
Cvičení 3_4  

  

Příprava ke cvičení   

Prostředí pro individuální distanční cvičení viz.  
https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_samostudium/cviceni_1.pdf   

• Připojení ke vzdálené ploše – PC v učebně Q47 permonik_ _. mendelu.cz (podle tabulky 
nejlépe v rozvrhovaných hodinách)   

• Připojení k serveru akela.mendelu.cz (přes aplikaci PuTTY, kdykoliv)  

Stažení souborů uzivatele.txt, uzivatele_2.txt, cvicny.txt, cvicny2.txt, cvicny_vi.txt, re.txt 
https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_soubory/  do zvoleného prostředí pro individuální 
distanční cvičení  

Obsah cvičení:  
1. Prostředí příkazového řádku, manuálové stránky  
2. Nástroje pro zobrazení obsahu textových souborů  

3. Nástroje pro manipulaci s textovými soubory  

4. Zobrazení částí souboru (výřezy horizontální a vertikální, sestavování)  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Prostředí příkazového řádku  

Návratový kód (NK)   

NK předává příkaz pro svém provedení shellu.  

NK = 0 – zpravidla úspěšné ukončení příkazu, výstup příkazu – kanál 1   

NK > 0 - zpravidla neúspěšné ukončení příkazu, chybová zpráva – kanál 2.  

echo $? – vypíše NK předchozího příkazu  

Pojmy   

Kanál 0 - standardní vstup (= klávesnice),   

Kanál 1 - standardní výstup (= terminál ev. okno terminálu),   

Kanál 2 - chybový výstup (= terminál ev. okno terminálu).   

 

Přesměrování do souboru prostřednictvím metaznaků > a <.   

Použití:   

prikaz < soubor_vstup (do příkazu se jako vstupní parametr předá obsah souboru)  

prikaz > soubor_vystup (výstup tj. výsledek příkazu se uloží do souboru, ev. chybová 

zpráva se zobrazí) 

 prikaz >> soubor_vystup (výstup tj. výsledek příkazu se připojí  za poslední znak souboru, 

ev. chybová zpráva se zobrazí)  

prikaz 2>soubor_error (výsledek se zobrazí, ev. chybová zpráva se uloží do souboru)  
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Zadávání příkazů z příkazového řádku.  

Seznamy příkazů bez řídících operátorů: oddělovač je znak ;   

Použití:   

prikaz1;prikaz2;prikaz3… Příkazy se postupně provádějí. Po ukončení prvního se provádí 

druhý atd.   

Každý příkaz předá návratový kód.  

  

Seznamy příkazů s řídícími operátory:    

• Oddělovač || (NK seznamu příkazů je logický součet  návratových 

kódů)   

• Oddělovač && ((NK seznamu příkazů je logický součin návratových 

kódů)    

Použití:  

prikaz1 || prikaz2 (prikaz2 se provede pouze v případě, že prikaz1 se neprovedl úspěšně, tj.  

předal nenulový návratový kód).   

  

Příklad:  

 ls -d $HOME/adr1 2>>/dev/null  ||  mkdir  adr1   

(jestliže neexistuje adresář adr1, tak se vytvoří)  

  

prikaz1 && prikaz2 (prikaz2 se provede pouze v případě, že prikaz1 se provedl úspěšně, 

tj. předal nulový návratový kód).  

  

Příklad:   

ls -d $HOME/adr1 2>>/dev/null  && ls –l adr1 >$HOME/vypis.txt  

(jestliže exituje adresář adr1, tak se provede jeho podrobný výpis)  

  

Příkazové kolony:   

Oddělovač příkazů je znak |.   

Použití:   

prikaz1|prikaz2|prikaz3… (výstup předchozí příkazu se předá na vstup následujícího).  

  

Příklad:   

cat uzivatele.txt | grep xha | wc -l  (vypíše počet řádků, 

kde se vyskytl znakový řetězec xha)  

Poznámka: vyhledání řetězce provede grep xha  

  

 

 



Příkazové filtry:  

Konstrukce:    

prikaz_filtr < soubor_vstup > soubor_vystup (prikaz1 zpracuje soubor_vstup a výsledek 

uloží do soubor_vystup, tj. působí jako filtr).   

Příkazové filtry budeme dále procvičovat v následujících cvičeních při operacích 

zpracování textových souborů (nl, tr, wc, grep... dále podrobněji).   

