Önemli LINUX Komutlar›
• find
• grep
• tar Komutu ve tar Dosyalar›
• tar Komutu ile Yedekleme
• rsh
• xargs
• at
• date, hwclock
• lynx
• cut
• tee
• script
• split
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find

Günümüzün tipik kiflisel bilgisayarlar›nda disk kapasiteleri art›k onlarca GigaByte ile ölçülmektedir. Bu kadar büyük disklerde de do¤al olarak çok say›da dizin ve onbinlerce dosya yer alabilmektedir. Zaman zaman ad›n›n yaln›zca bir k›sm›n› bildi¤iniz ama bulundu¤u dizini bir türlü hat›rlayamad›¤›n›z dosyalar ve dizinler olacakt›r. Tek tek bütün dizinlere girip ls komutuyla bu dosya ya da dosyalar› aramaktansa find komutunu kullanmak hayat›
kolaylaflt›racakt›r. Örne¤in;
find

/home/cayfer

-name

nerede.dat

komutu, /home/cayfer dizininden bafllayarak, bu dizinde ve daha derinlerdeki dizinlerde ad› “nerede.dat” olan dosyay› arar; bulursa yerini görüntüler.
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Yukar›daki örnekte, “nerede.dat” isimli iki dosya, /home/cayfer dizini alt›ndaki tmp ve fp dizinleri alt›nda bulunmufltur.
find komutuyla yaln›zca ad› ya da ad›n›n bir parças› bilinen dosyalar› aramak
için kullan›lmaz. Dosyalar adlar› d›fl›nda da özelliklerine göre aranabilir.
Genel formu:
find

başlama-dizini

kriter[ler]

[-exec komut “;”]

olan komutla:
• belirli bir tarihte de¤iflikli¤e u¤ram›fl dosyalar›,
• belirli bir tarihten bu yana de¤iflmifl dosyalar›,
• belirli bir boydan daha büyük ya da küçük dosyalar›,
• belirli eriflim yetkilerine sahip dosyalar› ve dizinleri,
• belirli bir kullan›c›ya ait dosya ve dizinleri de aray›p bulabilirsiniz.
Üstelik, verdi¤iniz arama kriterlerine uyan dosyalar ve dizinler üzerinde uygulamak isteyebilece¤iniz LINUX komutlar›n› da find komutuna parametre olarak verebilirsiniz.
başlama-dizini: Arama ifllemi, find komutunun bu ilk parametresinde

belirtilen dizinden bafllar ve varsa bu dizinin alt dizinleri de arama a¤ac›na
dahil edilir. E¤er arama iflleminin, bilgisayar›n›za ba¤l› ve mount edilmifl tüm
dosya yap›lar›nda (disk, CD ve baflka bilgisayarlar›n dosya sistemleri de olabilir) yap›lmas›n› istiyorsan›z, ilk parametre olarak “/” sembolünü kullan›n›z;
yani aramay› tüm dosya sistemlerinizin en tepesinden bafllat›n›z.
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Bilgisayar›n›z›n CD-ROM sürücüsü varsa, bu sürücüye bir CD tak›l›ysa, bu

CD mount edilmifl durumdaysa ve aramay› “/” dizinininden bafllat›rsan›z,

arama a¤ac› CD-ROM sürücüsünü de kapsayacakt›r. CD’lerin kapasitele-

rinin büyüklü¤ü ve eriflim h›zlar›n›n düflüklü¤ünden dolay› bu arama uzun
sürecektir. Ayn› mant›kla, bilgisayar a¤› üzerinden baflka bilgisayarlar›n
diskleri de sizin dosya sisteminize mount edilmifl durumdaysa, o diskler de
arama a¤ac›na girecektir. Zaman kayb›na yol açmamak için, gerekmedik-

çe aramay› “/” dizininden bafllatmaman›z› öneririz. –mount parametresiy-

le araman›n baflka dosya sistemlerine de atlamas›n› önleyerek bu dertten
de kurtulmak mümkündür elbette.

kriter[ler]: Aranan dosya veya dizinlerin ortak özelliklerini tan›mlayan

kriterlerdir. Birkaç örnek vermek gerekirse:
-name isim

Ad› “isim” olan dosyalar.

-name “abc*”

Ad› “abc” ile bafllayan dosyalar.

-name “[a-k]9”

(Farkl› dizinlerde ayn› isme sahip dosyalar olabilir.)

Ad› a9, b9, ..., j9 veya k9 olan dosyalar.

Dikkatinizi çektiyse, -name kriterinde dosya ad› tam olarak yaz›ld›¤›nda t›rnak (“) kullan›lm›yor; oysa * karakterini içeren bir kal›p kullan›ld›¤›nda

(wildcard) bu kal›b› t›rnak (“) içinde yazmak gerekiyor. Bunun nedeni fludur: Bir komut verdi¤inizde, bu komut önce kabuk program›n›z taraf›ndan
irdelenir. Bu irdeleme s›ras›nda rastlanan * karakterleri dosya ad› kal›plar›n›n bir parças› olarak kabul edilip, * içeren parametre bu kal›ba uyan
dosya isimleriyle de¤ifltirilmeye çal›fl›l›r. Oysa, kal›plara uyan dosya isimlerinin kabuk program› taraf›ndan de¤il, find program› taraf›ndan bulun-

mas› gerekmektedir. Kabuk programlar›n›n irdeleme s›ras›nda karfl›lafla-

caklar› * karakterlerine dokunmadan, parametreleri olduklar› gibi çal›flt›r›lacak programa aktarmalar› için, kal›p tan›mlar› t›rnak içine al›n›r.

-user ayfer

-group yonetim

Sahibinin ad› “ayfer” olan dosyalar ve dizinler.
Sahibi “yonetim” grubuna dahil olan dosyalar
ve dizinler.
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-perm 755

Eriflim yetki düzeyi 755 olan dosyalar ve dizinler.

-newer dosya1

dosya1 isimli dosyadan daha sonraki bir saat ya da

-size 10

Diskte kaplad›¤› alan 10 blok olan dosyalar.

tarihte de¤iflikli¤e u¤ram›fl olan dosyalar ve dizinler.

(1 blok = 512 Byte)
-size +100k
-size -100c

Diskte kaplad›¤› alan 100 byte’dan az olan dosyalar.

-ctime 3

Tam 3 gün önce de¤iflikli¤e u¤ram›fl olan

-ctime +8

8 günden daha uzun bir süre önce de¤iflikli¤e

-ctime -8

8 günden daha k›sa bir süre önce de¤iflikli¤e

-mtime 3

Tam 3 gün önce de¤iflikli¤e u¤ram›fl olan

-mtime +8

8 günden daha uzun bir süre önce de¤iflikli¤e

-mtime -8

8 günden daha k›sa bir süre önce de¤iflikli¤e

-atime -3

3 günden daha k›sa bir süre içinde bir flekilde

-amin -3
-mmin -3
-type f
-type d
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Diskte kaplad›¤› alan 100 Kbyte’dan büyük olan
dosyalar.

dosyalar ve dizinler.
u¤ram›fl olan dosyalar ve dizinler.
u¤ram›fl olan dosyalar ve dizinler.
dosyalar ve dizinler.
u¤ram›fl olan dosyalar ve dizinler.
u¤ram›fl olan dosyalar ve dizinler.
eriflilmifl olan dosyalar ve dizinler.
3 dakikadan daha k›sa bir süre içinde bir flekilde
eriflilmifl olan dosyalar ve dizinler.
3 dakikadan daha k›sa bir süre içinde de¤iflikli¤e
u¤ram›fl veya yarat›lm›fl olan dosyalar ve dizinler.
Dosyalar.
Dizinler.
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-ctime ve -mtime parametrelerinin her ikisi de dosyan›n de¤iflikli¤e u¤ra-

mas›yla ilgili süreleri kontrol eder; ancak aralar›nda küçük bir fark vard›r:

-mtime dosyan›n içeri¤inde bir de¤ifliklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›;
-ctime ise dosyan›n içeri¤i yan›s›ra özelliklerinin de de¤iflip
de¤iflmedi¤ini kontrol eder.

