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1 – Shell GNU?
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

1.1 – Por que 'Shell GNU'
Neste curso,  diferente dos nossos cursos especificamente focados em programação no shell 
padrão do sistema operacional  GNU, o Bash,  a  proposta é  dar  uma visão mais ampla dos 
recursos que temos à disposição para a  solução de problemas na linha de comando, o que 
inclui um conjunto de programas utilitários chamado de  coreutils e várias outras ferramentas 
indispensáveis para quem:

• Quer ter o máximo de controle do seu sistema operacional;
• Pretende fazer carreira na administração de sistemas;
• Quer agregar o poder do sistema operacional aos seus scripts.

Evidentemente, nós poderíamos chamar o nosso curso de “Shell GNU/Linux”, até porque esta 
será a plataforma de 100% dos nossos exemplos e experimentos, mas isso deixaria de fora um 
fato importante sobre boa parte das ferramentas que veremos: mesmo que não tenham sido 
implementadas pelo Projeto GNU, elas existem na maioria dos chamados sistemas unix-like – os 
sistemas  operacionais  “parecidos  com  o  Unix”.  Isso  quer  dizer  que  você  também  pode 
acompanhar o curso Shell GNU no seu FreeBSD, por exemplo – você só teria que instalar o 
shell Bash, já que as demais ferramentas, herdadas do sistema operacional UNIX, possuem 
implementações no BSD.

Sobre isso, nós também poderíamos chamar este curso apenas de “Shell”, mas sempre ficara no 
ar aquela dúvida: qual shell? Aqui, nós falaremos especificamente do shell padrão do sistema 
operacional  GNU, o Bash,  sem qualquer preocupação com outros  shells  ou as  normas que 
visam estabelecer alguma compatibilidade com o shell popularizado na versão 7 do sistema 
UNIX – o Bourne Shell (sh ).

1.2 – Solução de problemas
No nosso contexto, um problema é qualquer situação que requeira uma solução na forma de 
uma linha de comando.

Repare bem nos grifos: “situação”, “solução” e “linha de comando”.

Isso é importante porque estabelece, no próprio conceito, o método que nós utilizaremos para 
resolver os problemas, o que se dará em três passos:

• Identificação
• Abstração
• Demonstração
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Identificação
No  primeiro  momento,  nosso  trabalho  é  analisar  cuidadosamente  cada  situação com  o 
propósito de identificar o que está acontecendo. O objetivo é descrever o problema de forma 
clara e objetiva, buscando sempre diferenciá-lo dos sintomas e/ou de possíveis soluções.

Abstração
Assim que conseguirmos descrever o problema, nossa meta será utilizar os recursos da linha de 
comandos, não como programas e ferramentas, mas como uma linguagem comum entre nós e 
o sistema operacional – ou seja, nós utilizaremos comandos e utilitários como uma segunda 
forma de descrever o problema identificado.

Demonstração
Executada  a  linha  de  comando,  nós  observaremos  os  resultados  com  o  propósito  de 
compreender o significado da solução.

1.3 – Nosso método
O nosso método se baseia totalmente nesses três passos. Através deles, nós desenvolveremos 
juntos os meios necessários para transformar problemas em conhecimento.

Fazendo uma analogia, imagine que você está aprendendo um novo idioma, não comandos e 
opções de programas. Quando aprendemos uma outra língua, a meta e adquirir fluência, e isso 
é o resultado da construção de um vocabulário e de um repertório de situações em que nós 
temos que nos expressar falando ou escrevendo.

Aqui não é muito diferente:

Repertório
Para criar um repertório, nós exploraremos várias situações diferentes, sempre tentando expor 
de forma clara e objetiva os resultados que queremos obter.

Vocabulário
Sempre que formos apresentados a um novo recurso do sistema operacional, ele deverá ser visto 
como uma palavra (verbos, nomes, adjetivos, etc…).

Fluência
Conhecendo as palavras, nós vamos aprender como elas se relacionam, como elas se ligam para 
formar sentenças que possuam algum significado.

Portanto, não tente “decorar comandos” – além de ser algo que se constrói com o tempo, o 
hábito e a experiência, é para isso que nós temos os manuais. Quando você entende o problema 
e sabe descrevê-lo com clareza, quando você sabe o que realmente quer que o sistema faça, 
encontrar uma sentença para escrever na linha de comandos é a parte mais fácil.
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1.4 – O que é um sistema operacional
Um sistema operacional  é  um conjunto de programas cuja função é possibilitar  o uso e  o 
gerenciamento dos recursos de um sistema computacional (um computador).

Existem vários  tipos de sistemas operacionais,  mas,  pensando especificamente nos  sistemas 
parecidos com o UNIX, nós temos essencialmente:

Kernel
Um programa que fornece o acesso aos recursos da máquina a outros programas através de um 
conjunto de instruções e funções.

Utilitários e aplicativos
Vários outros programas que se utilizam dessas funções e instruções para executar algum tipo 
de tarefa com os recursos da máquina.

Shell
Um programa que faz a ponte entre o usuário e os outros tipos de programa.

Quem exerce cada um desses papéis pode variar, e é isso que caracteriza diferentes sistemas 
operacionais,  mas  não  há  como pensar  em um sistema  unix-like sem qualquer  um desses 
componentes.

1.5 – O sistema operacional GNU
Segundo o site oficial do Projeto GNU:

O sistema operacional GNU é um sistema de software livre completo, compatível com o Unix.  
GNU significa “GNU's Not Unix” (GNU Não é Unix). Ele é pronunciado como uma sílaba  
com g forte. Richard Stallman fez o Anúncio Inicial do Projeto GNU em setembro de 1983  
(continua…).

Desse parágrafo, nós precisamos entender algumas coisas:

Um computador é inútil sem programas
Até a década de 1980, quase todos os programas eram proprietários, ou seja, eram distribuídos 
com licenças que visavam restringir os direitos de uso desses programas com objetivos que 
variavam desde a preservação de supostas vantagens comerciais ao aprisionamento explícito do 
utilizador aos produtos de um fornecedor específico.

Um  programa  proprietário  não  pode  ser  estudado,  auditado,  copiado,  modificado  nem 
compartilhado. Logo, na época, todos eram obrigados a recorrer a programas proprietários se 
quisessem  utilizar  um  computador.  Foi  neste  cenário  que  o  Projeto  GNU  surgiu  com  o 
propósito de criar um sistema operacional completo onde todos os programas seriam livres.
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Software Livre
Em  oposição  ao  modelo  de  licenciamento  dos  programas  proprietários,  o  Projeto  GNU 
conceituou aquilo que viria  a ser  chamado de  Software Livre.  Para ser  livre,  o programa 
precisa garantir (legalmente) quatro liberdades ao utilizador:

• 0: A liberdade de executar o programa para qualquer propósito.
• 1: A liberdade de estudar como o programa funciona e alterá-lo se necessário.
• 2: A liberdade de redistribuir cópias do programa.
• 3: A liberdade de distribuir cópias das alterações feitas.

