
Cvičení 7 

Bash 
● Systémový nástroj shell  (bash) – charakteristika, uživatelské rozhraní, vnitřní příkazy 

● Proměnné shellu, proměnné prostředí, speciální znaky  

● Expanze proměnných, jmen a zpracování numerických znakových řetězců 

● Hodnoty proměnných,  

● Pole - !!nepovinná část cvičení!! 

 

Bash je shell pro GNU operační systém. Je kompatibilní se svým předchůdcem sh. Další 

shelly jsou např. Korn shell ksh a C shell csh. 

Shell v Unixu je příkazový interpretor i programovací jazyk. Jako příkazový interpretor vytváří 

uživatelské rozhraní pro GNU utilitity. Jako programovací jazyk umožňuje tyto utility používat 

v souborech (sktriptech), které se potom stávají rovněž utilitami se stejným statusem jako 

základní utility.  

Uživatelské rozhraní nastavují konfigurační skripty, které se po přihlášení uživatele spustí. 

Je to /etc/profile a potom (jestliže existují) $HOME/.bash_profile, $HOME/.bash_login a 

$HOME/.bashrc. Při odhlašování se spustí (jestliže existuje) $HOME/.bash_logout.  Skripty 

obsahují nastavení proměnných prostředí příkazového řádku (prompt), alternativní příkazy 

(aliases), atd.  

Vnitřní příkazy shellu (bulit-in commands) jsou jeho součástí, tzn. , že nevytvářejí  další 

procesy. Základní skupina builtins byla do bash převzata z původního sh, některé builtins 

byly doplněny.  Příklady vnitřních příkazů: alias, cd, echo, exec, pwd, read, shift, ulimit, 

umask. Výčet a popis všech bash builtins je uveden např. v manuálových stránkách (man 

bash). 

 

Proměnné  shellu 

Proměnné shellu mají platnost jen pro právě probíhající shell. Mají jméno a hodnotu.  

Jméno je řetězec neprázdných znaků. Doporučuje se používat malá a velká písmena, 

číslice a znak _ (i na začátku jména jako prefix nebo na konci jména jako suffix). 

Nedoporučuje se používat jména nebo znaky, které jsou standardně použity pro specifické 

účely. Například jména pro proměnné prostředí, znaky / \ + *;  ? @ a pod.  

Hodnota proměnné je chápána jako řetězec znaků (v jejich kódové hodnotě) a to i v 

případě, že se jedná o znaky numerické. Hodnota proměnné se volá znakem $. 

Základní přiřazení hodnoty proměnné se jménem  prom_1:  prom_1=1234 

Delší řetězec je nutné uzavřít do uvozovek, jinak se chápe jako seznam argumentů: 

prom_2=”toto je delsi text” 



Řetězce obsahující speciální znaky je nutné uzavřít do aspostrofů, jinak se 

vyhodnocují: prom_3=’*’, prom_4=’$HOME’ apod. 

Řetězec uzavřený v akcentech (zpětný apostrof) se chápe jako příkaz: prom_5=`ls -

la` 

Hodnota proměnné se vyvolá zadáním $prom_1 (echo $prom_1 vypíše 1234). 

Výpis všech nastavených proměnných a jejich aktuálních hodnot provede (vnitřní) 

příkaz set.  

Proměnné prostředí  je skupina proměnných se standardními jmény a automatickým 

nastavením při přihlášení uživatele.  Vytvářejí uživatelské pracovní prostředí a jsou 

předávány do všech procesů, které v sezení vznikají. Jména obsahují typicky kombinace 

velký písmen a znaku  _ (podtržítko) – například HOME – adresář uživatele, USER –login 

uživatele, PATH – seznam cest prohledání spustitelných programů, PS1 – formát primárního 

promptu, PWD – aktuální adresář, HISTSIZE – počet záznamů v bufferu historie příkazů, 

HISTFILE – soubor, kde je historie uložena, implicitní hodnota proměnné  je ~/.bash_history 

…….).  Proměnné prostředí vypíše příkaz printenv, env nebo set.  

Proměnné vlastní si vytváří uživatel – nedoporučuje používat jména stejná, jako mají 

typicky proměnné prostředí nebo ve jménech použít speciální znaky (viz dále).  Příkaz unset 

jmeno ruší proměnnou.  

Vnitřním příkazem read jmeno1 jmeno2 …… se načítají postupně zadávané 

hodnoty ze standardního vstupu do uvedených proměnných, jestliže je zadáno 

hodnot více, přiřadí se do poslední proměnné.  

Poznámka: ve skriptu se zpravidla zadá příkazem echo výzva a následujícím 

příkazem read se hodnoty do proměnných načtou. Příklad: echo „Zadej A“; read A; 

echo $A 

Příkazem export jmeno se provede export uvedené proměnné do dalších procesů, 

které shell spustí. 

Poziční proměnné jsou parametry, kterým jsou přiřazeny hodnoty argumentů zadaných na 

příkazovém řádku. Jejich prostřednictvím se vkládají takto zadané hodnoty do skriptu, který 

je může dále zpracovat. Pro jména pozičních proměnných jsou určena jména 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, a 9 (jejich hodnoty jsou $0, $1,$2 ……… $9 podle pořadí zadaných argumentů).  $0 

je jméno příkazu, tj. spouštěného skriptu. Pokud není argument zadán, hodnota příslušné 

poziční proměnné je prázdný řetězec. 