Örne¤in, sahibi de¤iflen bir dosya -mtime taraf›ndan farkedilmezken

-ctime taraf›ndan dikkate al›n›r.

Bu arama kriterlerini bir arada kullanabilirsiniz. Örne¤in, sahibi “hakman”
olan ve son 40 gündür kullan›lmam›fl dosyalar› bulmak isterseniz, kullanman›z gereken find komutu
find /home -user hakman -atime +40

olmal›d›r.
fiimdi, s›k kullan›lan find formlar› için birkaç örnek verelim:
find

/home/ayfer

-name

onemli.dosya

/home/ayfer dizininden bafllayarak bu dizinde ve alt dizinlerinde “onemli.dosya” isimli dosyalar› arar ve bulduklar›n›n ad›n› ve yerini standart

ç›kt›ya (ekrana) listeler.

find / -name core -exec /bin/rm {} “;”

“/” dizininden bafllayarak tüm dizin yap›s›nda “core” isimli dosyalar› arar
ve bulduklar›n› siler.
find komutu -exec parametresiyle birlikte kullan›ld›¤›nda, bulunan dosya
ve dizin isimleri, “{ }” aras›na parametre olarak yerlefltirilecek ve
-exec’den hemen sonra belirtilmifl olan program bu parametre ile çal›flt›r›lacakt›r. Yukardaki örnekte bulunan her bir “core” dosyas› için “/bin/rm
core” komutu çal›flt›r›lm›fl olacakt›r. En sondaki “;” parametresi çok
önemlidir ve unutulmamal›d›r. Sondaki bu “;” karakter dizisinin gereklili¤i
tamamen find program›n›n yaz›l›fl›ndan kaynaklanmaktad›r.
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find, sistem yönetiminden sorumlu olanlar›n oldukça s›k kullanacaklar› bir

komuttur. LINUX, çeflitli programlar›n kullan›m› s›ras›nda sistemin bütünlü¤ünü tehdit eden bir problemle kafl›laflt›¤›nda (ki bu genellikle hatal› yaz›lm›fl programlar yüzünden olur) “core dumped” mesaj›yla birlikte, belle¤i
core isimli bir dosyaya kopyalar. Bu core dosyalar›, programc›lar›n problemin nedenini bulmas›na yard›mc› olmak amac›yla yarat›l›r. Bu dosyalar› irdeleyerek problemin nedenini bulmak pek kolay olmad›¤›ndan, bu dosyalar› içeriklerine bakmaks›z›n silebilirsiniz.
Bir baflka önemli örnek:
find /home -user hasan -exec /bin/rm {} “;”

/home dizininden bafllayarak hasan isimli kullan›c›ya ait dosyalar› arar ve

bulduklar›n› siler. Sisteme eriflim haklar› iptal edilen bir kullan›c›ya ait dosyalar› tek harekette silmek için kullan›labilir.
find /home -name “*.mp3” -exec /bin/rm {} “;”

/home dizininden bafllayarak ad› *.mp3 kal›b›na uyan dosyalar› arar ve bul-

duklar›n› siler.

find /home

-type

d -name [tmp, temp]

/home dizininden bafllayarak ad› tmp veya temp olan dizinleri bulur ve liste-

ler.

find komutuyla birlikte kullan›labilen kriterleri çeflitli mant›k operatörleriy-

le birlefltirebilirsiniz.
Bunlar:
-a:
-o:
\!:

“ve”
“veya”
“de¤il”

operatörleridir.
Örne¤in:
find . -name “*.tmp” -a -size +1000k

çal›flma dizininde (“.”) ve varsa alt›ndaki dizinlerde ad› *.tmp kal›b›na uyan
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ve büyüklü¤ü 1000 KByte’den fazla olan dosyalar› bulur.
find /home/cayfer \! -user cayfer

cayfer isimli kullan›c›n›n kiflisel dizininde yer alan ama cayfer’e ait olma-

yan dosyalar› bulur.

Bu örnekteki “de¤il” anlam›nda kullan›lan “\!” operatöründeki “\” iflareti,
ard›ndan gelen “!” iflaretinin özel bir anlam› oldu¤unu ve kabuk program›
taraf›ndan yorumlanmaya çal›fl›lmamas› gerekti¤ini belirtmek için kullan›lmaktad›r.
Hat›rlarsan›z, daha önce UNIX iflletim sisteminde kendi komutlar›n›z› yaratabilece¤inizden bahsetmifltik. ‹flte bu uygulamaya bir örnek vermek için uygun bir noktaday›z.
find komutu oldukça yetenekli ve çok seçenekli bir komut olmakla birlikte klavyeden yazmas› da oldukça uzun bir komuttur. Dosyalar› yanl›zca adlar›yla arayan, find komutundan daha k›sa bir LINUX komutu yaratmaya
ne dersiniz?

Afla¤›daki bash kabuk program›n› herhangi bir editörle (tabii ki vi ile) kiflisel dizininizde “ff” isimli bir dosyaya giriniz:
#!/bin/bash
case $# in

1) find . -name “$1” ;;

2) find “$1” -name “$2” ;;

*) echo “Hata! Komutun kullanımı : ff [dizin] isim”
echo “

esac

echo “

ff [dizin] \”xyz*\””
ff [dizin] \”*xyz\””

Daha sonra,
chmod a+x ff

komutuyla, bu dosyan›n eriflim yetki kal›b›n›, tüm kullan›c›lar taraf›ndan çal›flt›r›labilen bir komut dosyas› olacak flekilde de¤ifltiriniz.
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Bu kabuk program›, önce kendini çal›flt›ran komut sat›r›nda verilmifl olan
parametrelerin say›s›n› kontrol ediyor. ( “$#”) E¤er tek parametreyle bafllat›lm›flsa “find . -name parametre” komutunu çal›flt›r›yor. E¤er iki parametreyle bafllat›lm›flsa, birinci parametreyi araman›n bafllat›laca¤› dizin
kabul edip “find param1 -name param2” komutunu çal›flt›r›yor. E¤er parametre say›s› bir veya iki de¤ilse üç sat›rdan oluflan bir hata mesaj› veriyor.
Örnekler:

ff
ff
ff
ff

aranan.veri.dosyasi
/home/ugur prog.c
~ file001.dat
“*dat”

Yeni yaratt›¤›n›z ff komutunu kullanmak istedi¤inizde komut program›n›n
bulunamad›¤›na iliflkin bir mesaj al›yorsan›z, çal›flma dizininiz PATH de¤iflkeninizde yer almad›¤› için olabilir. O zaman program› ./ff komutuyla çal›flt›rabilirsiniz.
Yeni ff komutunuzu iyice denedikten sonra genel kullan›ma sokmak için ff
dosyas›n› /usr/local/bin alt›na kopyalayabilirsiniz. Ancak bu kopyalamay› yapabilmek için root kullan›c› yetkilerine gereksiniminiz olacakt›r.
locate
Birçok modern Linux da¤›t›m›nda, arka planda çal›flan "slocate" program›
genellikle günde bir kez olacak flekilde disk(ler)inizdeki dosyalar›n isimlerini indeksler. Bu sayede "locate xyz" komutunu kullanarak normalde birkaç
dakika sürebilecek find /-name "*xyz*" benzeri komutun sonucunu saniyeler içinde görebilirsiniz. Tabi bu sonuç sisteminizin o andaki hali için de¤il,
en son indekslemenin yap›ld›¤› zaman için geçerli olaca¤›ndan, sisteminizde ne kadar de¤ifliklik oldu¤una ba¤l› olarak kimi zaman do¤ru olmayabilir.