  

Příklad:   

Jako filtr použijeme příkaz tr (změna určitého znaku v textu za jiný – např. „x“ bude 

nahrazeno „X“).  

Zadáme filtr tr x X < uzivatele.txt > X.txt a ověříme změnu v novém souboru:   cat X.txt.   

 

Manuálové stránky – kontextová dokumentace:  
man příkaz (vypíše kompletní dokument)  
prikaz --help (vypíše zkrácený dokument – „návod k použití“)  

  

  

2. Nástroje pro zobrazení obsahu textových souborů  (cat, more) 

cat - slouží ke zřetězení souborů a jejich výpis Syntaxe: cat volby soubor …….  

Užitečná volba: -n výpis s očíslovanými řádky  

• Výpis obsahu souboru: cat uzivatele.txt  

• Text ze standardního vstupu uložit do souboru: cat > novy.txt (editace se ukončí CtrlD)  

 •  Řetězení souborů: cat soubor.a soubor.b > soubor.ab  

 

Příklad:  

• Vytvořte 2 soubor text1 a text2 (cat > text1 – ukončit Ctrl C, cat > text2 ukončit Ctrl C)  

• Vytvořte soubor text3, obsahující spojené soubory text1 a text2 (cat text1 text2 >text3)  

• Vytvořte soubor text4, ve kterém budou všechno malá písmena nahrazena velkými 

písmeny (tr [:lower:] [:upper:] < text3 > text4)  

  

more – jednoduchá interaktivní utilita pro výpis obsahu souboru s formátováním pro 

„stránkách“ terminálového okna.   

Interaktivní příkazy: +- posun dopředu po řádcích, mezerník – posun dopředu po stránkách, b 

– posun na začátek,  q  - ukončení zobrazení  

  

  

3. Nástroje pro manipulaci s textovými soubory  (nl, tr, wc, sort) 

  

nl – zkopíruje na standardní výstup obsah vstupního souboru a před každý řádek přidá jeho 

pořadové číslo   

  

tr - náhrada jednotlivých znaků za jiné (po řádcích). Utilita dále maže zadané znaky (volba -d) 

nebo opakující se znaky nahradí jedním (volba -s).  Vstupní text se zadává ze standardního 

vstupu nebo je v souboru, který se přesměruje na vstup utility.   



Utilita tr pracuje jako filtr:  tr řetězec1 řetězec2  < vstupni.txt > vystupni.txt  (řetězec1 je sada 

znaků, u nichž se provede postupně znak po znaku transformace na znaky ze sady řetězec2, 

přičemž délky obou sad by měly být stejné).  Sada může být jednotlivý viditelný znak, 

neviditelný znak (řídící znak), interval znaků (u tr se nedává do hranatých závorek) nebo 

některá předdefinovaná třída.   

Některé řídící znaky a předdefinované třídy používané pro transformaci znaků (dále viz RE).  

• \t – tabulátor  

• \n – nový řádek  

• [:space:]– mezera (odpovídá  ' ' nebo " ")  

• [:lower:] – malá písmena (odpovídá a-z nebo abcdef……xyz)  

• [:upper:] – velká písmena (odpovídá A-Z nebo ABCDEF…XYZ)  

• [:digit:] – číslice odpovídá 0-9 nebo0123456789) Příklady:  

V souboru novy.txt nahradit oddělovač : (dvojtečka) znakem ; (středník).  

Řešení:  tr : \;  < novy.txt  

V souboru novy.txt  zaměnit všechna malá písmena za velká.  

Řešení: tr a-z A-Z  < novy.txt (nebo tr [:lower:] [:upper:] < novy.txt)  

  

wc –  vypíše počet řádků (argument -l), počet slov (argument -w) nebo počet znaků (argument 

-c) zadaného souboru. Vyzkoušíme na souboru cvicny2.txt.  

  

sort – seřazení řádků textových souborů vzestupně podle zadaných kritérií. Výstup se vloží do 

souboru uvedeného ve volbě -o, pokud není zadán, tak se pošle na standardní výstup.  

Užitečné volby: -o výstupni_soubor, -t oddělovač, -k poz1[,poz2] určuje pole, podle kterých se 

provádí řazení, -n řazení numerické (nikoliv podle kódové hodnoty znaků), -r řazení se provede 

sestupně, -u po seřazení se vypíší pouze unikátní řádky (obdoba uniq).  

