saját fájlba (és két önálló fájlt oszthatsz meg), 
vagy hozzáfűzheted a második (és a harmadik, negyedik, ötödik stb.) parancs 
eredményét az elsővel létrehozott fájlhoz (és csak egy fájlt kell megosztanod). 
Mondjuk például, hogy az ifconfig parancs eredménye mellett még a netconf 
parancs eredményét is csatolni kell. A második parancs eredményét 
hozzáfűzheted az első parancs eredményének végéhez  beírva, hogy netconf >> 
ifconfig.txt

Ugyanakkor az átirányítás nem mindig működik úgy, ahogy elvárnád, vagy 
szeretnéd. Például, ha futtatnád az inxi -v3-at és szeretnéd szövegfájlba 
átirányítani, színeket és félkövéren szedett szöveget tartalmazó bizonyos kimeneti 
részek különleges formátuma zavaros lehet, amikor egy szövegfájlba irányítjuk át.

A parancssori kimenet fájlba, vagy képbe 
küldése

http://pclosmag.com/html/issues/201708/page02.html
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Várhatóan ezt fogod kapni, ez az, amit akkor kapsz, amikor a parancs eredménye 
a képernyődön jelenik meg:

Ehelyett a következővel kell beérned (helytakarékosságból rövidítve):

[1;34mSystem:  [0;37m  [1;34mHost:[0;37m  localhost.localdomain 
[1;34mKernel
:[0;37m 4.11.4pclos1 x86_64 (64 bit [1;34mgcc:[0;37m 4.9.2)[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mDesktop:[0;37m Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.26)
[1;34mDistro:[0;37m PCLinuxOS[0;37m
[1;34mMachine:  [0;37m  [1;34mDevice:[0;37m  laptop  [1;34mSystem:[0;37m 
TOSHIBA
[1;34mproduct:[0;37m Satellite L305 [1;34mv:[0;37m PSLB8U14F025[0;37m 
[1;34m  [0;37m  [1;34mMobo:[0;37m  TOSHIBA  [1;34mmodel:[0;37m  Portable 
PC  [1;34mBIOS:[0;37m  INSYDE  [1;34mv:[0;37m  1.80  [1;34mdate:[0;37m 
03/20/2009[0;37m

[1;34mCPU: [0;37m [1;34mSingle core[0;37m Intel Celeron 900 (UP)[0;37m 
[1;34mcache:[0;37m 1024 KB[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mflags:[0;37m (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) [1;34mbmips:
[0;37m 4389 [1;34mspeed:[0;37m 2194 MHz (max)[0;37m
[1;34mGraphics:  [0;37m [1;34mCard:[0;37m Intel Mobile 4 Series  Integrated 
Graphics Controller [1;34mbusID:[0;37m 00:02.0[0;37m
[1;34m  [0;37m  [1;34mDisplay  Server:[0;37m  X.Org  1.19.3  [1;34mdrivers:
[0;37m v4l,intel [1;34mResolution:[0;37m 1280x800@60.00hz[0;37m
[1;34m  [0;37m  [1;34mGLX  Renderer:[0;37m  Mesa  DRI  Mobile  Intel  GM45 
Express[0;37m
[1;34m  [0;37m  [1;34mGLX  Version:[0;37m  2.1  Mesa  17.1.2  [1;34mDirect 
Rendering:[0;37m Yes[0;37m

[1;34mNetwork:  [0;37m  [1;34mCard1:[0;37m  Realtek  RTL8101/2/6E  PCI 
Express Fast/Gigabit Ethernet controller[0;37m
[1;34m  [0;37m  [1;34mdriver:[0;37m  r8169  [1;34mv:[0;37m  2.3LKNAPI 
[1;34mport:[0;37m 2000 [1;34mbusID:[0;37m 02:00.0[0;37m

Ha alaposan megnézed, a kívánt információ ott van, de nem mondhatnánk, hogy 
ez túlságosan jól olvasható formátum.

Vagyis, az olyan parancs, aminek a kimenete formázott szöveg, átirányításától ne 
várj sokat. Ám az olyan programkimenetek, amik sima szövegek, az átirányításra 
kiválóan használhatóak, ha kell.

Kimenet küldése képbe.