grep Komutu

Dosyalar› adlar› ve sahipleri gibi özelliklerine göre aray›p bulma iflini “find”
komutu ile halledebilirsiniz. Ama bazen de dosyalar› isimlerine göre de¤il,
içeriklerine göre araman›z gerekecektir. Belli bir karakter dizisini içeren
dosyalar› ve/veya bir dosya grubu içinde belli bir karakter dizisi geçen sat›rlar› bulmak için;
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grep [-irvnc] dizi dosya(lar)

komutunu kullanmal›s›n›z.
Hemen birkaç örnek...
‹çinde sisteminizin tüm tan›ml› kullan›c›lar› için birer sat›r yer alan
/etc/passwd dosyas›nda “murat” diye bir sözcük olup olmad›¤›n› kontrol
etmek istedi¤inizde
grep murat /etc/passwd

komutunu kullanabilirsiniz. Bu dosyan›n içinde “murat” sözcü¤ü geçen tüm
sat›rlar standart ç›kt› birimine listelenecektir. Ancak komutu bu örnekteki gibi kullan›rsan›z içinde “Murat” geçen sat›rlar› yakalayamazs›n›z. Büyük-küçük harf ay›r›m› yap›lmaks›z›n arama yap›lmas›n› istiyorsan›z komutu;
grep

-i

murat /etc/passwd

fleklinde vermeniz gerekir.
‹çinde “Murat” ya da “murat” geçen sat›rlar›n sat›r numaralar›n› da görmek
isterseniz:
grep

-ni

murat /etc/passwd

formunu kullanabilirsiniz.
Diyelim ki bulundu¤unuz dizinde, ad› “prog” ile bafllayan dosyalar aras›nda bir veya birkaç tanesinin içinde “cayfer” sözcü¤ünün bulundu¤unu biliyorsunuz ama hangileri oldu¤unu hat›rlayam›yorsunuz!
‹flte çözüm:
grep cayfer prog*

Ad› “prog”la bafllayan dosyalarda “cayfer” sözcü¤ünün kaç defa geçti¤ini
ö¤renmek isterseniz grep komutunu:
grep -c cayfer prog*

fleklinde -c parametresiyle kullan›labilirsiniz.
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E¤er içinde belirli bir karakter dizisi geçen dosyalar› bir dizin a¤ac›nda arayacaksan›z -r parametresi çok iflinize yarayacakt›r.
grep -r cayfer *

komutu “cayfer” karakter dizisini çal›flma dizinindeki ve bu dizin alt›ndaki dizinlerdeki dosyalarda arar ve içinde “cayfer” geçen dosyalar›n isimlerini listeler.
grep komutunun üretti¤i listenin çok uzun olmas› durumunda, komutu
grep -r

cayfer * | more

fleklinde kullan›rsan›z, grep komutunun üretti¤i listeyi more komutuna yönlendirerek listenin ekrana sayfa sayfa görüntülenmesini sa¤layabilirsiniz.

Baz› durumlarda size bir dosyada içinde “cayfer” geçen sat›rlar de¤il de,
“cayfer” geçmeyen sat›rlar gerekir.

grep -v bash /etc/passwd

komutu -v parametresinden dolay› /etc/passwd dosyas›ndaki sat›rlar aras›nda, içinde “bash” geçmeyenleri listeleyecektir.
grep komutu ille de dosyalar içinde arama için kullan›lmaz. Baflka programlar›n üretti¤i ç›kt›lar aras›nda da arama yapabilirsiniz. Örne¤in, sisteminizin
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internet servislerini ve ba¤lant›lar›n› yöneten xinetd isimli sürecin konfigürasyonunda de¤ifliklik yapt›¤›n›zda ve bu program› yeniden bafllatman›z gerekti¤inde xinetd’nin süreç numaras›n› bilmeniz gerekecektir. LINUX alt›nda çal›flan bilgisayarlarda, çok meflhur baz› iflletim sistemlerinde oldu¤u
gibi ayar de¤iflikliklerinden sonra sistemi kapat›p açmak gerekmez. xinetd
yaz›l›m›na kendisini yeniden bafllatmas› için; daha do¤rusu ayar dosyalar›n›
yeniden yüklemesi için -HUP sinyalini göndermek yeterli olacakt›r.
xinetd sürecinin numaras›n›, oldukça uzun olan “ps e” listesinde gözle
aramak yerine bu listeyi grep filtresinden geçirebilirsiniz.

grep komutunun gzip veya compress ile s›k›flt›r›lm›fl dosyalar içinde de arama yapabilen bir varyasyonu vard›r: zgrep.

Sisteminizin /var/log dizinindeki dosyalara bakarsan›z baz›lar›n›n isimlerinin “1.gz”, “2.gz” gibi karakterlerle bitti¤ini görürsünüz. Bunlar sistemin
logrotate iflleviyle belirli aral›klarla s›k›flt›r›p arflivledi¤i log dosyalar›d›r.
(logrotate ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi kitab›n “Sistem Yönetimi” bölümünde
bulabilirsiniz.) Bir dosya s›k›flt›r›ld›¤›nda art›k içinde okunabilir karakterler
yer almayacakt›r. Yani, s›k›flt›r›lm›fl bir dosya içinde “cayfer” sözcü¤ünü
grep ile aramak pek ifle yaramaz.
Bu s›k›flt›r›lm›fl dosyalarda bir fleyler arayaca¤›n›z zaman grep komutunu
kullanabilmek için önce bu dosyalar› gunzip gibi bir komutla açman›z ve
ondan sonra grep komutuyla içlerinde arama yapman›z gerekir. Ama durun
bir dakika... LINUX kulland›¤›n›z› unuttunuz herhalde... grep yerine
zgrep

cayfer

/var/log/mail/*
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komutuyla cayfer sözcü¤ünü /var/log/mail alt›ndaki tüm dosyalarda arayabilirsiniz. Üstelik zgrep, s›k›flt›r›lm›fl dosyalar› ve normal dosyalar› ay›rdedip arama ifllemini ona göre yapacak, arad›¤›n› bulursa da rapor edecektir.

tar Komutu ve tar Dosyalar›

LINUX dünyas›nda çal›flan birinin; hele sistem yöneticisiyse, çok s›k karfl›laflaca¤› bir kavramd›r “tar”... “Tape Archive” sözcüklerinden türetilmifltir. UNIX iflletim sisteminin yaz›lmaya baflland›¤› y›llarda teyp makaralar›na
ya da kasetlerine dosya kaydetmek ve bu dosyalar› geri indirmek için gelifltirilmifltir. Art›k teyp kullan›m›, yayg›nl›¤›n› kaybetmifl olsa da (asl›nda büyük sistemlerde hala en yayg›n yedekleme ve arflivleme ortam› teyptir, ancak
küçük ofis ortamlar›nda art›k teyp sürücülere pek rastlanmamaktad›r) “tar
dosya” mant›¤› aynen ve daha da yayg›nlaflarak kullan›lmaktad›r.
tar dosyas› haz›rlaman›n çok basit bir mant›¤› vard›r: “tar’lanmak” istenen

dosyalar› peflpefle ekleyip tek bir dosya elde etmek.

tar komutu
tar dosyas›

Yukar›daki flemadaki gibi d1, ..., d5 isimli dosyalar› tek bir d.tar dosyas›nda birlefltirmek için:
tar
tar

–cvf

–cvf

d.tar

d.tar

d1

d?

d2

d3

d4

d5

veya

komutlar›ndan biri kullan›labilir.
tar dosyalar›, ya da LINUX jargonuna uygun olarak söylemek gerekirse,
“tar yumaklar›” (tar balls) son y›llarda program paketlerini tafl›mak için en
çok kullan›lan yöntemdir. Windows dünyas›nda da ayn› bu flekilde çok kullan›lan bir dosya paketleme yöntemi vard›r: ZIP.
Diyeceksiniz ki “ZIP dosyalar› peflpefle ekliyor eklemesine ama hem dosyalar›
s›k›flt›rarak toplam paketi küçültüyor hem de alt dizinleri de paketin içine yerlefltirebiliyor.”
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Bir kere flu noktada anlaflal›m: Windows serisi iflletim sistemleri kiflisel kullan›m için tasar›mlanm›flt›r ve bu kavram içinde de oldukça baflar›l›d›r. Oysa UNIX, 30 y›ldan fazla bir süredir gelifltirilmektedir ve profesyonel kullan›m için tasar›mlanm›flt›r. Bu nedenle biliflim dünyas›nda Windows’un yap›p da LINUX’un yapamad›klar› de¤il, bunun tam tersi konuflulur. Sözün
k›sas›
tar -cvzf

web_cayfer.tgz ./public_html

komutuyla /home/cayfer/public_html dizini alt›ndaki herfleyi web_cayfer.tgz dosyas› içine s›k›flt›rarak paketleyebilirsiniz.

fiimdi tar komutunda kullan›labilecek baz› önemli parametrelere ve tar’›n
çok kullan›ld›¤› ifllere bir göz atal›m:
tar Parametreleri
c Create: tar dosyas› yarat›laca¤›n› belirtir.

x Extract: Bir tar dosyas›n›n aç›laca¤›n› (çözülece¤ini) belirtir.

t Table of contents: Bir tar dosyas›n›n içeri¤inin listelenece¤ini belirtir.
v Verbose: Bir tar dosyas› yarat›l›rken ya da aç›l›rken elden geçen

dosyalar›n isimlerini ekrana listelemek için kullan›l›r.
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z tar dosyas›n›n s›k›flt›r›lm›fl bir dosya olarak kullan›laca¤›n› belirtir.