Compatível com o UNIX
Como vimos,  um sistema operacional  unix-like inclui  um  kernel,  um  shell,  e  vários  outros 
programas, como compiladores, editores, processadores de texto, ferramentas administrativas, e 
uma infinidade de outros aplicativos.

Contudo, além do esquema geral dos seus componentes, um sistema compatível com o UNIX 
deve ter  um comportamento que atenda,  ao menos em boa parte,  as  especificações de um 
sistema operacional UNIX, principalmente no que diz respeito aos programas que gerenciam o 
login,  as  sessões  de operação  na  linha de  comandos,  os  utilitários  e  comandos  disponíveis 
(geralmente “clonados” pelos sistemas unix-like) e outra característica importante que veremos 
no próximo tópico.

O fato é que isso tudo começou a ser desenvolvido em 1984, mas, até o início dos anos 1990, o 
sistema operacional GNU, embora quase completo, ainda não tinha um kernel.

Em 1992, quando o kernel Linux (lançado em 1991) adotou a licença livre GNU GPL (GNU 
General Public License), o Projeto GNU decidiu que seria uma boa ideia combiná-lo com o que 
já havia sido desenvolvido, resultando no sistema operacional GNU/Linux.

GNU sem Linux
Hoje, quando “Linux” é uma palavra que tem um significado cada vez menos associado ao 
Software Livre,  é  fundamental  destacar  o fato  de  que o desenvolvimento do Projeto GNU 
depende de um kernel para ser um sistema operacional completo, mas isso não quer dizer que 
ele depende necessariamente do kernel Linux para isso.

Do  surgimento  do  GNU/Linux  para  cá,  os  componentes  desenvolvidos  pelo  Projeto  GNU 
foram  portados  para  o  uso  com  vários  outros  núcleos,  como  é  o  caso,  por  exemplo,  do 
GNU/Hurd (na verdade, o sistema operacional GNU foi originalmente idealizado tendo o Hurd 
como kernel), do GNU/KNetBSD e do GNU/KFreeBSD, todos portados pelo Projeto Debian.

1.6 – A Filosofia UNIX
Além de uma compatibilidade mínima com o UNIX, o que era importante em função da sua 
predominância principalmente nas instituições universitárias dos anos 1980, havia um aspecto 
muito mais atraente nos requisitos de projeto e nos princípios do desenvolvimento do sistema 
operacional: a chamada “Filosofia UNIX”.
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Como requisitos de projeto, a Filosofia UNIX estabelece que:

• O núcleo do sistema deve ser simples e deve oferecer apenas as funções básicas.
• Os utilitários devem ser modulares e encadeáveis a fim de realizarem funções complexas.
• As interfaces usuário-sistema e programas-kernel devem ser separadas e bem definidas.

O que reflete diretamente os princípios de desenvolvimento:

• Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que façam essa coisa bem feita.
• Escreva programas que trabalhem juntos.
• Escreva programas que manipulem fluxos de texto, pois esta é a interface universal.

Há quem diga que o Projeto GNU se afastou da Filosofia UNIX ao introduzir funcionalidades a 
mais nas suas implementações dos utilitários “clonados” do sistema UNIX, mas não existe um 
conceito definitivo do que é a Filosofia UNIX. O que existe são artigos e impressões de diversos 
programadores  renomados  sobre  o  tema,  mas  nem eles  concordam integralmente  entre  si. 
Porém, uma palavra se destaca em todos esses discursos: modularidade.

Modularidade
Tudo que se diz e já foi dito sobre a Filosofia UNIX é, em resumo, um desenvolvimento sobre 
o tema da modularidade. Embora seja comum na natureza e na maioria das atividades humanas, 
o conceito da modularidade havia sido pouco explorada antes do desenvolvimento do sistema 
operacional UNIX.

Hoje, com infelizes e desastrosas exceções, como é o caso do Pulseaudio e do SystemD, ou de 
aberrações como OSTree, Flatpaks e Snaps, cada projeto para sistemas unix-like tenta equilibrar 
o princípio da modularidade com a oferta de funcionalidades para atender necessidades que não 
existiam 40 anos atrás.

O  princípio  da  modularidade,  herdada  dos  sistemas  UNIX  e  implementada  no  sistema 
operacional GNU, tem a sua expressão máxima, não nos comandos e utilitários em si, mas na 
canalização de fluxos de dados, ou pipes.

Pipes
Os pipes (do inglês, “canos”) são um mecanismo do shell do sistema operacional que permite 
que os dados gerados por um programa, em vez de serem exibidos no terminal, sejam passados  
para  a  entrada  de  outro  programa.  Desta  forma,  pequenos  programas  e  comandos 
especializados  em um  determinado  tipo  de  processamento  são  encadeados  numa  linha  de 
comando para a obtenção de um resultado que nenhum deles seria capaz de produzir sozinho.

O  conceito  foi  introduzido  no  shell  do  sistema  UNIX  por  Douglas  McIlroy,  autor  dos  
princípios  de  desenvolvimento  da  Filosofia UNIX que  nós  citamos  acima e  criador  das  
versões originais de utilitários como diff , sort , join , tr , entre outros.

No terminal de sistemas  unix-like, os pipes são representados pelo  operador de controle | . 
Normalmente, apenas o fluxo da saída padrão (os dados que são exibidos no terminal) são 
canalizados, mas existem formas de passar a saída de erros (um fluxo de dados exclusivo para 
as  mensagens  de  erro)  para  a  entrada  de  outros  programas.  No Bash,  isso  é  feito  com o 
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operador de controle |& , o que é uma abreviação do redirecionamento &> | .

Redirecionamento é outro mecanismo importantíssimo para a implementação do conceito de  
modularidade em sistemas 'unix-like', mas isso será assunto de outras aulas.

1.7 – O que é um Shell
Nós falamos bastante sobre sistemas operacionais, mas agora vamos dar um pouco de atenção 
ao astro principal deste curso: o shell. Como vimos, o shell é o programa do sistema operacional 
responsável por fazer a interface entre o usuário e as funções do kernel. Para cumprir com o seu 
papel, o shell é carregado em um terminal, ou em um console, onde fica aguardando os nossos 
comandos. O ponto no terminal onde aparece o cursor é o chamado prompt de comandos. Sua 
função é indicar que o shell está “pronto” (daí, prompt) para receber comandos.

