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CaracterizareUn shell reprezintã un macro-procesor capabil de a executa comenzi.Un shell Linux (UNIX) este atât un interpretor de comenzi, interfaþãîntre utilizator ºi un bogat set de comenzi ºi utilitare, cât ºi materia-lizarea unui limbaj de programare care oferã mecanisme complexe deoperare cu sistemul. Bash este un shell (interpretor de comenzi) specificsistemului de operare Linux, conceput sub auspiciile GNU (GNU: is
Not Unix). Numele este un acronim de la Bourne-Again Shell, dupãSteve Bourne, autorul shell-ului sh pentru UNIX, predecesorul
bash-ului. Pentru sistemele de operare Linux, shell-ul implicit este bash.Existã mai multe versiuni de bash disponibile, în prezent cea mai uti-lizatã pe un sistem Linux fiind bash 2.0. Ca ºi alte pachete de programeGNU, bash-ul este portabil ºi se gãseºte în aproape toate versiunile deUNIX, iar independent îl putem rula în OS/2, DOS ºi Windows NT.
Shell-ul bash oferã o multitudine de posibilitãþi administratorilor ºiprogramatorilor de sistem, posedând toate caracteristicile unui limbajde programare de nivel înalt. În cele ce urmeazã vom descrie o partedintre cele mai interesante ºi utile aspecte ale acestui shell.
Script-uri bashComenzile bash pe care dorim sã le execute shell-ul pot fi stocate înfiºiere. Acestor fiºiere li dau drepturi de execuþie (cu comanda chmod +x
fiºier), dupã care pot fi executate ca orice altã comandã. Fiºiereleconþinând comenzi ale unui limbaj de tip script, cum este cazulbash-ului, se mai numesc ºi script-uri.De obicei, la începutul fiecãrui fiºier script se stabileºte shell-ul careva fi invocat de cãtre sistemul de operare pentru a se executa comenzileºi construcþiile bash. Pentru bash vom avea: #!/bin/bash. Pentru a exe-cuta script-urile putem utiliza urmãtoarele modalitãþi de apelare: 

(infoiasi)$ . script [ parametri ]

(infoiasi)$ ./script [ parametri ]

(infoiasi)$ bash script [ parametri ]Parametrii pot sã lipseascã, dacã script-ul dorit a fi rulat se poate apelaºi fãrã aceºtia. Comentariile se introduc prin simbolul �#� ºi sunt vala-bile pânã la sfârºitul liniei (din acest punct de vedere sunt similare co-mentariilor // din C++ sau Java).  În cele ce urmeazã vom vedea cã shell-ul bash oferã toate con-strucþiile unui limbaj de programare de nivel înalt, punând la dispoziþiaadministratorilor de sistem un bogat set de facilitãþi.
VariabileDeseori am dori ca anumite rezultate sã le stocãm temporar în memoriepentru prelucrãri ulterioare. Acest lucru poate fi realizat fie cu ajutorulunor fiºiere temporare (soluþie ineficientã, consumatoare de resurse alesistemului), fie prin intermediul variabilelor puse la dispoziþie de shell.Pentru shell-ul bash, toate variabilele sunt de tip ºir de caractere, ele fiindcreate �din zbor�. Pentru a vizualiza toate variabilele definite ºi valorilecorespunzãtoare acestora trebuie utilizatã comanda set. Iniþializareaunei variabile se realizeazã cu operatorul �=� (acest operator nu trebuie sãfie precedat sau succedat de spaþii): variabila=valoare. Numele varia-bilei trebuie precedat de simbolul �$� atunci când referim valoarea res-pectivei variabile. Pentru bash, avem la dispoziþie ºi comanda internã
let pentru a realiza atribuiri de valori unei variabile. Sunt acceptaþi ºioperatorii +=, -= etc. prezenþi în C ori Perl. De asemenea, shell-ul bashpune la dispoziþie un bogat set de facilitãþi pentru evaluãri matematiceutilizând numere întregi (în alte shell-uri posibile doar cu ajutorulcomenzii expr). Astfel, pentru a evalua o expresie vom scrie acea expre-sie între paranteze rotunde duble precedate de caracterul �$�. Pentru e-fectuarea de calcule fracþionare se poate utiliza comanda bc. Afiºareaconþinutului unei variabile se poate realiza cu ajutorul comenzii echo.
(infoiasi)$ a = 10