Yani, dosya yarat›l›yorsa s›k›flt›r›larak yarat›lacakt›r; dosya çözülüyorsa,
öncegunzip ile aç›lmas› gerekti¤ini belirtir.

f File: Yarat›lacak, aç›lacak ya da içindekiler tablosu listelenecek tar

dosyas›n›n ad›n›n komut sat›r›nda verilece¤ini belirtir. tar dosyas›
yarat›rken, yarat›lacak dosya ad›n›n verilece¤inin belirtilmesi biraz
garip geldi, de¤il mi? Evet, hakl›s›n›z ama diskte gerçek bir dosya
yaratmaks›z›n tar dosyas› oluflturmak oldukça anlaml›d›r. Bu flekilde
kullan›m›n bir örne¤ini tar Komutu ile Yedekleme bafll›¤› alt›nda
bulabilirsiniz.

fiimdi s›ra örneklerde:
tar -cvf dat_dosyalar.tar

*dat

tar -cvzf dat_dosyalar.tgz

*dat

Çal›flma dizininde yer alan ve isimleri “dat” ile biten tüm dosyalar›
dat_dosyalar.tar ad›yla birlefltirir.
Ayn› ifli dosyalar› s›k›flt›rarak yapar. S›k›flt›rma ifli gzip program› kullan›larak yap›l›r.

tar -tf

dat_dosyalar.tar

dat_dosyalar.tar isimli dosyan›n içindeki dosya ve dizinlerin listesini

döker.

tar -xvf
dat_dosyalar.tar
dat_dosyalar.tar dosyas›n›n içindeki tüm dosyalar› çal›flma dizinine

açar.

tar -xvf

dat_dosyalar.tar

birinci.dat

dat_dosyalar.tar dosyas›n›n içinden yaln›zca birinci.dat isimli dosya-

y› çal›flma dizinine açar. E¤er açmak istedi¤iniz dosya, tar dosyas› oluflturulurken bir dizin alt›nda yer al›yor idiyse, bu dosyay› açarken o dizini de
belirtmelisiniz. (tar -xvf d.tar /home/cayfer/mail gibi.)
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tar -xvf dat_dosyalar.tar -C /tmp/yeni_dizin

dat_dosyalar.tar dosyas›n›n içindeki tüm dosyalar›
/tmp/yeni_dizin dizinine açar.

tar -cvf /dev/rst0 /home

/home dizinindeki herfleyi birinci SCSI teyp birimindeki kasete kaydeder
(st0) ve ifli bitirince kaseti bafla sarar. (r: rewind)

tar -cvf /dev/nrst0

/home

/home dizinindeki herfleyi birinci SCSI teyp birimindeki kasete kaydeder
(st0) ve ifli bitirince kaseti kald›¤› yerde b›rak›r. (nr: no rewind)

tar

-cvzf

yedek.tgz

/home -exclude /home/cayfer

/home/cayfer dizini hariç, /home alt›ndaki tüm dosya ve dizinleri
yedek.tar dosyas›nda s›k›flt›rarak birlefltirir.

tar program›n›n yaratt›¤› dosyalar›n uzant›lar› “.tar” ya da “.tar.gz” olmak zorunda de¤ildir. Ancak tar dosyalar›n› bu flekilde isimlendirmek

önemli bir al›flkanl›¤›n›z olmal›d›r. Aylar sonra karfl›n›za ç›kan bir dosyan›n

tar dosyas› oldu¤unu hat›rlamayabilirsiniz; ancak isim verirken “.tar” ve-

ya “.tar.gz” uzant›s› verdi¤iniz dosyalar› ne yapman›z gerekti¤ini her zaman için hat›rlars›n›z.

tar program›n›n c, v, f gibi parametrelerinin bafl›na “-” iflareti koymak zorunda de¤ilsiniz, yani “tar cvf home.tar /home” geçerli bir komuttur.

tar Komutu ile Yedekleme
Tüm akl› bafl›nda bilgisayar kullan›c›lar› gibi dosya ve dizinlerinizi yedeklemelisiniz. Bilgisayar›n›z›n diskinin ar›zalanmas›na, bilgisayar›n›z›n oldu¤u
gibi çal›nmas›na, yanmas›na ya da disklerin yanl›fll›kla formatlanmas›na haz›rl›kl› olmal›s›n›z.
Kullan›c› olarak kendi dosyalar›n›z›, periyodik olarak (örne¤in her akflam)
bir baflka disk üzerine kopyalayabilirsiniz. Bir baflka bilgisayara kopyalamak
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elbette daha güvenli olacakt›r. Art›k yedekleyece¤iniz dosyalar›n de¤erine
göre kendiniz bir strateji gelifltirirsiniz nas›lsa...
Yedekleme amac›yla bu kopyalama iflini sistem yöneticisi s›fat›yla, yani root
kimli¤iyle yapman›z gerekti¤inde sizi küçük bir sorun bekliyor olacakt›r:
Tipik bir UNIX bilgisayarda /home dizini alt›nda kullan›c›lar›n kiflisel dizinleri yer al›r. Normal koflullarda her kiflisel dizinin ve alt›ndaki dosyalar›n
sahibi farkl› kullan›c›lar olacakt›r. root kullan›c› olarak

cp -r /home /disk2

komutuyla /home dizinindeki herfleyi ikinci disk üzerine kopyalayabilirsiniz,

ama disk2 alt›na kopyalanan tüm dosyalar›n ve dizinlerin sahibi root olur!

Bu durumda yedekleri geri indirmeniz gerekti¤inde indirilen tüm dosyalar›n
sahiplerini yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Zor ifl! Oysa, tüm dosya ve dizinlerin bafltan gerçek sahiplerinin kimli¤iyle yedeklenmesi çok daha anlaml›
olurdu. Bu nedenle cp komutunu yedekleme için kullanman›z› önermeyiz.
Asl›nda LINUX iflletim sisteminin basit kopyalama komutu olan cp program› “-p” parametresiyle bu sorunu ortadan kald›rabilmektedir; yani, de¤iflik
kullan›c›lara ait dosyalar›
cp -rp /home /disk2

gibi bir komutla (“-p” parametresini kullanarak) kopyalarsan›z, kopyalanan
dosyalar yeni yerlerinde as›l sahipleri ve eriflim özellikleriyle birlikte kopyalan›r. Ancak bu özellik standart bir UNIX özelli¤i olmad›¤› için LINUX d›fl›ndaki UNIX türevlerinin hepsinde ifle yaramaz. Sistem yöneticisi olarak yedek alman›z gerekti¤inde tar kullanmaya al›flman›z daha yararl› olacakt›r.
tar komutu yedekleme komutlar› aras›nda en kullan›fll› olan›d›r. Bir tar yuma¤›n› çözmek üzere gerekli tar komutunu “root” kullan›c› kimli¤iyle verdi¤inizde bile çözülen tüm dosya ve dizinler orijinal sahiplerinin kimli¤ine
uygun olarak çözülür.
tar komutunun “-f” parametresini hat›rl›yor musunuz? Hani yarat›lacak
tar dosyas›n›n ad›n› verece¤inizi belirten parametre... Bu parametreden söz
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ederken “tar komutunu bir tar dosyas› yaratmadan da kullanmak olas›d›r”
demifltik. Evet; flimdi bu garip olay› aç›klaman›n zaman› geldi:
Diyelim ki bilgisayar›n›za ikinci bir disk takt›n›z ve /home dizinini bu yeni
diske tafl›mak istiyorsunuz. /home dizininizdeki dolu alan 24 GB olsun, yeni diskiniz de 40 GB olsun.
“cp -r /home /disk2” komutunun ifl görmeyece¤ini anlatm›flt›k. Peki, önce:
tar