Modos de operação do shell
Mas  isso  diz  respeito  apenas  a  um dos  modos  de  operação  do  shell,  aquele  em que  nós 
digitamos  os  comandos  e  esperamos  os  resultados  serem exibidos  no  terminal  –  o  modo 
interativo. Além desta forma de uso, um shell unix-like deve ser capaz de receber e executar 
comandos escritos em arquivos de texto que nós chamamos de scripts – nestes casos, o shell está 
sendo operado no modo não-interativo.

Interpretador de comandos e linguagem de programação
A principal tarefa de um shell é interpretar os comandos digitados pelo usuário. No Bash, esses 
comandos  podem  conter  nomes  de  programas  e  comandos  internos  do  próprio  shell, 
operadores,  argumentos,  e  estruturas  sintáticas  à  altura  da  maioria  das  linguagens  de 
programação. Um detalhe, porém, deve começar a ser “fermentado” desde já no nosso curso: 
cada  linha  de  comando que  nós  digitamos  no  terminal  ou  nos  nossos  scripts  é  um 
parâmetro da sessão do shell em execução.

Nas  próximas  aulas,  nós  entenderemos  melhor  o  que  é  uma  sessão  do  shell,  o  que  são 
parâmetros e como o shell processa os nossos comandos. Por enquanto, apenas para você ir 
pensando a respeito, tente responder a seguinte pergunta: quando escrevemos um script, nós 
estamos programando em shell ou programando o shell?
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2 – O que acontece antes do 'Enter'
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

2.1 – O shell é um programa como outro qualquer
Como  vimos,  um  sistema  operacional  unix-like geralmente  é  composto  por  três  tipos  de 
programas:

• Um kernel
• Um shell
• Um conjunto de utilitários e aplicativos

Isso quer dizer que, apesar do papel especial que desempenha no sistema operacional, o shell 
não deixa de ser um programa como outro qualquer. Como qualquer programa, ele terá que ser 
iniciado de alguma forma e, eventualmente, poderá ser terminado. Outra decorrência deste fato, 
é que o shell pode ser mudado temporária ou permanentemente de acordo com o nosso gosto 
ou a nossa necessidade. Na verdade, nós podemos escolher até o shell que será utilizado para 
executar um único comando!

Contudo, fica difícil enxergar o shell como um programa qualquer quando, ao iniciarmos um 
terminal,  por exemplo,  ele já está  lá,  esperando pelos  nossos  comandos.  Portanto,  o  nosso 
objetivo nesta aula é descobrir como funcionam os terminais e como eles se relacionam com o 
shell.

2.2 – Terminais e consoles
Se o seu sistema não tem interface gráfica,  assim que você faz o  seu  login,  um console é 
iniciado e, com ele, também tem início uma  sessão do shell, e o mesmo acontece quando 
abrimos um terminal na nossa interface gráfica. Em nenhuma das duas situações, nós chegamos 
a digitar o nome do  binário executável do shell – até porque precisaríamos de um shell para 
fazer isso. O fato é que a execução de um shell está na própria razão de existirem os terminais e 
consoles.

2.3 – Teletipos
No tempo dos computadores que ocupavam salas inteiras, os terminais eram um conjunto de 
equipamentos físicos conectados por cabos aos dispositivos eletrônicos responsáveis por ler o 
que era digitado pelos usuários e gerar e exibir caracteres (tipos) em uma impressora ou em um 
monitor de vídeo. Esses equipamentos eram chamados de teletipos ou, abreviadamente, TTY 
(de TeleTYpe, em inglês).

Também era muito comum chamar os TTY de terminais burros, já que eles não processavam  
nada, eram apenas máquinas para enviar e exibir caracteres.
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Veja como era antes da emulação de terminais:

UART: “Universal Asynchronous Receiver and Transmitter”, um hardware que era utilizado  
para interfacear transmissões e recepções de dados seriais onde a sincronização era feita por  
software.

Tudo que o usuário digitava no terminal  era transmitido e recebido,  via  UART, por cabos 
físicos para o computador onde havia um sistema operacional em execução. O  kernel desse 
sistema operacional possuía um módulo responsável pelo tratamento dos dados que trafegavam 
através da UART e que seriam passados diretamente para o processo de algum programa em 
execução.

Para lidar com alguns problemas que essa abordagem direta poderia causar, além de oferecer 
mais controle sobre a sessão, foram desenvolvidos vários mecanismos que, em conjunto com os 
drivers do kernel, iriam compor o chamado subsistema do terminal.

2.4 – Disciplina de linha
O subsistema do terminal envolve tarefas como o gerenciamento de sessão e a disciplina de 
linha. A disciplina de linha (LDISC), que é o que nos interessa no momento, implementa as 
regras de comunicação entre o módulo do kernel que lida com as entradas e saídas de dados 
para  o  terminal  e  o  dispositivo  TTY,  fornecido  pelo  kernel sob  a  forma  de  um  arquivo 
caractere (ou arquivo de dispositivo) no sistema de arquivos.

Entre outras coisas, a disciplina de linha contém a lógica para o processamento de caracteres 
especiais relacionados com os sinais de controle e edição de linhas de texto, como o caractere  
de interrupção (geralmente  Ctrl+C , associado ao sinal SIGINT) e os caracteres para ações 
simples, mas fundamentais, como deletar caracteres digitados e quebrar linhas, por exemplo.

2.5 – Emuladores de terminal
Com o passar do tempo, os computadores ficaram menores e mais compactos. Com isso, os 
terminais deixaram de ser equipamentos físicos ligados a um computador para tornarem-se 
programas que fazem parte do próprio  kernel (chamados de  módulos).  Deste modo, o que 
temos hoje são emulações de terminais físicos feitas pelo kernel que, por questões históricas, 
ainda são chamados de TTY.

A emulação do TTY é tão fiel ao passado histórico, que os terminais de hoje ainda são  
“burros”.
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A diferença, como podemos ver na imagem abaixo, é que agora nós temos teclados e monitores 
de  vídeo  conversando  diretamente  com  o  kernel  (através  de  seus  respectivos  módulos, 
evidentemente):

Consoles
Outra analogia com raízes no passado é o termo “console”, que era como se chamavam os 
móveis das estações de trabalho que abrigavam os componentes físicos de um terminal. Hoje, 
nós utilizamos essa palavra para nos referirmos a cada terminal emulado disponibilizado pelo 
kernel.

No sistema operacional GNU/Linux, nós temos acesso a um console TTY quando fazemos 
login  no  “modo  texto”  (como  se  diz,  popularmente)  ou  quando  pressionamos  as  teclas 
Ctrl+Alt+F1  a F6  (geralmente, a combinação Ctrl+Alt+F7  nos leva a uma sessão gráfica).

2.6 – Espaço do usuário
Quando falamos da Filosofia UNIX como requisito de projeto, um dos pontos citados foi a 
separação  das  interfaces  usuário-sistema e  programas-kernel.  Na prática,  isso  delimita  dois 
espaços de execução de instruções na memória: um para o usuário e outro para o kernel:

• Espaço do kernel:  reservado para a execução de instruções privilegiadas do kernel, seus 
módulos e drivers de dispositivos.