bash: a: command not found

(infoiasi)$ a=10

(infoiasi)$ echo $a

10

(infoiasi)$ v="-o cgi-bin"

(infoiasi)$ ls $v

total 4

-rwxr-xr-x    1 user     99 Nov 27 18:42 form.cgi  

(infoiasi)$ echo $((12 + 21/3))

19

(infoiasi)$ v=15 ; z=4

(infoiasi)$ echo $((5 - $v % $z))

2

(infoiasi)$ echo `expr 3 - 1`

2 Pentru ca echo sã nu treacã automat la rând nou dupã afiºarea valorilorse va utiliza opþiunea �-n�. Opþiunea �-e� permite utilizarea codurilor
escape (cele introduse de backslash). Aceste coduri escape (similare celorprezente în limbajele C sau Perl) sunt:
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� \a emite un sunet (alarm).
� \b deplazeazã cursorul cu o poziþie spre stânga (backspace).
� \f trece cursorul pe rândul urmãtor, rãmânând pe aceeaºi coloanã.
� \n trece cursorul pe prima poziþie de pe linia urmãtoare.
� \r mutã cursorul la începutul liniei curente.
� \t insereazã un caracter tab.
� \nnn insereazã caracterul care are codul ASCII nnn (poate avea una,douã sau trei cifre), în octal.
� \xnnn insereazã caracterul care are codul ASCII nnn (poate avea una,douã sau trei cifre), cod dat în hexa.O comandã înruditã este printf (foarte asemãnãtoare ca funcþio-nalitate cu funcþia printf() din C). Atunci când dorim dupã o variabilãsã afiºãm imediat un alt ºir de caractere, numele variabilei trebuie în-cadrat de acolade.
(infoiasi)$ nume=Maria

(infoiasi)$ echo Ana$nume

AnaMaria

(infoiasi)$ echo ${nume}na

Mariana

(infoiasi)$ echo $numena

(infoiasi)$ Ultima comandã afiºeazã conþinutul variabilei vna (în cazul nostru ne-fiind definitã în prealabil va fi consideratã vidã). Dacã în loc de ghilimele vom folosi apostrofuri, atunci shell-ul nuva mai expanda valoarea variabilei:
(infoiasi)$ curs=Web

(infoiasi)$ echo "Cursul meu preferat este $curs"

Cursul meu preferat este Web

(infoiasi)$ echo 'Cursul meu preferat este $curs'

Cursul meu preferat este $cursO variabilã poate primi ca valoare rezultatul execuþiei unei comenzi.Pentru acest lucru comanda trebuie încadratã de apostrofuri inverse:
(infoiasi)$ v=`wc -l void.html`

(infoiasi)$ echo $v

8 void.htmlO variantã identicã semantic este urmãtoarea (preferatã în versiunea 2.0a shell-ului bash):
(infoiasi)$ v=$(wc -l void.html)Pentru a ºterge o variabilã se poate utiliza una dintre variantele:
(infoiasi)$ unset variabila

(infoiasi)$ variabila= Citirea de la tastaturã a valorii unei variabile se realizeazã cu comanda
read. Comanda readonly stabileºte cã valorile variabilelor specificatenu pot fi modificate (aºadar, variabilele devin constante).
(infoiasi)$ read nume

Sabin

(infoiasi)$ echo $nume

Sabin

(infoiasi)$ nume="Sabin Corneliu"