-cvf

/disk2/eski_home.tar

/home

komutuyla /home dizininin /disk2 üzerinde bir tar yuma¤›n› olufltursak,
sonra da
cd /disk2
tar -xvf eski_home.tar

komutlar›yla bu yuma¤› /disk2’de açsak olur mu acaba?
Asl›nda olmaz! Çünkü ikinci diskinizde yeteri kadar bofl yer yok! 40 GB’l›k
disk üzerine hem 24 GB’l›k bir tar yuma¤›n› hem de bu yuma¤›n aç›lm›fl halini s›¤d›ramazs›n›z! tar komutunu -z parametresiyle birlikte kullan›p tar
yuma¤›n› küçültmeyi düflünebilrsiniz ama bu taklalara hiç gerek yok! Çözüm UNIX’in zerafetinde yat›yor. Ayn› anda iki tane tar program› bafllat›p,
birinin yaratt›¤› tar yuma¤›n› arada hiç disk kayd› yapmadan, yani tar dosyas› oluflturmadan, ikinci tar program›na pompalayabilirsiniz:
-cv

/home/cayfer

(cd /disk2; tar

--

tar

-x)

Dikkat ederseniz iki LINUX komutu birlikte bafllat›l›yor:
1. tar -cv /home/cayfer
2. (cd /disk2; tar -x)
Bunlardan birincisi (“tar cv /home/cayfer”) -f parametresi verilmeden
kullan›ld›¤› için, yani yarat›lacak tar dosyas› belirtilmedi¤i için, oluflturaca¤›
tar yuma¤›n› standart ç›kt›ya gönderecektir.
‹kinci komut bileflik bir komuttur. Noktal› virgülle ayr›lm›fl iki komuttan
oluflan ve parantezler aras›na yaz›lm›fl olan bu bileflik komut da tar komutuyla birlikte bafllat›lacakt›r.
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Bu bileflik komut, girdisini “pipe” ifllemiyle bir önceki komutun ç›kt›s›ndan
alacakt›r. Bileflik komutun ilk parças› “cd /disk2” oldu¤u için önce çal›flma dizini /disk2 olarak de¤ifltirilecek, sonra da tar komutu x parametresiyle çal›flt›r›lacakt›r. Bu ikinci tar komutunda da -f parametresi kullan›lmad›¤› için çözülecek tar yuma¤› standart giriflte aranacakt›r. Birinci tar
program› bir yandan yuma¤› olufltururken ikinci tar program› da bu yuma¤› yeni dizine çözecektir. “(cd /disk2; tar -x)” bileflik komutu yerine
“tar -xC /disk2” komutu da kullan›labilirdi elbette.

tar -cv /home/cayfer

tar -x

‹fli biraz daha kar›flt›ral›m isterseniz:
Birinci tar program›n› bir bilgisayarda; ikinci tar program›n› da bir baflka
bilgisayarda (ikisinin de UNIX bilgisayar› olmas› kayd›yla elbette) çal›flt›rarak yedeklemeyi bir baflka bilgisayar üzerine yapmaya ne dersiniz?
tar -cv /home/cayfer | rsh 192.168.1.2 (cd /yedek; tar -x)

tar -cv /home/cayfer

tar -x

Evet, birinci tar komutu sizin makinenizde çal›fl›rken ikinci tar komutu
192.168.1.2 IP numaral› bir baflka makinedeki /yedek dizini çal›flma dizini
iken çal›flacak. Bu komutun çal›flabilmesi için 192.168.1.2 IP numaral› bilgisayarda, sizin bilgisayar›n›z taraf›ndan komut çal›flt›r›lmas›na izin verilmifl
olmas› gerekir ki bu da baflka bir bölümün konusudur.
tar Komutunu Kullan›rken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
tar komutunu kullan›rken çok tekrarlanan baz› hatalara dikkatinizi çekmek

istiyoruz.

• tar komutu, tar dosyas› yarat›rken dosya ve dizin ay›r›m› yapmaz. Parametre olarak verilen dosya kal›b›na uyan her fley tar dosyas›n›n içine paketlenir.
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Dizinler ve alt dizinleri buna dahildir.

• “tar -cvf yedek.tar *” komutu (çal›flma dizinindeki her fleyi yedek.tar dosyas› olarak birlefltir gibi okunan komut) asl›nda tam olarak
istedi¤iniz ifli yapmayacakt›r. Komutun bu flekilde kullan›lmas› durumunda ad› “.” (nokta) ile bafllayan dosyalar tar dosyas›na dahil edilmeyecektir. Adlar› noktayla bafllayan dosyalar› da paketlemek istiyorsan›z tüm dizini tar’lamak zorundas›n›z. Bir dizinin tümünü paketlerken istemedi¤iniz alt dizinleri -exclude parametresiyle paket d›fl›nda b›rakabilece¤inizi
unutmay›n.
• tar program›, dosya çözerken diskte ayn› isimde bir dosya/dizin olsa bile
uyarmadan üzerine yenisini indirecektir. Diskteki eski dosyalar›n üzerine
kay›t yap›lmamas› için -k (keep) parametresini kullanabilirsiniz.

• tar program›, tar dosyas› yarat›rken ba¤lant›l› dosyalar› (linkleri) kopyalamaz ve bu ba¤lant›lar› izlemez. Örne¤in /var/spool/mail dizini
/disk2/mail dizinine linkli ise, /var dizini paketlenirken /var/spool/mail dizininde görünen ama asl›nda /disk2/mail dizininde yer alan
dosyalar pakete al›nmaz. Al›nmas›n› istiyorsan›z -h parametresini kullanmal›s›n›z.

rsh Komutu

Bir önceki sayfada, bir dizinin, oldu¤u gibi bir bilgisayardan bir baflkas›na
transfer edilmesine iliflkin tar örne¤inde
rsh

192.168.1.2 (cd

/yedek;

tar

-x)

fleklinde bir komut kullanm›flt›k.
Ad› “Remote Shell” sözcüklerinin k›saltmas›ndan gelen rsh komutu, bir bilgisayar›n terminalinde çal›fl›rken, baflka bir bilgisayarda komut çal›flt›r›p, o
komutun varsa üretti¤i STDOUT’a gidecek görüntüyü çal›flt›¤›n›z terminale alabilmek için kullan›l›r.
Örne¤in, 168.4.4.2 IP adresli bilgisayarda çal›fl›rken 139.179.211.10 IP adresli bilgisayardaki kiflisel dizininizdeki dosyalar›n listesini görmeniz gerekirse; ikinci bir terminal ekran› aç›p, orada 139.179.211.10 bilgisayar›na telnet veya ssh ile ba¤lan›p ls komutunu vermeniz gerekmez. Bu uzun yöntem yerine 168.4.4.2 IP adresli bilgisayar›n terminal penceresinde
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rsh

139.179.211.10

ls

/home/cayfer

komutunu verirseniz “ls /home/cayfer” komutu, 139.179.211.10 IP adresli bilgisayarda çal›flt›r›lacak, dosya ve dizin listesi, komutu verdi¤iniz terminal penceresine listelenecektir.
ssh, telnet yerine kullan›labilecek, daha do¤rusu kullan›lmas›n› hararetle

önerdi¤imiz güvenli bir terminal emülasyon program›d›r.