  

Příklady  

Soubor uzivatele.txt seřaďte (výstup na obrazovku):  

• Abecedně podle login name: sort -t: -k1 uzivatele.txt  

• Abecedně podle příjmení uživatele: sort -k2 uzivatele.txt  (oddělovač je implicitní, tj. 

mezera mezi jménem a příjmením)  

• Numericky sestupně podle UID: sort -t: -n -r -k3 uzivatele.txt  

  

4. Zobrazení částí souboru, výřezy horizontální a vertikální, sestavování  (head, tail, cut, 

paste) 

head [-n] soubor – výpis souboru od jeho první řádky, pokud se nezadá argument n (počet 

řádků), vypíše se 10 řádků.   

  

Příklad: head -20 uzivatele.txt – výpis prvních 20 řádků souboru  

nl uzivatele.txt |head -20 – výpis prvních 20 řádků s uvedeným pořadovým číslem  

  

tail -n [p|+p] soubor….. – výpis se provádí od konce souboru. Bez argumentu „p“ se vypíše 

posledních10 řádků. S argumentem „p“ se vypíše p posledních řádků, a argumentem „+p“ se 

vypíše obsah souboru od p-tého řádku do konce.   



  

Příklad:  tail -n 20 uzivatele .txt – výpis posledních 20 řádků souboru (ověříme: nl 

uzivatele.txt  

| tail n 20)   

tail -n +20 uzivatele .txt – výpis od 20. řádku do konce souboru (ověříme: nl 

uzivatele.txt | tail n +20)  

  

Příkazovou kolonou s utilitami head a tail lze provádět libovolné výřezy obsahu souboru.   

  

Příklad:   

Vypsat 10. až 25. řádek souboru uzivatele.txt (pro kontrolu budou ve výpisu uvedena čísla 

řádků):  

•  Řešení 1:  nl uzivatele.txt | tail -n +10 |head -16 

•  Řešení 2:  nl uzivatele.txt |head -25 |tail -n +10 

 •  Řešení 3:  nl uzivatele.txt | head -25 |tail -n 16  

  

cut – provede vertikální výřezy po sloupcích uvedených v seznamu, jehož položky jsou 

odděleny čárkou. Sloupce jsou vymezeny zadaným oddělovačem (implicitní je tabulátor). 

Volba -f uvádí seznam sloupců, volba -d uvádí oddělovač. Výstup se předá na standardní 

výstup nebo se přesměruje do souboru. Upozornění: ve výstupním souboru jsou zadané 

sloupce řazeny podle jejich umístění v původním souboru, nikoliv podle pořadí v zadaném 

seznamu.    

  

Příklad:   

1. Vyberte ze souboru uzivatele.txt položky s UID uživatelů (3. sloupec). Uložte do 

souboru uid.txt. cut -f 3 -d: uzivatrele.txt  >uid.txt   

2. Vyberte ze souboru uzivatele.txt položky s login name, jménem a příjmením 

uživatelů. Uložte do souboru user.txt.  

cut -f 1,5 -d: uzivatele.txt>user.txt   

  

paste – spojuje z více zadaných souborů odpovídající řádky (tj. vytváří z nich sloupce řazené 

podle uvedeného pořadí souborů), do výstupního souboru mezi ně vkládá zadaný oddělovač 

(implicitně tabulátor).   

  

Příklad:   

Vytvořte soubor novy.txt, který bude obsahovat tyto položky v uvedeném pořadí: 

login, jméno a příjmení, UID (oddělovač zůstane :). K řešení se použijí výstupní soubory 

z předchozího příkladu na utilitu cut.  

paste -d: user.txt uid.txt > novy.txt  

  

 

 

 



Kontrolní příklad pro současné procvičení více utilit:  
  

Jednou příkazovou sekvencí vytvořte soubor novy.txt ze souboru uzivatele.txt.  Soubor 

bude obsahovat: login, uid, jméno a příjmení s oddělovacím znakem mezera  

(utility cut, tr).   

Soubor novy.txt bude seřazen podle uid sestupně, každá řádka bude označena 

pořadovým číslem (utility sort, nl)  Poznámka: pro znak mezera zadej "  "  

  

  