(infoiasi)$ echo $nume

Sabin Corneliu

(infoiasi)$ readonly nume

(infoiasi)$ nume=Victor

bash: nume: readonly variable

(infoiasi)$ unset nume

bash: unset: nume: cannot unset: readonly variable Pentru ca o variabilã sã aibã valoarea disponibilã proceselor copil (e.g.sub-shell-uri) ale shell-ului curent, va trebui exportatã cu ajutorulcomenzii export:
export nume TERM PS1În mod normal, variabilele nu sunt vizibile în procesele copil ale
shell-ului, ele fiind considerate locale procesului shell respectiv.Atribuirea de valori unei variabile poate fi o atribuire condiþionatã. 
� Construcþia ${var:-sir}, unde var este numele unei variabile, iar sireste un ºir de caractere, se evalueazã la valoarea variabilei var dacãaceasta este definitã, iar în caz contrar la ºirul specificat. 
(infoiasi)$ echo ${anotimp:-Iarna}

Iarna

(infoiasi)$ echo $anotimp

(infoiasi)$ anotimp="E iarna iar"

(infoiasi)$ echo ${anotimp:-Iarna}

E iarna iar

(infoiasi)$ echo $anotimp

E iarna iar

� Expresia ${var:=sir} se evalueazã asemãnãtor expresiei precedente,iar în plus în cazul în care variabila var nu este setatã se iniþializeazãcu ºirul de caractere indicat (util pentru cazul în care dorim sã asignãmo valoare implicitã unei variabile, dacã aceasta nu este definitã). 
(infoiasi)$ unset cale

(infoiasi)$ echo ${cale:=/tmp}

/tmp

(infoiasi)$ cale=/home/user/tmp

(infoiasi)$ echo ${cale:=/tmp}

/home/user/tmp

(infoiasi)$ unset cale

(infoiasi)$ echo ${cale:=/tmp}

/tmp

(infoiasi)$ echo $cale

/tmp

� Dacã variabila var este setatã, atunci valoarea expresiei ${var:+sir}este datã de ºirul specificat ºi valoarea variabilei nu se modificã, altfelvaloarea respectivei expresii este ºirul vid. 
(infoiasi)$ unset comanda

(infoiasi)$ echo ${comanda:+ls}

(infoiasi)$ echo $comanda

(infoiasi)$ comanda=pwd

(infoiasi)$ echo ${comanda:+ls}

ls

(infoiasi)$ echo $comanda

pwd

� Construcþia ${var:?sir} genereazã un mesaj de eroare sir dacãvariabila var nu este setatã, iar în caz contrar se evalueazã la valoareavariabilei specificate. 
(infoiasi)$ cale=

(infoiasi)$ echo ${cale:?"Calea de directoare este vida."}

bash: cale: Calea de directoare este vida.

(infoiasi)$ cale=/home/busaco
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(infoiasi)$ echo ${cale:?"Calea de directoare este vida."}

/home/busaco Numãrul de caractere memorate într-o variabilã var se obþine în urmaevaluãrii expresiei ${#var}.
(infoiasi)$ un_autor="Sabin Corneliu Buraga"

(infoiasi)$ echo ${#un_autor}

21 

Variabile predefiniteÎn cadrul shell-ulului avem acces la un numãr de variabile predefinite,cele mai semnificative dintre acestea regãsindu-se în tabelul �Variabile�(prin convenþie, variabilele predefinite ale sistemului au numele dat cumajuscule).Câteva exemple: 
(infoiasi)$ echo $BASH_VERSION

2.04.11(1)-release

(infoiasi)$ echo $MACHTYPE

i386-redhat-linux-gnu

(infoiasi)$ echo $MAIL

/var/spool/mail/stanasa

(infoiasi)$ echo $HOME

/home/stanasa

(infoiasi)$ echo $TERM

linux

(infoiasi)$ echo $RANDOM

21144Valorile variabilelor de sistem predefinite pot fi consultate prin inter-mediul comenzii set. De asemenea, asupra lor se pot utiliza comenzile
export, readonly sau unset.
Variabile specialeExistã câteva variabile speciale foarte utile în script-uri: 