• Espaço do usuário: reservado para a execução de instruções não privilegiadas.

De forma resumida, podemos dizer que, no espaço do kernel, são executadas instruções com 
acesso direto ao hardware, enquanto que, no  espaço do usuário,  os programas têm acesso 
apenas ao kernel através da sua API (do inglês,  Application Programming Interface). Por isso, 
era  de se  imaginar  que,  em algum momento,  seria  interessante desenvolver  uma forma de 
utilização do terminal a partir do espaço do usuário – e assim surgiram os pseudoterminais.

2.7 – Pseudoterminais
Com  os  pseudoterminais,  também  chamados  de  “pseudo  TTY”  ou  PTY,  a  emulação  do 
terminal é feita no espaço do usuário. Nos bastidores, é assim que tudo funciona:
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Aqui,  o programa emulador de terminal (o Xterm ou o Terminal, por exemplo) solicita ao 
kernel um par de arquivos de dispositivos: os arquivos PTY (pseudo TTY) e PTS (pseudo TTY 
secundário). No lado do PTY, nós temos o processo do terminal (Xterm,  URXVT,  Terminal, 
etc…); na ponta do PTS, nós temos um shell!

Vejamos  como as  coisas  acontecem quando você  executa  o  programa de  um emulador  de 
terminal:

1. O programa que emula o terminal é iniciado;
2. Ele desenha uma interface e solicita um PTY ao sistema operacional;
3. O shell é iniciado como um subprocesso do terminal;
4. Os fluxos de entrada (stdin) e saída (stdout) de dados e o fluxo da saída de erros (stderr) são 

conectados ao PTY secundário (PTS);
5. O processo do terminal  monitora os eventos do teclado para enviá-los  ao PTY mestre 

(PTM);
6. A disciplina de linha captura os caracteres e os armazena em um buffer até que o usuário 

tecle Enter ;
7. Quando  o  Enter  acontece,  os  caracteres  são  copiados  para  o  PTS,  onde  o  shell  está 

aguardado por um comando;
8. É neste ponto que o shell incia a sua rotina de interpretar uma sequência de caracteres e 

“decidir” o que fazer;
9. O comando é executado como um  fork do processo do shell e a sua saída, se houver, é 

escrita na saída padrão associada ao PTS;
10. O driver TTY copia os caracteres no PTY mestre sem interferência da disciplina de linha.

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 18



Curso Shell GNU Blau Araujo

Na continuação, o shell volta a entrar no estado de prontidão, o terminal redesenha a interface 
gráfica e o ciclo continuará até que o terminal seja fechado.

2.8 – Tudo são arquivos
Aqui está uma frase que será muito repetida neste curso:

Em sistemas 'unix-like', tudo possui uma representação na forma de um arquivo.

Então,  se  um programa está  manipulando um PTY,  isso  significa  que  ele  está  executando 
operações de escrita e leitura em dois arquivos: o pseudoterminal mestre e o pseudoterminal 
secundário. Em sistemas GNU/Linux, o arquivo utilizado para gerar este par é o  /dev/ptmx 
(multiplexador de pseudoterminal).

Quando um processo abre /dev/ptmx , ele recebe um descritor de arquivos (algo equivalente 
ao conceito de file handlers, ponteiros para arquivos, etc) para o dispositivo mestre (PTM) e um 
dispositivo secundário (PTS) é criado no diretório /dev/pts/ .

Experimente
Abra um terminal na sua interface gráfica e execute a linha de comando abaixo:

:~$ tty

O utilitário  tty  exibe o nome do arquivo do dispositivo de terminal conectado ao fluxo de 
entrada de dados em uso (a entrada padrão ou stdin). Em outras palavras, ele exibe o caminho 
e o nome do arquivo do pseudoterminal secundário gerado pelo acesso ao arquivo /dev/ptmx . 
Se não houver nenhum outro terminal aberto, você verá o seguinte:

:~$ tty
/dev/pts/0

Onde  0  é  o  nome do  arquivo  do  pseudoterminal  secundário  (PTS)  disponibilizado  para  a 
instância do programa do seu terminal gráfico.

Demonstração
Para demonstrar como funciona essa relação entre dispositivos e arquivos, nós podemos fazer 
um experimento bem interessante!

Se  você  ainda  não  fechou  o  terminal,  abra  um  segundo  terminal  gráfico  e  execute  tty 
novamente. Aqui, os meus dois terminais exibiram os seguintes caminhos:

Terminal 1

:~$ tty
/dev/pts/0
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Terminal 2

:~$ tty
/dev/pts/1

Agora, no Terminal 1, eu vou executar o seguinte comando:

Terminal 1

:~$ echo 'Olá, mundo!' > /dev/pts/1

O operador de redirecionamento  >  é um recurso do shell  que faz com que a saída de um 
comando seja escrita em um arquivo. No caso, o arquivo é  /dev/pts/1 , que é o arquivo de 
dispositivo associado ao segundo terminal aberto.

Aparentemente, nada aconteceu no Terminal 1, mas dê uma olhada no outro terminal…

Terminal 2

:~$ tty
/dev/pts/1
:~$ Olá, mundo!

Como  dissemos  na  descrição  do  utilitário  tty ,  o  arquivo  exibido  em  /dev/pts/N  está 
conectado à entrada padrão do pseudoterminal N . A entrada padrão é o fluxo de dados pelo 
qual os bits e bytes de tudo que você digita no seu teclado chegam ao terminal. Logo, escrever 
no  arquivo  /dev/pts/1  é  basicamente  o  mesmo  que  digitar  alguma  coisa  no  prompt  do 
Terminal 2, do nosso exemplo.

Por que nós conseguimos escrever em '/dev/pts/1'?
Você deve estar se perguntando sobre como foi possível escrever em um arquivo que está num 
ramo da raiz do sistema de arquivos, e você mesmo pode encontrar a resposta com o comando 
abaixo:

:~$ ls -l /dev/pts
total 0
crw--w----  1 blau tty  136, 0 jan  3 18:34 0
crw--w----  1 blau tty  136, 1 jan  3 18:35 1
c---------  1 root root   5, 2 jan  1 15:50 ptmx

Repare que os arquivos 0  e 1  pertencem a mim (usuário blau ). Isso aconteceu porque, como 
vimos, a execução do terminal cria um pseudoterminal no espaço do usuário, e também é por 
isso  que  não  precisamos  informar  uma senha  administrativa  (senha  de  root)  toda  vez  que 
abrimos um terminal gráfico.