Buraya kadar çok iyi; ama önlem al›nmazsa, rsh komutu insan› dehflete düflürecek bir güvenlik riskini de yan›nda getirecektir. Düflünsenize; yerini bile bilmedi¤iniz bir bilgisayardan birileri sizin bilgisayar›n›za yönelik olarak
rsh

168.4.4.2

/bin/rm

-r

/etc

komutunu verirse neler olur?
‹flte bu yüzden rsh komutunun çal›flt›r›labilmesi için özel izin gerekir.
Bu özel izin iki flekilde verilebilir:
1. Her kullan›c› kendi izinlerini kendisi düzenler.
2. Sistem yöneticisi tüm sistem için geçerli izinleri düzenler.
Kullan›c›lar kendi kimlikleriyle ilgili izinleri düzenlemek için kendi kiflisel dizinlerinde ad› .rhosts olan bir dosya (dosyan›n ad›n›n bafl›ndaki noktaya
dikkat!) haz›rlarlar. Bu dosyada, rsh komutunun hangi bilgisayarlardan, hangi kimliklerle verilmesi durumunda komutun çal›flt›r›labilece¤i belirtilir. Örne¤in cayfer isimli kullan›c› kendi kiflisel dizininde (/home/cayfer), içinde
139.179.210.4
www.abc.com.tr
www.xyz.edu.tr

murat
omer

sat›rlar› olan bir .rhosts dosyas› yarat›rsa;

• 139.179.210.4 bilgisayar›ndan kullan›c› ad› “cayfer” olan kullan›c›ya bu
bilgisayara yönelik olarak “cayfer” kimli¤iyle rsh komutu verme yetkisi
verilmifl olur. Ayr›ca,
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• www.abc.com.tr bilgisayar›ndan “murat” ve www.xyz.edu.tr bilgisayar›ndan “omer” kimli¤i ile verilen rsh komutlar›n›n “cayfer” kimli¤iyle
çal›flt›r›lmas›na izin verilmifl olur.
E¤er bir baflka bilgisayardaki tan›ml› tüm kullan›c›lar›n sizin bilgisayar›n›zdaki ayn› isimle tan›mlanm›fl kullan›c› kimlikleriyle rsh komutunu çal›flt›rmalar›na izin vermek istiyorsan›z her kullan›c› dizinine teker teker .rhosts dosyas› yerlefltirmektense bir /etc/hosts.equiv dosyas› yarat›p içine di¤er bilgisayar›n ya da bilgisayarlar›n IP adreslerini veya aç›k adlar›n› yazabilirsiniz.
Örne¤in, bilgisayar›n›zda /etc/hosts.equiv dosyas› varsa ve içinde
139.179.2.123
abc.xyz.edu.tr

sat›rlar› yer al›yorsa, 139.179.2.123 ve abc.xyz.edu.tr bilgisayar›nda kay›tl›
kullan›c›lar, sizin bilgisayar›n›za yönelik rsh komutu verebilirler. Sizin bilgisayar›n›zda da ayn› adla tan›ml› kullan›c›lar olmas› kayd›yla, rsh ile gönderilen bu komut(lar) sizin bilgisayarda çal›flt›r›lacak, varsa komutun STDOUT’a
gönderece¤i mesajlar, rsh komutunu veren bilgisayara gönderilecektir.
Hat›rlarsan›z, daha önce LINUX’ta kullan›c› tan›mlar›n›n isimle de¤il, kullan›c› numaras›yla tutuldu¤unu söylemifltik. Uzaktan çal›flt›r›lan komutlarda
kullan›c› tan›mlamas› bunun bir istisnas›d›r. Ayn› insana ait hesap ad›n›n iki
de¤iflik bilgisayarda ayn› kullan›c› numaras›yla kaydedilmesini sa¤lamak neredeyse olanaks›z oldu¤u için, rsh izni düzenlemelerinde numara de¤il, isim
esas al›n›r.
rsh asl›nda UNIX’te “Remote Commands” (Uzaktan komutlar) olarak an›lan bir komut ailesinin bir bireyidir. rsh ile ayn› mant›kta çal›flt›r›lan ve izinleri .rhosts ile /etc/hosts.equiv dosyalar›yla denetlenen
rcp
rlogin

(remote copy)
(remote login)

komutlar› da birer “remote command” olarak kullan›labilir.
‹ki ayr› bilgisayarda yer alan dosya sistemleri aras›nda dosya/dizin kopyalamak için rcp komutunu kullanabilirsiniz. (Tabii ki .rhosts veya
/etc/hosts.equiv dosyalar›yla uygun izinlerin verilmifl olmas› kayd›yla.)
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Örne¤in:
rcp
rcp

sunucu:/var/www/html/*
-r

/home/cayfer

/home/cayfer/public_html/*

139.179.1.1:/var/www/html

gibi.
rlogin komutunu ise flifre vermeden bir baflka makinedeki ayn› isimli hesab›n›za ba¤lanmak için kullanabilirsiniz. Ancak biz rlogin yerine ssh ko-

mutunu kullanman›z› ve flifre girmeye üflenmemenizi öneririz.

xargs Komutu

Kabuk programlar›n›n dosya ismi kal›plar›n› ifllerken karfl›laflabilecekleri bir
sorun vard›r. Ama bu sorunu bir örnekle aç›klamak daha kolay olacak galiba...
Diyelim ki bir dizin içinde 5000 dosya var ve bunlar›n yar›s›n›n isimleri
*.log, gerisi de *.bak kal›b›nda. Siz ad› *.bak kal›b›na uyan dosyalar› silmek istiyorsunuz ve “rm *.bak” komutunu veriyorsunuz, ard›ndan da
“Argument list too long” hata mesaj›n› al›yorsunuz.
Asl›nda flöyle bir düflününce bu hata mesaj›n› alman›z son derece normaldir.
Siz “rm *.bak” komutunu verdi¤inizde, kabuk program›n›z çal›flma dizininizde yer alan ve ad› *.bak kal›b›na uyan tüm dosya isimlerini bulup bunlar› aralar›nda birer bofllukla komutunuzun rm k›sm›n›n ard›na dizmeye çal›flacakt›r. Bu kal›ba uyan 2500 dosya olsa ve her birinin ad› 10 karakter
uzunlu¤unda olsa siz yaklafl›k 25 Kbyte uzunlu¤unda bir komut sat›r› yazm›fl gibi olacaks›n›z. Eh, herfleyin bir s›n›r› olmal› de¤il mi? ‹flte sizin bu komut, bash program›n›n komut sat›r› için ay›rd›¤› tampon alan›n›n d›fl›na taflt›¤› için “too long” mesaj›n› al›yorsunuz.
UNIX’te her problemin bir çözümü oldu¤unu farketmiflsinizdir art›k herhalde. ‹flte bu sorunun çözümü de xargs komutudur.
xargs

--

ls *.bak

/bin/rm

Yukardaki bileflik komutun ilk parças› çal›flma dizininde yer alan ad› *.bak
kal›b›na uygun dosyalar›n isim listesini üretecek (binlerce dosya isminden
oluflan bir liste olabilir); ikinci bölümü de bu listedeki her bir dosya için
/bin/rm komutunu çal›flt›racakt›r.
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Benzeri bir örnek daha: Diyelim ki bir dizin ve alt›ndaki tüm alt dizinlerdeki dosyalar›n aras›ndan, içinde “www.bilkent.edu.tr” karakter dizisi yer
alan dosyalar› bulmak istiyorsunuz.
‹lk akla gelen çözüm:
grep

“www.bilkent.edu.tr”

`find .`

komutunu yazmakt›r.
Haydaaaa.. Bu da nerden ç›kt› diyebilirsiniz. Komutun analizi flöyle: Önce
find komutu yaln›zca “.” dan oluflan bir parametreyle bafllat›l›yor. find
komutu bu haliyle çal›flma dizini ve alt›ndaki tüm dosyalar›n ve dizinlerin
isimlerini listeliyor.