� $0 conþine numele script-ului;
� $1, $2, ..., $9 reprezintã parametrii din linia de comandã ($1 conþineprimul parametru, $2 al doilea etc.);
� $* furnizeazã lista tuturor parametrilor din linia de comandã;
� $@ similar cu $*, dar parametrii sunt consideraþi elemente separate;
� $# desemneazã numãrul parametrilor din linia de comandã;
� $$ furnizeazã PID-ul procesului curent (aceastã variabilã se poatefolosi pentru a crea fiºiere temporare cu nume unic, de exemplu avândnumele /tmp/nume$$);
� $? conþine codul întors de ultima comandã executatã (zero, sem-nificând true, sau un numãr pozitiv desemnând valoarea logicã false);
� $! furnizeazã PID-ul ultimului proces executat în fundal;
� $- desemneazã opþiunile cu care a fost lansat shell-ul respectiv.În cazul în care avem mai mult de nouã parametri în linia de co-mandã, pentru a putea avea acces la valorile tuturor parametrilor, vomutiliza comanda shift. Aceasta realizeazã o deplasare a elementelor lis-tei de parametri în sensul urmãtor: valoarea lui $1 se pierde ºi primeºtevaloarea lui $2, $2 ia valoarea lui $3 ºi aºa mai departe, iar $9 va lua va-loarea parametrului urmãtor celui referit de $9 înainte. Pentru a observa cum lucreazã câteva din variabilele speciale de maisus vom considera fiºierul cmd: 
#!/bin/bash

echo "Numele scriptului: $0"

echo "Parametri: $*"

echo "Numarul de parametri: $#"

echo "PID: $$" 

Apoi considerãm urmãtoarele execuþii: 

(infoiasi)$ . cmd Perl C Java bash

Numele scriptului: bash

Parametri: Perl C Java bash

Numarul de parametri: 4

PID: 926

(infoiasi)$ ./cmd Victor Stefan Sabin

Numele scriptului: ./cmd

Parametri: Victor Stefan Sabin

Numarul de parametri: 3

PID: 1465 Se observã faptul cã pentru primul apel fiºierul care se executã este bash(shell-ul), care executã comenzile din fiºierul cmd (numele sãu este para-metru). A doua variantã de apel aduce rezultatul scontat: cmd estefiºierul care se executã. 
Instrucþiuni
Shell-ul bash pune la dispoziþia programatorilor o serie de structuri detest: if ºi case ºi repetitive: for, while, until. Structura condiþionalã if are urmãtoarea sintaxã: 
if

lista_de_comenzi_1

then

lista_de_comenzi_2

[ elif

lista_de_comenzi_3

then

lista_de_comenzi_4 ]

...

[ else

lista_de_comenzi_N ]

fi Secvenþa elif poate apãrea de câte ori este nevoie. Dacã ultima co-mandã din prima listã de comenzi se terminã cu succes (returneazã va-loarea zero), se executã instrucþiunile care urmeazã lui then, altfel se
Variabilã Descriere
HOME Conþine calea completã a directorului corespunzãtor

utilizatorului curent. În cadrul specificatorilor de fiºier, $HOME
poate fi substituitã de caracterul tilda �~�.

USER Furnizeazã numele de cont al utilizatorului curent.

LOGNAME Conþine numele de cont al utilizatorului curent.

HOSTNAME Desemneazã numele serverului.

HOSTTYPE Furnizeazã tipul maºinii (procesorului).

OSTYPE Desemneazã tipul sistemului de operare.

MACHTYPE Descrie tipul sistemului în formatul procesor - firma
producãtoare - tipul ssistemului dde ooperare.

shell Indicã shell-ul implicit.