Além disso, na primeira coluna da saída do comando, nós podemos ver a seguinte informação:

crw--w----
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O primeiro caractere, a letra c , me diz que o arquivo é do tipo caractere, o que será assunto 
para outras aulas. Depois dele, nós temos os caracteres que informam as permissões do arquivo. 
Para nós, o que importa no momento são os três primeiros: rw- . Eles me dizem que o dono do 
arquivo pode ler (r ), escrever (w ), mas não pode executar (- ) o seu arquivo.

Para encerrar essa demonstração, observe que existe um arquivo caractere /dev/pts/ptmx  que 
pertence ao usuário  root .  Ele  é  um clone de  /dev/ptmx  e  está  lá porque o kernel  Linux 
implementa o suporte aos pseudoterminais montando o sistema de arquivos dos dispositivos 
PTS (devpts) em /dev/pts/ .

2.9 – Notas e curiosidades

1 – Escrita em '/dev/ttyN'
Também é possível fazer a experiência de escrita no dispositivo do terminal se você estiver 
utilizando um console tty. O procedimento é quase o mesmo, mas você abre e alterna entre os  
consoles com os atalhos Ctrl+Alt+F[1...6] .

Listando os  arquivos  dos  respectivos  consoles  abertos,  é  possível  ver  que  eles  possuem os 
mesmos atributos dos dispositivos pts , por exemplo:

:~$ ls -l /dev/tty2
crw-------  1 blau tty  4, 2 jan  7 10:41 /dev/tty2

2 – Sessões de SSH e de multiplexadores (Tmux)
Os programas que iniciam sessões remotas de um shell (SSH, FTP, etc…) e os multiplexadores 
de terminais (Tmux, Screen, etc…) também trabalham com pseudoterminais, mesmo quando 
executados em consoles tty.

Debian GNU/Linux 10 acer tty2

acer login: blau
Password:
...
:~$ tty
/dev/tty2
...
:~$ ssh blau@192.168.10.16
blau@192.168.10.16's password: 
...
:~$ tty
/dev/pts/0
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3 – Programas e processos
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

3.1 – O que 'não são' processos
As definições mais comuns, inclusive as minhas quando a ideia é não entrar no assunto, sempre 
passam a impressão de que os processos são programas em execução, ou ainda,  instâncias de  
programas em execução. Elas não estão erradas, mas são bastante incompletas e imprecisas, 
principalmente  se  você  quiser  realmente  entender  como  o  sistema  operacional  permite  e 
gerencia a execução de inúmeras operações simultâneas em um ambiente que possui recursos 
limitados.

O ponto mais importante é que processos não são programas e instância é uma palavra vaga 
demais para ser utilizada numa conceituação. Portanto, o nosso objetivo nesta aula é dar uma 
visão mais completa do que acontece no sistema operacional quando um programa é invocado 
para execução, de como os processos nascem, dos seus ciclos de vida e, principalmente, das 
ferramentas que temos para gerenciá-los.

3.2 – Executáveis são um formato de arquivo
Deixando a conversa sobre programas compilados e interpretados para mais adiante, o que nos 
interessa agora é saber que os programas são arquivos contendo dados, instruções em código de 
máquina, e diversas outras informações sobre as coisas de que ele precisa para ser executado. 
Neste aspecto, o arquivo de um programa não difere muito do arquivo de uma imagem PNG ou 
de um áudio OGG, no sentido de que todo arquivo possui uma forma padronizada para dizer ao 
sistema operacional como os seus dados deverão ser tratados, e é a isso que nós chamamos de 
formatos de arquivo.

No caso de arquivos executáveis, seus formatos podem variar de acordo com a plataforma de 
destino:

• GNU/Linux: ELF
• FreeBSD: a.out (até a versão 3.0, quando passou a ser ELF)
• macOS: Mach-O
• Windows: PE

Algumas implementações do FreeBSD e do NetBSD oferecem suporte ao formato Mach-O.

Geralmente, o módulo de um sistema operacional responsável por interpretar os formatos de 
executáveis e carregar o programa memória é o loader (carregador).

Arquivos binários
Por mais estranho que pareça, a definição mais comum de “arquivo binário” é: um arquivo 

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 22

https://youtube.com/playlist?list=PLXoSGejyuQGqJEEyo2fY3SA-QCKlF2rxO
https://youtu.be/0mJkvHWKwr0


Curso Shell GNU Blau Araujo

digital cujo conteúdo não é escrito para ser lido como texto. Mas, como é sempre preferível 
evitar as negações, nós vamos utilizar outro conceito:

Binários são arquivos digitais em que os dados são escritos em sequências de bytes que não  
precisam, necessariamente, representar ou corresponder a caracteres de texto.

O arquivo de uma imagem PNG, por exemplo, é um arquivo binário, assim como o arquivo de 
um documento ODT, do LibreOffice Writer.

A imagem abaixo mostram o conteúdo do binário de um PNG. Note que, mesmo sendo uma 
sequência  de  bytes,  nós  ainda  podemos  reconhecer  algumas  palavras,  mas  quase  nada  faz 
sentido como texto:

Os arquivos de programas também são binários, só que eles possuem um atributo a mais que 
permite  a  sua  execução  como  programas.  Observe  o  conteúdo  do  binário  executável  do 
programa ola-mundo , escrito em C:

Esses binários são gerados a partir do código fonte principal (que é um arquivo de texto), de 
códigos  secundários  provenientes  de  outros  módulos  e  bibliotecas,  além  dos  cabeçalhos  e 
metadados correspondentes às especificações do formato final do arquivo.

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 23



Curso Shell GNU Blau Araujo

Na imagem, observe dois detalhes muito interessantes:

• Na primeira linha da visualização dos caracteres (coluna à direita), é possível ler ELF, que é 
o formato de arquivo dos executáveis para o GNU/Linux.

• Quase no final da mesma coluna, aparece o nome de um arquivo:  ld-linux-x86-64.so.2 . 
Em sistemas GNU/Linux, essa é a biblioteca responsável por carregar os programas (loader) 
e por fazer a ligação deles com as bibliotecas dinâmicas que eles utilizam.

Essas imagens são 'prints' do programa 'Midnight Commander', que é um navegador, editor  
e visualizador de arquivos para o terminal (TUI).

Bibliotecas
Um programa pode ou não conter todo o código necessário para cumprir suas finalidades, do 
mesmo  modo  que  nem  todo  arquivo  de  programa  é  um  executável.  Na  verdade,  existem 
coleções de códigos e dados que podem ser utilizadas na criação de outros programas, evitando 
a “reinvenção da roda”, como dizem, e tornando o desenvolvimento mais modular e de fácil 
manutenção. Essas coleções de código são chamadas de bibliotecas.

Uma biblioteca  é  um programa,  e  algumas  podem até  ser  executadas  como programas  
independentes.