` ` t›rnaklar› aras›nda yer ald›¤› için önce bu komut çal›flt›r›lacak ve komutun standart ç›kt›ya gönderdikleri bu t›rnaklar aras›na yerlefltirilecektir. Böylece grep komutunun sonuna uzunca bir dosya ad› listesi
eklenmifl olacakt›r.

find komutu

Buraya kadar her fley iyi; ancak dosya listesi çok uzunsa komut sat›r› da
bash kabu¤unun s›n›rlar›n› aflacakt›r ve grep komutu çal›flt›r›lamayacakt›r.
Çözüm için gene xargs önerece¤iz:

xargs grep “www.bilkent.edu.tr”

--

find .

Asl›nda yukardaki komutla yap›lan ifl
grep

-r

www.bilkent.edu.tr

*

komutuyla da yap›labilirdi; ancak amac›m›z xargs komutuna bir örnek
vermekti.
find komutunu anlat›rken verdi¤imiz “belirli bir kullan›c›ya ait tüm dosyalar› silme” iflini hat›rl›yor musunuz? ‹flte xargs ile benzeri bir ifl yapan ko-

mut:

grep -v \.dat

--

find / -user hasan

xargs /bin/rm
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Yukardaki komut sahibi hasan olan dosyalar aras›nda ad›nda “.dat”
geçmeyen dosyalar› silecektir.
find komutu sahibi hasan olan dosyalar› listeleyecektir. Bu liste grep program›na “-v \.dat” parametresiyle gönderilecek; -v’den dolay› içinde
“.dat” geçen sat›rlar de¤il; geçmeyenler listelenecektir. Elde edilen bu dosya listesi de xargs arac›l›¤›yla /bin/rm komutuna gönderilerek dosyalar silinecektir. Bu örnekte “.dat” yerine “\.dat” yaz›ld›¤›, yani noktan›n ifla-

retlenmifl oldu¤u dikkatinizi çekmifl olmal›. Bunun nedeni fludur: E¤er
“.dat” yazsayd›k, bu ifade grep taraf›ndan “herhangi bir karakter ve ard›ndan gelen dat” olarak de¤erlendirilirdi. Böylece ad›nda “sedat” geçen dosyalar liste d›fl›nda kal›rd›. Oysa basit nokta yerine “\.” yazmakla grep’e
noktay›, “her karaktere uyan” bir joker karakter de¤il de, bildi¤imiz “.”
olarak de¤erlendirmesini istedi¤imizi belirtmifl olduk.

at Komutu
at

[-m]

saat

Verece¤iniz komutlar›n belirli bir gün ve saatte bafllat›lmas›n› sa¤lar. Tarih
belirtmezseniz “içinde bulundu¤umuz gün” kabul edilir. Web sitenizin ana
sayfas›n›n 31 Aral›k günü tam geceyar›s› de¤iflmesini istiyorsan›z, önceden
haz›rlayaca¤›n›z index_yeni.html dosyas›n›n saat tam 23:59’da
index.html üzerine kopyalanmas› için:
at

–m

Dec 31 23:59

komutunu kullanarak
cd /var/http/html/
/bin/cp index_yeni.html

index.html

komutlar›n› geceyar›s›na bir dakika kala çal›flacak flekilde programlayabilirsiniz.
Saat belirtirken

13:30

now + 10 minutes
4pm tomorrow
midnight

Jun 30 4am

gibi formlar kullanabilirsiniz.
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Tarih vermek istedi¤inizde kullanman›z gereken form, “aaa gg” olmal›d›r.
Burada aaa, ay isimlerinin ‹ngilizcelerinin üç harfli k›saltmalar›ndan biri olmal›d›r. (Jan, Feb, ... gibi) gg ise do¤al olarak gündür... -m seçene¤i ise,
program›n baflar›yla çal›flt›r›lmas› durumunda komutu veren kullan›c›ya bir
e-posta mesaj› gönderilmesini sa¤lar.
at komutunu yukardaki formlardan birinde verdi¤inizde belirtti¤iniz saat-

te çal›flt›r›lmas›n› istedi¤iniz komutlar› girmenizi isteyecektir. Bu komutlar›
girmeniz tamamland›¤›nda Ctrl-D tufluna basarak standart giriflten girilecek
verilerin bitti¤ini belirtmelisiniz.

Afla¤›daki örnek at komutu, /usr/local/bin/backup komutuyla
/dev/hda1 diskinin yede¤ini alma iflini gece yar›s›na bir dakika kala bafllat›-

lacak flekilde kuyru¤a at›yor. Ayr›ca bu komutun çal›flmas› bitince
/home/cayfer dizinindeki “mesaj” dosyas›n› da “mail ayfer@ieee.org”
komutuyla Ömer’e e-posta olarak gönderiyor.

at komutuyla zaman›n›n gelmesini beklemek üzere kuyru¤a at›lm›fl iflleri
atq komutuyla görebilirsiniz.

Bu listede kuyrukta bekleyen ifllerin herbirinin bir numaras› (7, 8, 9) ve bekledi¤i kuyru¤un ad› (a) görünür.
Kuyrukta bekleyen ifllerin ne oldu¤unu hat›rlamak istedi¤inizde
at

-c

1
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gibi bir komutla, örne¤in 1 numaral› iflin ayr›nt›l› komut dizisini görebilirsiniz.

Bu ayr›nt›l› döküm ilk bak›flta sizi dehflete düflürebilir. Çünkü sizin yazd›¤›n›z komut sat›rlar›n›n önüne bir çok kabuk komutu yerlefltirilmifl oldu¤unu
göreceksiniz. Sistem taraf›ndan eklenen bu komutlar›n espirisi fludur: Kuyru¤a att›¤›n›z iflin çal›flma zaman› geldi¤inde büyük olas›l›kla siz sistemde olmayacaks›n›z. Dolay›s›yla sizin için çal›flmakta olan bir kabuk da olmayacakt›r. Eh... peki sistem verdi¤iniz komutu nas›l bir ortamda çal›flt›rs›n? ‹flte bu
bafltaki komutlar, iflinizin çal›flt›r›lma zaman› geldi¤inde sizin yerinize bir kabuk bafllat›p sizin kiflisel kabuk ortam›n›z› oluflturmak içindir. Bu laflar hoflunuza gitmediyse boflverebilirsiniz. Alt taraf› gece yar›s› çal›flt›rman›z gereken bir ifl olursa di¤er iflletim sistemi yöneticileri gibi kalkar ifl yerine gider,
ifli adam gibi elle çal›flt›r›verirsiniz.
at komutuyla ileri bir saatte çal›flt›r›lmak üzere programlad›¤›n›z bir ifli ip-

tal etmek istedi¤inizde

atrm n
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komutunu kullanabilirsiniz. Burada n, çal›flmaya bafllamak için zaman›n
gelmesini bekleyen iflin atq komutu taraf›ndan bildirilen s›ra numaras›d›r.
Yani kuyruktaki bir ifli iptal etmeden önce atq komutuyla o iflin kuyruk s›ra numaras›n› ö¤renmeniz gerekir.
at komutunun çal›flabilmesi için arka planda sürekli çal›flan ve geçen
zaman› kollayan bir yaz›l›m olmal›d›r. LINUX’da bu ifli atd program› yapar. at komutunuzun çal›flmas› için arkada atd çal›fl›r durumda olmal›d›r. (at daemon) E¤er at komutunu verdi¤inizde atd’nin çal›flmad›¤›na
iliflkin bir hata mesaj› al›rsan›z atd’yi siz elinizle bafllatabilirsiniz. atd’nin
bilgisayar›n›z›n her aç›l›fl›nda otomatik olarak bafllat›lmas› için birtak›m

ifller yapmal›s›n›z. Bu aflamada yaln›zca atd’nin elle bafllat›lmas›n› gös-

termekle yetinece¤iz:

/etc/rc.d/init.d/atd start
Aç›l›fl s›ras›nda otomatik bafllatma iflini sistem yönetimiyle ile ilgili bölümlerde ö¤reneceksiniz.

at komutuyla belirli bir tarih ve saat için programlanan ifller, zaman› geldi¤inde yaln›zca bir kez çal›flt›r›l›r. Periyodik olarak, örne¤in, her gece yar›s›
tekrarlanmas›n› istedi¤iniz ifller için at komutundan yararlanamazs›n›z.

