Współc
czesne ssystemy
y komputterowe
Szu
ukanie plik
ków

1. Nazwy p
plików.
•
•

Syste
em Linux ro
ozróżnia wielkość lite
er (A≠a);
Podczzas definio
owania naz
zwy pliku d
do znalezie
enia, można używać zznaków sp
pecjalnych::
? (jed
den znak) i * (jeden znak,
z
wiele
e znaków lu
ub łańcuch
h pusty);
File?

File1
File2
Filea
FileB

Fil
le*

File
1
File1
File1
1a
File1
1b
File2
2
File2
2a

?ile*

aile
Bile
File
file
File1
File1aa
File1bb
File2
File2aa

2. Interfejs graficzny
y.
•

Przy sstandardow
wej instalacji (z interffejsem GNOME) moż
żna szukaćć plików
z wykkorzystanie
em narzędz
zia GNOM E Search Tool;

•

Lub zza pomocą Search menadżera
m
plików Nautilus;
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3. Powłoka
a tekstowa
a.
•

Plików
w można szukać
s
za pomocą
p
po
olecenia fi
ind, o skła
adni
find path cri
iterion action;
a
szukiwania
a, jeśli nie zdefiniowa
ana będziee przeszukiwany
o path - śccieżki przes
aktualny katalog;
on - właściwości plik u;
o criterio

--ctime
[
[+/-]days
s
--gid
num
mber
--group
n
name
--name
pa
attern
--size
[+
+/-]size

--type
ty
ype
--uid
num
mber
--user
na
ame

pliki zm
mieniane n
nie później niż liczba dni days
pliki na
ależące do
o grupy o id
dentyfikato
orze GID nuumber
pliki na
ależące do
o grupy o nazwie
n
nam
me
pliki które w nazw
wie zawierrają łańcuc
ch pattern, jjeśli łańcuch pattern
zawierra znaki sp
pecjalne mu
usi być oto
oczony cuddzysłowem
m
pliki o rozmiarze większym
m + lub mnie
ejszym - ood size, roz
zmiar jest
podaw
wany jako liiczba blokó
ów po 512 B, przyrosstek k zmie
enia
rozmia
ar bloku na
a 1024 B
typ plik
ku; d - kata
alog, f - plik, l - link symbolicznyy
pliki na
ależące do
o użytkown
nika o identtyfikatorze UID numb
ber
pliki na
ależące do
o użytkown
nika o nazw
wie name

o action - akcja po odnalezien
o
niu plików spełniający
s
ych kryteriaa; domyśln
nie --prin
nt,
nd (nawias
sy klamrow
we służą doo przekaza
ania listy
może teżż być --exec comman
plików z polecenia find do po
olecenia grep,
g
średn
nik kończy polecenie, jest to znak
specjalnyy dlatego je
est poprze
edzony uko
ośnikiem);
suse:~ # find / -name
linux
x
/usr/li
ib/xorg/mod
dules/updat
tes/linux
/usr/li
ib/xorg/mod
dules/linux
x
dr inż. Sławom
mir Koczubiej (KIS, PŚk)

2/4

2016-03
3-03

Współczesne systemy komputerowe

Szukanie plików

/usr/lib/hal/scripts/linux
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i586-linux-thread-multi/linux
/usr/src/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27-obj/i386/trace/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27-obj/i386/pae/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27-obj/i386/default/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27-obj/i386/xen/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27/tools/virtio/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27/tools/perf/util/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27/drivers/staging/ath6kl/os/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27/drivers/staging/westbridge/astoria/include/linux
/usr/src/linux-3.0.13-0.27/include/linux
/usr/share/terminfo/l/linux
/usr/include/linux
suse:~ # find /etc -name "shad*" -type f -exec grep root: {} \;
root:$2y$05$9Gt98yRamT66GvDwY3Dl2O6EOqVzidOXN3I9cfeuBeStz/.QAvwoS:15776::::::
root:$2y$05$9Gt98yRamT66GvDwY3Dl2O6EOqVzidOXN3I9cfeuBeStz/.QAvwoS:15776::::::
root:$2y$05$9Gt98yRamT66GvDwY3Dl2O6EOqVzidOXN3I9cfeuBeStz/.QAvwoS:15776::::::

•

Polecenia locate (find -name) można używać po dodaniu pakietu findutils-locate,
używa ono bazy danych, którą trzeba odświeżać poleceniem updatedb;
suse:~ # zypper ref
All repositories have been refreshed.
suse:~ # zypper install findutils-locate
Loading repository data...
Reading installed packages...
Resolving package dependencies...
The following NEW package is going to be installed:
findutils-locate
1 new package to install.
Overall download size: 57.0 KiB. After the operation, additional 128.0 KiB will
be used.
Continue? [y/n/?] (y): y
Retrieving package findutils-locate-4.4.0-38.26.1.i586 (1/1), 57.0 KiB (128.0 KiB
unpacked)
Installing: findutils-locate-4.4.0-38.26.1 [done]
Additional rpm output:
Updating etc/sysconfig/locate...

suse:~ # updatedb
suse:~ # locate passwd
/etc/default/passwd
/etc/init.d/rpasswdd
/etc/pam.d/passwd
/etc/pam.d/rpasswd
/etc/passwd
...

4. Szukanie poleceń systemu.
•

Polecenie whereis szuka plików binarnych (-b), podręczników (-m) i źródeł poleceń (-s);

dr inż. Sławomir Koczubiej (KIS, PŚk)

3/4

2016-03-03

Współczesne systemy komputerowe

Szukanie plików

suse:~ # whereis -b grep
grep: /bin/grep /usr/bin/grep /usr/bin/X11/grep
suse:~ # whereis -m grep
grep: /usr/share/man/man1p/grep.1p.gz /usr/share/man/man1/grep.1.gz
suse:~ # whereis -s grep
grep:
suse:~ # whereis grep
grep: /bin/grep /usr/bin/grep /usr/bin/X11/grep /usr/share/man/man1p/grep.1p.gz
/usr/share/man/man1/grep.1.gz

•

Polecenie which szuka poleceń w katalogach zdefiniowanych w zmiennej PATH;
suse:~ # echo $PATH
/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/us
r/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin
suse:~ # which find
/usr/bin/find
suse:~ # which cp
/bin/cp
suse:~ # which grep
/usr/bin/grep

•

Polecenie type może służyć do odróżnienia poleceń powłoki i systemu, przełącznik -a
pozwala na wyświetlenie wszystkich instancji polecenia;
suse:~ # type type
type is a shell builtin
suse:~ # type grep
grep is /usr/bin/grep
suse:~ # type -a grep
grep is /usr/bin/grep
grep is /bin/grep
grep is /usr/bin/X11/grep
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