No momento da compilação, as bibliotecas podem ser incorporadas ao arquivo executável que 
será gerado, e nós chamamos isso de  construção estática. O mais comum, porém, é que os 
arquivos dos programas contenham apenas as informações sobre as bibliotecas que precisam ser 
carregadas junto com eles antes da execução, o que é feito através de um processo chamado de 
ligação dinâmica.

Sendo  assim,  um  dos  papéis  do  loader do  sistema  operacional  é  procurar  as  bibliotecas 
dinâmicas de que o programa precisa (dependências) e carregá-las na memória. Quando as 
bibliotecas já estão carregadas, é a vez de carregar o código do programa e de passar para ele o 
controle da execução.

Inspecionando as dependências de um executável
Existe  um utilitário  muito  interessante  na coleção  de  ferramentas  do  Projeto GNU para o 
trabalho  com arquivos  binários  (binutils)  chamado  objdump .  Com ele,  nós  podemos  obter 
diversas  informações  sobre  o  arquivo  de  um executável  e  até  “desmontar”  seu  código  em 
linguagem de máquina!

Com a opção -f , nós temos as informações do cabeçalho geral do arquivo executável. Vamos 
experimentar com o bash :

:~$ objdump -f /bin/bash

/bin/bash:     formato de ficheiro elf64-x86-64
arquitectura: i386:x86-64, bandeiras 0x00000150:
HAS_SYMS, DYNAMIC, D_PAGED
endereço inicial 0x0000000000030680
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Observe que, logo na primeira linha da saída, nós temos a informação sobre o formato do  
arquivo: elf64-x86-64 .

No cabeçalho  específico  do objeto  que gerou o  arquivo binário  do programa,  chamado de 
cabeçalho  privado,  nós  podemos  encontrar  as  informações  sobre  as  bibliotecas  de  que  ele 
depende. Para isso, nós utilizamos a opção -p . Mas, como a saída pode ser muito longa, nós 
vamos filtrar com o grep  apenas as linhas que contenham a palavra NEEDED :

:~$ objdump -p /bin/bash | grep NEEDED
  NEEDED               libtinfo.so.6
  NEEDED               libdl.so.2
  NEEDED               libc.so.6

E aqui está a lista das bibliotecas dinâmicas de que o Bash depende para ser executado!

3.3 – Programas interpretados
Diferente dos programas compilados, cujos arquivos executáveis contêm dados, instruções e 
metadados no formato binário, os programas interpretados são arquivos no formato de texto que 
serão lidos e interpretados por um programa que se chama, claro, interpretador.

O detalhe mais interessante sobre isso é que, quando um programa é interpretado, quem está 
realmente sendo executado é o interpretador,  não o código em texto (a que geralmente 
damos o nome de script)! Então, se eu escrevo um script em Bash e mando executá-lo, uma 
instância do Bash será iniciada utilizando o código no meu script como parâmetro. O mesmo 
aconteceria com scripts em Python, PHP, Lua e qualquer outra linguagem interpretada.

3.4 – Contexto de execução
Felizmente, o mecanismo de execução de um programa não é só transferir o conteúdo de seu 
binário para a memória e entregar para ele controle da execução. Muitos sistemas operacionais 
funcionavam dessa forma, mas não é o caso de sistemas modernos, como os unix-like .

Do que vimos até aqui, você já deve ter percebido que o conteúdo do arquivo de um programa 
e o  que  é  carregado na memória para  ser  executado não são a  mesma coisa.  Além disso, 
sistemas unix-like  são multiusuários e  multitarefas, ou seja, eles são capazes de executar 
várias instâncias simultâneas de programas que são invocados por vários usuários ao mesmo 
tempo. Isso implica, obrigatoriamente, na necessidade de algum tipo de controle – tanto para 
especificar  a  quem pertence  uma certa  tarefa,  quanto  para  gerenciar  os  recursos  que  cada 
programa terá à sua disposição (fora um monte de outras coisas que não caberiam nesta aula).

Quem faz esse controle no sistema operacional GNU é o  kernel,  e o conjunto de todos os 
fatores  envolvidos  na  execução  de  um  programa  é  o  que  nós  chamamos  de  contexto  de 
execução.
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3.5 – O que é um processo
De novo: tudo são arquivos! Para cumprir sua função de gerenciar a execução de tarefas, o 
kernel conta com uma interface para toda a sua estrutura de dados na forma de um sistema de 
arquivos virtual (procfs) montado em /proc . Ali, nós encontramos vários arquivos organizados 
em pastas numeradas que representam, em detalhes, o contexto de cada um dos os programas 
em execução, seja no espaço do usuário ou do sistema, e essa (finalmente) é a definição de 
processo:

Um processo é a estrutura de dados que representa o contexto de execução de um programa.

Então, processos não são programas carregados na memória nem instâncias de programas em 
execução, eles são estruturas de dados através das quais o kernel mapeia tudo que diz respeito 
ao programa que será carregado na memória para ser executado.

Sistemas de arquivos virtuais
Sistemas  de  arquivos  virtuais  são  camadas  de  software  do  kernel,  eles  não  existem 
“fisicamente” nos discos. Consequentemente,  /proc  é apenas o ponto de montagem de um 
pseudossistema de arquivos (procfs), por isso ele ocupa zero bytes em disco, mesmo que um de 
seus arquivos, /proc/kcore , apareça numa listagem do ls  com 128 terabytes!

:~$ ls -lh /proc/kcore
-r-------- 1 root root 128T jan  1 15:50 /proc/kcore

Esse valor pode variar com a arquitetura do computador, mas representa a capacidade de  
endereços físicos que o kernel é capaz de mapear em um sistema com barramento de 64 bits.

Explorando os arquivos em '/proc'
Além dos processos do usuário, existem vários outros arquivos interessantes em  /proc  que 
valem uma visita,  mesmo não sendo o assunto deste  curso.  Aqui,  nós sugerimos o uso do 
utilitário cat  para ver o conteúdo de arquivos com menos linhas e do paginador less  para os 
que podem ser mais longos (para sair do less , tecle q ):

Driver do tty

:~$ cat /proc/consoles

Versão do kernel

:~$ cat /proc/version

Módulos do kernel carregados

:~$ less /proc/modules
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Dispositivos mapeados pelo kernel

:~$ less /proc/devices

Informações sobre a CPU

:~$ less /proc/cpuinfo

Informações sobre a memória

:~$ less /proc/meminfo

Tempo de atividade e tempo gasto em processos

:~$ cat /proc/uptime

Outros arquivos

O manual  apresenta  uma lista  bem mais  completa  dos  arquivos  em  /proc .  Não deixe  de 
consultar pelo terminal:

:~$ man proc

Repare que muitos utilitários, como o free , uname , top , entre outros, servem-se da interface  
de dados em /proc  para fornecerem suas saídas.