BASH Indicã fiºierul care a generat aceastã instanþã a shell-ului.

BASH_VERSION Furnizeazã versiunea bash.

MAIL Conþine numele fiºierului unde sunt depozitate mesajele de
e-mmail primite.

PS1 Desemneazã structura prompt-ului principal al shell-ului.

PS2 Reprezintã prompt-ul secundar al shell-ului (apare atunci
când o comandã este scrisã pe mai multe rânduri).

TERM Furnizeazã tipul de terminal.

PATH Conþine lista de directoare utilizatã de shell pentru cãutarea
comenzilor (fiºierelor executabile).

PWD Furnizeazã directorul curent de lucru (cel care a fost stabilit
de comanda cd).

RANDOM Conþine un numãr generat aleator cuprins între 0 ºi 32767.
Dupã utilizare, valoarea variabilei se modificã automat.

Variabile
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rmtemp) apare structura if:
#!/bin/bash

if

echo "Stergerea fisierului \"temp\""

rm temp 2>/dev/null

then

echo "Fisierul \"temp\" a fost sters."

else

echo "Fisierul \"temp\" nu a putut fi sters."

fi Comanda rm ºterge fiºierul temp dacã existã ºi poate fi ºters (e.g. uti-lizatorul care apeleazã script-ul are drepturile necesare), altfel afiºeazãun mesaj de eroare (mesajul nu apare pe ecran întrucât ieºirea standardde eroare este redirectatã la /dev/null).Sintaxa structurii condiþionale case este cea de mai jos:
case expresie in

[ sir_de_valori_1 ")" lista_de_comenzi_1 ";;" ]

...

[ sir_de_valori_N ")" lista_de_comenzi_N ";;" ]

esacMai întâi se evalueazã expresia dupã care se încercã o potrivire cu unadin valorile din ºirurile specificate. Dacã s-a gãsit o potrivire (acesta vafi prima în ordinea definirii valorilor) se va executa lista de comenzicorespunzãtoare, dupã care structura case se va termina. Cuvântul esaceste oglinditul lui case ºi terminã o construcþie case. Drept exemplu, considerãm cã fiºierul opt are urmãtorul conþinut: 
#!/bin/bash

case $1 in

-a|-[fx-z] )  echo "S-a detectat o optiune valida";;

-* )          echo "S-a detectat o optiune" ;;

stop|start )  echo "S-a detectat un parametru valid" ;;

?* )          echo "S-a detectat un parametru" ;;

*  )          echo "Mod de utilizare: $0 param" ;;

esac  Pentru delimitarea mai multor valori se utilizeazã caracterul �|�. Potapare wildcard-uri (�*� va þine loc de zero sau multe caractere, iar �?� vaþine locul unui singur caracter). Primul ºir este echivalent cu -a|-f|-
x|-y|-z. Al doilea va selecta toate cuvintele care încep cu caracterul �-�.Construcþia ?* va accepta toate cuvintele nevide (semnul de întrebarecere existenþa unui caracter). Pentru a ieºi forþat dintr-un script sau dintr-o funcþie definitã deutilizator (vezi mai jos) vom utiliza comanda return urmatã de un codde stare. Comanda exit va determina pãrãsirea shell-ului curent.O altã comandã utilã este select care permite realizarea de inter-acþiuni în mod text. Urmãtorul exemplu dã posibilitatea utilizatoruluisã aleagã între douã opþiuni:
OPTIUNI="Salutari Iesire"

select opt in $OPTIUNI; do

if [ $opt = "Iesire" ]; then

echo "Am terminat..."

exit

elif [ $opt = "Salutari" ]; then

echo "Salut! Ce mai faceþi?"

else # nici una din optiuni

clear # stergem ecranul

echo "Opþiune necunoscutã..."