E¤er belirli bir iflin “her saat bafl›”, “her gece yar›s›”, “her Pazartesi sabah
09:03’de” otomatik olarak bafllat›lmas›n› istiyorsan›z, cron yaz›l›m›ndan
yararlanabilirsiniz. cron yaz›l›m› do¤rudan bir komutla kullan›lmaz. Periyodik olarak yap›lmas›n› istedi¤iniz iflleri cron yaz›l›m›n›n ayar dosyas› üzerinde yapaca¤›n›z düzenlemelerle belirtirsiniz. Bu düzenlemeler için de
“crontab -e” komutu kullan›l›r. cron hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiyi kitab›n “Sistem Yönetimi” bölümünde bulabilirsiniz.

date, hwclock

Bazen sisteminizin saatinin yanl›fl oldu¤unu; biraz ileri gitti¤ini ya da geri
kald›¤›n› farkedersiniz. LINUX’un saatini date komutuyla de¤ifltirebilirsiniz ama bu komut bilgisayar›n›z›n saat devresinin ayar›n› de¤ifltirmeyecektir.
‹flletim sisteminin tuttu¤u saat ve tarihi bilgisayar›n saat devresine kaydetmek için hwclock komutunu kullanmal›s›n›z.
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hwclock

--systohc

komutu LINUX sistem saatini bilgisayar›n saat devresine kaydeder.
hwclock

--hctosys

komutu ise bilgisayar›n saat / takvim devresindeki zaman› LINUX sistem
saati olarak al›r.

lynx

Bir senaryo: Yapt›¤›n›z bir çal›flma için web adresini ezbere bildi¤iniz bir
yerden bir dosya indirmeniz gerekti. O s›rada da Netscape, Konqueror veya Mozilla gibilerinden bir grafik taray›c›n›z aç›k de¤il. Dosya indirece¤iniz
sitenin web sayfalar›n›n grafik unsurlar› da sizi ilgilendirmiyor.
lynx böyle bir durumda çok iflinize yarayacakt›r. Karakter tabanl› terminal

pencereleri için yaz›lm›fl küçük, h›zl› ama yetenekli bir web taray›c›s›d›r
lynx. Belle¤e çabuk yüklenmesi sayesinde indirmek istedi¤iniz dosyaya h›zla eriflebilirsiniz.
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cut

cut, more ve less komutlar› basit metin dosyalar›n› ekrana görüntülemek

için oldukça kullan›fll› komutlar olmakla birlikte, bazen dosyalar› oldu¤u gibi listelemek yerine baz› sat›rlar›n baz› alanlar›n› listelemek de isteyebilirsiniz.

Örne¤in /etc/passwd dosyas›n›n yaln›zca hesap ismi ve kullan›c› ismi alanlar›ndan oluflan bir listeye gereksinim duydu¤unuzda
cut -d: -f

1,5

/etc/passwd

komutuyla “:” ile ayr›lm›fl olan alanlardan yaln›zca birinci ve beflincileri listeleyebilirsiniz.
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Kolay incelenebilmesi için gerçek örnek sadelefltirilmifltir.

cut komutuna -d parametresiyle sat›rlardaki alanlar› ay›ran ayraç tan›t›l›r.

Ayraç belirtmezseniz ayraç karakteri olarak <Tab> kabul edilir. ‹lk 5 alan›
listelemek istedi¤inizde “-f1, 2, 3, 4, 5” parametresi yerine “-f 1-5” parametresini kullanabilirsiniz.
Elde etti¤iniz liste çok uzunsa, tüm LINUX komutlar›nda oldu¤u gibi cut
program›n›n standart ç›kt›ya gönderdiklerini more veya less program›na
yönlendirebilirsiniz.

tee

Baz› durumlarda bir program›n ç›kt›s›n› iki de¤iflik yere yönlendirmeye gereksinim duyabilirsiniz. Örne¤in uzun bir dosyay› s›ralay›p, s›ral› dosyay›
hem less ile sayfa sayfa görüntülemek hem de bu s›ral› kay›tlar› bir dosyaya yönlendirmek isteyebilirsiniz.
tee

adresler.sirali

--

adresler

--

sort

less

komutu “adresler” dosyas›n› s›ralayarak s›ral› halini tee program›na
yönlendirilecek; tee program› standart girdisinden gelen verileri hem adresler.sirali dosyas›na hem de kendi standart ç›kt›s›na yönlendirecek;
son olarak da “less” komutu bu sat›rlar› sayfa sayfa listeleyecektir.
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script

Diyelim ki çok say›da komuttan oluflan bir dizi ifl yapmak ve bu komutlar›
ve ald›¤›n›z yan›tlar› sonradan incelemek üzere saklamak istiyorsunuz.
script program›, sizi bu ifl boyunca, hangi komutu verdi¤inizi ve ne yan›t
ald›¤›n›z› ka¤›da not etmekten kurtaracakt›r.
script

/tmp/log1

komutu, verildi¤i andan bafllayarak Ctrl-D tufluna bas›ncaya kadar verdi¤iniz tüm komutlar› ve bu komutlara iliflkin STDOUT’a gönderilen herfleyi
/tmp/log1 dosyas›nda saklar. script’i Ctrl-D ile durdurduktan sonra bu
/tmp/log1 dosyas›n› bir anlamda “kaptan›n seyir defteri” olarak kullanabilirsiniz.
script komutunu
script

-a

/tmp/log1

fleklinde kullan›rsan›z, seyir kay›tlar› /tmp/log1 dosyas›n›n olas› eski içeri¤ine eklenir.

split

Bazen büyük dosyalar› küçük parçalara ay›rmak zorunda kal›rs›n›z. Örne¤in
50 Mbyte uzunlu¤unda bir dosyay› bir baflkas›na göndermek için e-posta’dan baflka olana¤›n›z yoksa, tek ç›kar yol dosyay› e-posta sunucular›n›n
kabul edece¤i büyüklükte (tipik olarak 10 Mbyte) parçalara bölüp öyle göndermektir.
split komutu, dosyalar› isterseniz belli büyüklükte parçalara, isterseniz
belli say›da sat›r içeren parçalara bölebilir.
split

-b

1m

uzun_dosya

parca_

uzun_dosya isimli dosyay› birer megabyte’l›k parçalara (“-b 1m” parametresi) bölecektir. Parçalar› oluflturan dosyalar›n isimleri de s›ras›yla parca_aa, parca_ab, parca_ac, ..., parca_az, parca_ba gibi isimler ola-

cakt›r.
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Öte yandan,
split

-l

1000

uzun_dosya

parca_

komutu, uzun_dosya isimli dosyay› 1000’er sat›rl›k parçalara (“-l 1000”)
bölecek; parçalar› parca_aa, parca_ab, parca_ac, ..., parca_az,
parca_ba gibi isimlendirecektir. Sat›r uzunluklar› eflit de¤ilse, do¤al olarak
parça dosyalar›n büyüklükleri de byte ölçüsüyle ayn› olmayabilecektir.
Daha sonra, bu parçalar› tekrar birlefltirmeniz gerekti¤inde
cat

parca_*

>

uzun_dosya

komutunu kullanabilirsiniz. Kabuk program›n›z “parca_*” dosya isim kal›b›n›, bu kal›ba uyan dosyalar›n isim listesine dönüfltürürken alfabetik s›ralama kullanaca¤› için parçalanm›fl dosyalar do¤ru s›rada birlefltirilecektir.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

‹flletim sistemi olmayan UNIX’ler
“UNIX” markas›n›n kullan›ld›¤› ilginç baz› ürünleri araflt›r›rsan›z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mikrodalga f›r›n uyumlu g›da saklama kaplar›
yang›n söndürücüsü
ahflap kitap raf sistemi
tükenmez kalem
çamafl›r ask›s›
kimyasal tiner
bu¤day gevre¤i
televizyon anteni
masaj aleti
gözlük çerçevesi
saç kurutma makinesi
otomobil parçalar›
çocuk bezi
kiral›k oto hizmetleri
bar, berber salonu
mobilya

gibi ürün ve hizmetler bulabillirsiniz. (Ayr›nt›lar için bkz.
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/otherunix.html )
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