3.6 – Os diretórios '/proc/pid'
Toda vez que um processo é iniciado, ele recebe um número de identificação, o PID (process 
ID), e um pseudodiretório com o mesmo número, contendo vários pseudoarquivos e diretórios, 
é criado em /proc . Todo esse conjunto de arquivos contém as informações que o kernel mapeia 
sobre cada processo individualmente.

Um arquivo (pseudo, claro) em especial, é muito interessante de ser investigado neste momento: 
o  arquivo  /proc/[pid]/status ,  que  contém  dezenas  de  informações  detalhadas  sobre  o 
processo.

O utilitário  ps  utiliza  os  dados em  /proc  para  obter  as  informações  que  exibe,  mas  nós 
podemos  ter  uma  visão  mais  direta  sobre  um  processo  lendo,  entre  outros,  o  arquivo 
/proc/[pid]/status ,  que  oferece  a  maioria  das  informações  em  /proc/[pid]/stat  e 
/proc/[pid]/statm , só que num formato mais fácil de ler.

No exemplo abaixo, nós veremos as informações do processo com PID 1. Até um tempo atrás, 
o PID 1 não era reservado para um processo específico, ou seja, simplesmente acontecia do 
primeiro  processo  a  ser  invocado  pelo  kernel  ser  o  init  e  ele  recebia  o  PID  1.  Mais 
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recentemente,  porém, alguns componentes  do kernel  também começaram a aparecer como 
processos, o que leva os sistemas unix-like  modernos a forçarem a atribuição do PID 1 para o 
init  e, com isso, manter a compatibilidade com os sistemas mais antigos.

No Debian GNU/Linux, o 'init' padrão é o SystemD, mas existem outros 'inits' em uso em  
outras distribuições e sistemas 'unix-like'.

Vejamos o conteúdo do arquivo status  do PID 1:

:~$ cat /proc/1/status
Name:   systemd
Umask:  0000
State:  S (sleeping)
Tgid:   1
Ngid:   0
Pid:    1
PPid:   0
TracerPid:  0
Uid:    0   0   0   0
Gid:    0   0   0   0
FDSize: 256
Groups:
NStgid: 1
NSpid:  1
NSpgid: 1
NSsid:  1
VmPeak:   230528 kB
VmSize:   165104 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:     10800 kB
VmRSS:     10800 kB
RssAnon:        2904 kB
RssFile:        7896 kB
RssShmem:          0 kB
VmData:    19020 kB
VmStk:      1032 kB
VmExe:       816 kB
VmLib:      8032 kB
VmPTE:        80 kB
VmSwap:        0 kB
HugetlbPages:          0 kB
CoreDumping:    0
THP_enabled:    1
Threads:    1
SigQ:   0/63429
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 7be3c0fe28014a03
SigIgn: 0000000000001000
SigCgt: 00000001800004ec
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 000001ffffffffff
CapEff: 000001ffffffffff
CapBnd: 000001ffffffffff
CapAmb: 0000000000000000
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NoNewPrivs: 0
Seccomp:    0
Seccomp_filters:    0
Speculation_Store_Bypass:   vulnerable
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:  0-3
Mems_allowed:     00000000,00000000,00000000,00000000,
00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,
00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,
00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,
00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,
00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:  0
voluntary_ctxt_switches:    117243
nonvoluntary_ctxt_switches: 19751

São muitos campos: e a maioria deles parece estar em grego para nós. Mas nós podemos obter 
informações importantes com alguns deles.

Name

Name:   systemd

É o nome do arquivo executável  do processo.  Para visualizar a linha de comando que deu 
origem ao processo, nós podemos ler o conteúdo de /proc/[pid]/cmdline .

State

State:  S (sleeping)

É o estado do processo (mais sobre isso adiante).

Pid

Pid:    1

Número de identificação do processo (PID).

PPid

PPid:   0

Número de identificação do processo “pai”  (PPID),  ou seja,  o  processo a  partir  do qual  o 
processo atual foi gerado. Repare que, no caso do PID 1, o PPID é 0 . Isso acontece por dois 
motivos: primeiro, porque  1  é o menor número na faixa de PIDs (não existe um PID  0 ) e, 
segundo, os PIDs dizem respeito apenas aos processos no espaço do usuário (como visto na 
segunda aula).
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Uid e Gid

Uid:    0   0   0   0
Gid:    0   0   0   0

Números de identificação do usuário (UID) e do grupo (GID) a quem pertence o processo. São 
4 campos, correspondendo ao usuário ou ao grupo:

• Real: a quem pertence o processo.
• Efetivo: o UID/GID em efeito na execução do comando.
• Salvo: o UID/GID salvo para realizar tarefas não privilegiadas.
• Sistema de arquivos: o usuário ou grupo do sistema de arquivos.

No exemplo, todos esses valores são 0 , que são o UID e GID do usuário root.

Como você pode ver, o arquivo /proc/[pid]/status  pode ser até mais fácil de ler do que a 
saída do utilitário ps :

:~$ ps -F 1
UID          PID    PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
root           1       0  0 41276 10800   1 jan01 ?        Ss     0:44 
/lib/systemd/systemd --system --deserialize 96

Aqui, nós utilizamos a opção -F  (equivale à opção u , no estilo BSD) para obtermos uma saída 
com informações mais detalhadas sobre o processo.

3.7 – Inspecionando o processo do shell corrente
Como vimos na aula passada, quando um terminal gráfico ou um console tty é iniciado, com ele 
é iniciado um shell – no caso do sistema operacional GNU, esse shell é o Bash. Então, vamos 
aproveitar o que aprendemos até aqui para entender outros conceitos ligados ao processos.

Antes porém, temos um problema: como saber o PID do shell em execução no terminal?

Felizmente, o shell tem um parâmetro especial que nos fornece exatamente essa informação: o 
parâmetro $ . Para “acessar” seu valor, nós precedemos o seu nome com outro $ :

:~$ echo $$
303225

Então, como 303225  é o PID do shell no meu terminal, eu poderia executar:

:~$ ps -F 303225
UID          PID    PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
blau      303225  299426  0  2166  5680   2 11:27 pts/1    Ss     0:00 bash

Ou então, poderia ler o conteúdo de /proc/303225/status . Mas existe um jeito mais prático 
nessa situação: acessar o valor de $  diretamente na linha de comando do ps :
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:~$ ps -F $$
UID          PID    PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
blau      303225  299426  0  2166  5680   2 11:27 pts/1    Ss     0:00 bash

No caso da leitura do arquivo /proc/[pid]/status…

:~$ cat /proc/$$/status

Como a informação que queremos no momento já está na saída do ps , não há necessidade de 
lermos  o  arquivo  status .  Observe  a  coluna  identificada  como  PPID .  Este  é  o  número do 
processo “pai” do shell no terminal. Como você deve se lembrar, na segunda aula nós dissemos 
que “o  shell  é  iniciado  como um subprocesso  do terminal”.  Agora,  sendo mais  exatos,  nós 
podemos dizer que o shell é iniciado como um processo filho do processo do terminal.