fi

doneComenzile pot fi executate condiþionat folosind operatorii �&&� ºi �||�:
� Contrucþia: comanda1 && comanda2 funcþioneazã astfel: se executãprima comandã, iar dacã aceasta se încheie cu succes (returneazã codul0) se executã ºi cea de-a doua comandã. 
� Pentru comanda1 || comanda2 lucrurile decurg similar, doar cã a douacomandã se executã atunci când prima întoarce un cod de eroare (nenul). Un exemplu:
(infoiasi)$ gcc gaen.c -o gaend -O2 && strip gaendStructura for are urmãtoarea sintaxã: 
for var [ in text ]

do

lista_de_comenzi

done Variabila var va lua succesiv valori din textul specificat (câte o linie).Dacã textul lipseºte variabila va lua ca valori parametri transmiºi în liniade comandã. Programul de mai jos va genera un fiºier conþinând informaþii des-pre fiecare utilizator conectat:
for U in `who | cut -c1-8`

do  

finger $U >> lista_utilizatori

doneDupã cum am vãzut, în bash în locul construcþiei `who | cut -c1-8`putem scrie $( who | cut -c1-8 ).Sintaxa structurii repetitive while este furnizatã în continuare:
while

lista_de_comenzi_1

do

lista_de_comenzi_2

done  Se executã prima listã de comenzi. Dacã ultima comandã din prima listãse încheie cu succes (returneazã un cod de eroare nul), atunci se executã ºia doua listã dupã care se reia bucla, altfel se iese din structura repetitivã. Urmãtorul script va simula execuþia comenzii cat:
while read -r linie

do

echo "$linie"

donePentru a ieºi forþat dintr-un ciclu repetitiv se poate folosi break, iarpentru a trece direct la urmãtoarea iteraþie se va utiliza continue, ca înlimbajele C sau Java. Un exemplu:
for dir in $PATH; do  

test -z "$dir" && dir=.  

if test -f $dir/tail; then    

tail="$dir/tail"    

break  

fi

done

echo "Am gasit comanda tail: $tail"
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Comanda testBash-ul permite utilizarea expresiilor condiþionale prin intermediulcomenzii test. Aceasta are o formã scurtã în care lipseºte numelecomenzii, iar condiþia este încadratã de parantezele drepte �[]�. Cu aju-torul lui test se pot efectua comparaþii aritmetice ºi asupra unorºirurilor de caractere, precum ºi teste asupra fiºierelor. Pentru a testa di-verse condiþii, vom utiliza urmãtoarele:
� teste privitoare la fiºiere

-a fiºier - true dacã fiºierul existã.
-d fiºier - true dacã este director.
-e fiºier - true dacã fiºierul existã.
-f fiºier - true dacã fiºierul existã ºi este un fiºier obiºnuit.
-g fiºier - true dacã fiºierul existã ºi aparþine grupului.
-h fiºier - true dacã fiºierul existã ºi este o legãturã simbolicã.
-p fiºier - true dacã fiºierul existã ºi este de tip pipe.
-r fiºier - true dacã fiºierul existã ºi poate fi citit.
-s fiºier - true dacã fiºierul existã ºi are dimensiunea nenulã.
-w fiºier - true dacã fiºierul existã ºi poate fi modificat.
-x fiºier - true dacã fiºierul existã ºi este executabil.

� teste referitoare la variabile 
-z variabilã - true dacã variabila este nesetatã (sau conþine un ºirvid de caractere).
[-n] variabilã - true dacã variabila este setatã.