Mert igen, küldhetsz kimenetet képbe. Mielőtt elkezdenél lamentálni, miért kellene, 
csak olvass tovább. Biztos vagyok benne, hogy végül belátod a terminál 
kimenetének képbe történő küldése értékét. 

Először is gondoskodnod kell az ImageMagick csomag telepítéséről. A 
PCLinuxOS tárolójában megtalálható. Csak nyisd meg a Synaptic-ot és telepítsd 
… ennyi, ha még nem lenne fent. Ha nem ismernéd az ImageMagic 
eszközcsomagját, tartozol magadnak annyival,  hogy megismerkedj vele. Szó 
szerint a közmondásos „svájci bicskája” a grafikus világnak.

Az első példában a „pipe”-ot használjuk a kimenetnek az ImageMagic convert  
parancsához küldésre, ami azután a szöveget grafikába „nyomtatja” ki.

Íme a parancs

ifconfig | convert label:@ myipaddress.png

Az eredményül kapott kép a következő oldal, első hasáb tetején látható.:

Nagyon egyszerű, fekete szöveg fehér alapon. Ahogy azt korábban is tettem, a 
VPN-szolgáltatómon keresztül használt IP-címet (a tun0-nál) kitakartam, az 
adatok festésével. Ha színes hátteret akarsz, akkor add a -background [szín] 
jelzőt közvetlenül a convert parancs után. Ha a feketétől eltérő kitöltő színt 
használnál a szövegre, akkor használd a -fill [szín] jelzőt valahol a convert 
parancs és a parancs label része között. Az ImageMagic által használható színek 
teljes listáját itt találhatod meg. Az oldalon lefelé az egy negyede felé van egy 
„tábla”. Használhatod a szín nevét, az RGB színkódját, vagy a szín hexadecimális 
kódját.

A következő ugyanazt az eredményt adja, mint a fenti, de a zöld szöveggel arany 
háttér előtt. 

A parancssori kimenet fájlba, vagy képbe küldése
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ifconfig | convert -background gold -fill green label:@- myipadd.png

(Ötlet: a -background black és -fill green1 használata a hagyományos 
terminálszöveget utánozza, zöld szöveggel fekete háttér előtt).

Ha valóban valami érdekeset akarsz, akkor a szöveget ráfektetheted egy másik 
képre. Íme a parancs (az egészet egy sorban kiadva), utána az eredménye:

convert font miscfixed************ fill black draw "text 25,50 \" `ip 
addr` \"" FuzzyBackground.jpg myip.jpg

Akár az utolsó parancsnál, a -fill back jelző kicserélésével más színre, az adott 
színű szöveget hozza létre a háttérképre fektetve.

Akár a fenti átirányításnál, abban az esetben, ha formázott kimenetet próbálsz 
képfájlba küldeni (mint az inix -v3 parancsnál korábban tettem) az eredmény a 
kimeneten valami halandzsa lesz. Lent egy részlete annak  a képnek, amit az inix 
-v3 parancs átirányításának kísérlete során jött létre. 

A parancssori kimenet fájlba, vagy képbe küldése
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Ahogy az a kimenetnek egy fájlba történő mentése 
során kaptunk eredményül, az információ ott van, de 
nem olyasmi, amit emberi fogyasztásra alkalmas 
kimenetnek nevezhetnénk. Vagyis ahogy az az 
átirányításnál volt, ha egy program formázza a 
kimenetet színnel és vastagítással, talán nem a 
legjobb az átcsövezése képbe. Ám, ha a program 
kimenete sima szöveg, (és a sortörést kivéve 
mindenféle formázás nélküli), akkor nagyon könnyen 
mentheted a kimenetet képbe. 

Összegzés

Gondolom ez elég korlátozottan használható, de ha 
parancs kimenetének mentése képességre van 
szükséged, akkor kevés más tudja ilyen könnyen 
végrehajtani. Persze használhatsz képernyőmentő 
alkalmazást (képekhez) és jól is működnek .. 
egészen addig, amíg a képernyő méretét meg nem 
haladja a magassága. Persze, kijelölheted és 
másolhatod a szöveget terminálból, majd 
beillesztheted egy szövegszerkesztőbe, de ez több 
lépést igényel. Miért csináljuk több lépésben (és több 
munkával), amikor egyszerűsítheted a feladatot 
lépések elhagyásával. 

A parancssori kimenet fájlba, vagy képbe küldése
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