Vnitřním příkazem shift [n] se posouvá poziční parametr o jednu nebo n pozic (např. 

u n=1 se posouvá $3 na pozici $2, $2 na pozici $1). Posun se provádí, je-li počet 

pozičních argumentů větší než n. poziční argument $0, tj. vlastní příkaz se 

nepřepisuje.  

Speciální znaky (vnitřní proměnné shellu) jsou parametry, do kterých nelze hodnotu zapsat, 

pouze ji číst a dále zpracovat.  

● # - $# je počet argumentů spouštěného skriptu (tj. počet pozičních proměnných se 

zapsanou hodnotou) 

● * - $* jsou všechny argumentu spouštěného skriptu 

● @ - $@ je totéž jako $* 

● ? - $? je návratový kód předešlého příkazu 



● $ - $$ je PID aktuálního shellu 

● ! - $! je PID posledního příkazu spuštěného s & (v pozadí) 

Expanze jmen (pro porovnávání hodnot proměnných, a jmen souborů) 

* - odpovídá jakémukoliv řetězci libovolné délky včetně nulovému 

? – odpovídá jakémukoliv znaku 

[…..] – odpovídá znakům nebo intervalu znaků v závorkách. Interval se se vyznačí znakem - 

(minus) – např. [a-d] odpovídá znakům a, b, c, d.  

Jestliže je za [ znak ^ nebo znak !, odpovídají znaky nebo intervaly znaků, které nejsou 

uvedeny v závorkách,  např. [!A-Z] nebo [^A-Z] odpovídá všem znakům kromě znaků velké 

abecedy.  

Potlačení speciálního významu znaku:  

\ (zpětné lomítko) potlačení významu následujícího znaku,  

'retezec' odstraní veškeré speciální významy znaků uvnitř apostrofů,  

"retezec" odstraní speciální významy znaků, ale ne u znaků $, *,  a ` (zpětný apostrof).  

Zkusíme: echo $HOME; echo '$HOME' 

Expanze příkazové umožní vložit do proměnné výstup příkazu. Konstrukce $(příkaz) nebo 

$`přikaz` provede příkaz a je ho standardní výstup nahradí danou hodnotu.  

Zkusíme: echo $(date); vypis=`ls`; echo $vypis 

Expanze aritmetické umožní výpočetně zpracovat proměnné, jejichž hodnoty jsou 

numerické řetězce (celočíselné).  Konstrukce $((výraz)) nebo $[výraz] provede zadanou 

operaci (tj. výraz se vyčíslí). Jako operandy lze uvést přímo numerické řetězce (např. 1111), 

hodnoty proměnných ($a, je-li např. 12345), dále i výstupy příkazů, jsou numerické řetězce i 

vnořené aritmetické expanze. 

Některé operátory (pro praktické použití na dalších cvičeních): 

+ - - unární plus a minus (znaménka) 

+ - - součet, odečitání (vrací číselný výsledek operace) 

* / % - násobení, dělení, zbytek po dělení (vrací číselný výsledek operace)  

==   !=   - rovná se, nerovná se, (vrací 0 – „true“ nebo 1 – „false“)   

Praktické použití (procvičíme více v následujících cvičeních): 

čítače cyklů  - c=$(($c+1)) 

provádění jednoduchých výpočtů s výsledkem na desetinná místa 

provádění srovnání číselných hodnot proměnných, apod.  

 

 



 

Hodnoty proměnných  

Hodnota proměnné může být jeden řetězec (proměnná s jednoduchou hodnotou) nebo 

seznam řetězců (proměnná s násobnou hodnotou). Seznam řetězců také může být 

deklarován jako pole proměnných.  

Hodnota se do proměnné vkládá: 

● Přiřazením (a=XYZ, b=“10 20 30“ …..) 

● Interakcí (přes vnitřní příkaz read a b c) 

● Z příkazového řádku (přes argumenty spouštěného skriptu – pozičními proměnnými 

$1…..$9  

● Výstupem příkazu (a= $(příkaz) ) 

 

Pole proměnných – nepovinná část cvičení 

● Deklarace pole=(hodnota0 hodnota1 ……hodnotaN) 

● Výpis celého pole echo ${pole[*]}, výpis proměnné pole (index i  0 až N) echo 

${pole[i]} 

● Nastavení hodnoty do proměnné pole pole[i]=XXX, výmaz proměnné v poli unset 

pole[i] 

● Výpis počtu proměnných pole echo ${#pole[*]}, výpis počtu znaků v hodnotě 

proměnné pole echo ${#pole[i]} 

Příklad:  

1. Vytvoříme pole jmena se seznamem Alena Dita Martin Petr Pavel Zita a vypíšeme 

obsah pole jmena 

jmena=(Alena Dita Martin Petr Zita); echo ${jmena[*]}  

2. Připojíme do pole další proměnnou jméno Karel a opět vypíšeme obsah a počet 

proměnných v poli 

jmena[5]=Karel; echo ${jmena[*]};echo ${#jmena[*]} 

3. Zrušíme proměnnou s indexem 1, obsah pole vypíšeme a ještě vypíšeme obsah 

proměnné s indexem 1 (nic se nevypíše) 

unset jmena[1]; echo ${jmena[*]}; echo ${jmena[1]}; 