� teste privitoare la ºiruri de caractere ºi numere 
ºir1 == ºir2 - true dacã ºirul de caractere 1 coincide cu ºirul 2; sepoate utiliza un singur egal.
ºir1 != ºir2 - true dacã cele douã ºiruri sunt diferite.
ºir1 < ºir2 - true dacã ºirul 1 este înaintea ºirului 2 în ordinealexicograficã.
ºir1 > ºir2 - true dacã ºirul 1 este dupã ºirul 2 în ordinealexicograficã.
arg1 OP arg2, unde OP poate fi: -eq, -ne, -lt, -le, -gt sau -ge -

true dacã operatorii aritmetici binari returneazã true; aceºtia ausemnificaþiile de egal, diferit, mai mic, mai mic egal, mai mare ºirespectiv mai mare egal, iar arg1 ºi arg2 pot fi numere pozitivesau negative.De menþionat faptul cã în bash valoarea de adevãr true este echiva-lentã cu 0, iar valoarea logicã false este datã de un numãr nenul.Exemplul urmãtor listeazã directoarele din directorul curent: 
#!/bin/bash

for director in * # variabila va lua ca valori numele

do              # tuturor fiºierelor din directorul curent

if [ -d $director ]

then            # afiseaza numele directorului

echo $director       

fi

done  

Script-uri sistemÎn continuare vom prezenta o serie de fiºiere de comenzi bash speciale,utilizate îndeosebi la configurarea sesiunii de lucru. Shell-ul permite cafiecare utilizator sã poatã scrie un script care sã fie executat la fiecare în-ceput de sesiune de lucru în sistem. Acest fiºier rezidã în directorul
home (indicat dupã cum am vãzut de variabila sistem HOME) al utiliza-torului ºi poate fi regãsit sub numele de .bash_profile sau .profile.În cadrul acestui fiºier se pot defini alias-urile comenzilor folositefrecvent, se pot stabili diferite valori ale variabilelor de mediu (e.g. TERMori PS1) sau se pot executa diverse comenzi (de exemplu, sã se afiºezecu echo un mesaj de bun venit sau data curentã). În plus, fiecare uti-lizator poate avea un script care va fi rulat la momentul pãrãsirii sesiu-nii, acest fiºier purtând numele .bash_logout ºi fiind localizat tot în di-rectorul home al acelui utilizator.Administratorul sistemului poate pregãti diferite fiºiere de iniþia-lizare, valabile pentru toþi utilizatorii. Aceste fiºiere script sunt stocate îndirectorul /etc. De exemplu, /etc/profile care va fi executat la oricaredeschidere a unei noi sesiuni de lucru a fiecãrui utilizator. La creareaunui cont, în directorul home al utilizatorului proaspãt creat vor fi plasatecopii ale fiºierelor .bash_profile ºi .bash_logout regãsite în directorul
/etc/skel, utilizatorul putându-le ulterior modifica dupã dorinþã.Un exemplu de script .bash_profile standard poate fi:
# .bash_profile

# incarcam alias-urile si functiile

if [ -f ~/.bashrc ]; then

. ~/.bashrc

fi

# modificam mediul

PATH=$PATH:$HOME/bin

BASH_ENV=$HOME/.bashrc

USERNAME=""

export USERNAME BASH_ENV PATHOri de câte ori este lansat un proces shell interactiv, va fi lansat mai întâifiºierul script /etc/bashrc, apoi $HOME/.bashrc. De altfel, în orice sis-tem UNIX (Linux) prin convenþie orice nume de fiºier terminat în rc(de la run commands) desemneazã un fiºier script de configurare. Spreexemplu, script-urile de configurare a serviciilor sistem rulate la iniþia-lizarea sistemului de operare se gãsesc în directorul /etc/rc.d/init.d.Într-un fiºier .bashrc se pot defini alias-uri ºi se pot stabili diverse va-lori ale unor variabile de sistem:
# .bashrc

alias h='history'

alias j="jobs -l"

alias l="ls -l"

alias f=finger

# modificam tipul de terminal

TERM=vt100

# schimbam prompt-ul 

# \h - numele masinii

# \u - numele utilizatorului

# \w - directorul de lucru (curent)

PS1="\h (\u): \w>"

export TERM PS1Pentru fiecare utilizator, mai existã un fiºier, denumit .bash_historycare este stocat în directorul home ºi care pãstreazã ultimele comenziexecutate de utilizator. 
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