Para comprovar, vejamos quem é o executável no processo 299426 :

:~$ ps -F 299426
UID          PID    PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY      STAT   TIME CMD
blau      299426  299425  0 103955 58320  2 08:50 ?        Sl     0:12 xfce4-
terminal

Na última coluna, nós temos: xfce4-terminal .

Mas isso também pode ser feito de uma forma mais prática, porque o shell também tem uma 
variável que armazena o número do processo pai: a variável PPID. Observe nos exemplos:

:~$ echo $PPID
299426
:~$ ps $PPID
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 299426 ?        Sl     0:12 xfce4-terminal

3.8 – Todo processo tem um pai
Os processos geralmente são criados quando um processo em execução de uma operação fork 
ou execute – ou seja, todo processo é criado a partir de outro processo.

Operação 'fork'
Quando um processo é “forkado”, a configuração do espaço da memória e os descritores de 
arquivos são copiados (clonados) para o novo processo e a ele será atribuído um novo PID.

Operação 'execute'
Quando um processo é “executado”, a imagem do processo atual é substituída pela imagem do 
novo processo.

Demonstração
É possível compreender a diferença entre fork e execute observando duas formas de execução 
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de programas no shell. Por exemplo, abra um terminal e execute:

:~$ ls

Quando você tecla  Enter , o processo do comando será “forkado” do processo do shell (que 
será  o  processo  pai).  Quando o  ls  termina  o  seu trabalho,  seu  processo  é  encerrado e  o 
controle da execução volta para o shell, que fica esperando pelo nosso próximo comando.

Mas, experimente fazer o mesmo com o comando interno do Bash exec :

:~$ exec ls

Não, o seu terminal não está com defeito. O comando interno exec  realiza uma operação do 
tipo execute, o que faz com que o novo processo (o processo do ls ) substitua o processo do 
shell. Então, quando o ls  termina o seu trabalho, o terminal, que era o pai do processo do shell, 
também é encerrado.

3.9 – A genealogia dos processos
Se todo processo é filho de algum outro processo, no fim das contas, todos os processos irão nos 
levar, por genealogia, ao PID 1.

Mas, se todo processo tem um pai, de onde vem o PID 1?

A origem de tudo
Para começar, lembre-se de que todos os processos são gerenciados pelo kernel. No sistema 
GNU/Linux, em certa etapa da sequência de boot, o kernel é carregado na memória e recebe 
um sistema de arquivos virtual (também na memória) chamado  initramfs. O  initramfs, por 
sua  vez,  possui  todos  os  programas  e  scripts  necessários  para  que  o  kernel  execute  seus 
primeiros  comandos.  Alguns  desses  comandos  estão  no  script  init ,  que  inicia  (com uma 
operação execute) o primeiro processo do espaço de usuário do sistema: o PID 1.

Terminar o PID 1 é a mesma coisa que terminar o sistema.

Processos órfãos
Embora todo processo tenha que ser iniciado por outro, é comum acontecer de um processo pai 
ser terminado enquanto o processo filho ainda está em execução, o que os deixa, como o nome 
diz, órfãos.

Isso pode acontecer  acidentalmente (quando o  processo  pai  é  fechado por  algum erro)  ou 
propositalmente, como quando deixamos um processo que não requeira interação manual sendo 
executado ao fundo (como os daemons, por exemplo).

Como não pode haver processos sem um processo pai, uma das funções do PID 1 é “adotar” os 
processos órfãos, ou seja, o PPID desses processos passa a ser 1 .
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Processos zumbis
Quando o código de saída de processo filho (uma chamada  exit() ), por algum motivo, não 
consegue ser processado pelo processo pai, o processo filho entra no estado de “terminado”, 
mas continua aparecendo na tabela dos processos ativos – são os processos “zumbis”.

Nós ainda falaremos sobre os sinais e o utilitário kill , mas, só para não deixarmos os zumbis à 
solta por aí, nós podemos tentar eliminar um processo zumbi avisando ao processo pai que o 
processo filho terminou:

kill -s SIGCHLD <PPID>

Onde:

• kill  – Ferramenta para enviar sinais para processos;
• -s  – Opção para especificar o sinal;
• SIGCHLD  – Sinal para avisar ao processo pai que o processo filho terminou;
• PPID  – PID do processo pai do zumbi.

Antes de matarmos um zumbi, nós temos que localizá-lo, e podemos fazer isso com o ps :

:~$ ps -ely | grep '^Z'
Z  1000  304604  299426  0  80   0 –     0 –      ?        00:00:00 bash 
<defunct>

As opções -e , -l  e -y  são para listar todos os processos e exibir as informações no formato 
“largo” suprimindo o campo da flag na primeira coluna, resultando nas colunas:

S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD

Aqui, a coluna  S  é o estado do processo. Se esse valor for  Z , significa que é um processo 
zumbi. Por isso eu especifiquei o padrão ^Z  no grep . Trata-se de uma expressão regular, onde 
o padrão que eu procuro é qualquer linha que comece (^ ) com o caractere Z .

Por acaso, eu tenho um walker aqui mesmo neste momento! Trata-se de uma sessão do Bash, 
mas eu tenho dois PIDs nesta linha: 304604  e 299426  – qual deles é do processo pai do Bash?

Pelo hábito, e pelo formato de saída do ps  eu já sei que o PPID é o 299426  (quarta coluna), 
mas é sempre bom conferir:

:~$ ps 299426
    PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 299426 ?        Sl     0:17 xfce4-terminal

Bingo! Agora, é só avisar ao terminal que o Bash já terminou:

:~$ kill -s SIGCHLD 299426
:~$
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Conferindo…

:~$ ps -ely | grep '^Z'
:~$

Sem zumbis!

Nem sempre isso funciona e, nesse caso, nós teremos que considerar “matar” o processo pai.
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4 – Processos têm vida
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

4.1 – Execução de comandos no shell
Quando um comando é executado no shell, são aplicados os mesmos princípios da criação de 
processos que vimos na aula anterior.

• O shell é executado como um processo filho do terminal e fica aguardando comandos.
• Quando nós entramos com um comando, o shell faz um fork de si mesmo.
• O  fork do  shell  faz  uma chamada de  sistema  exec e  será  substituído  pelo  processo  do 

comando que será executado.
• Quando o processo do comando termina sua execução, o controle volta para o processo do 

shell original.
• O shell original volta a esperar por comandos.

Observe, no diagrama abaixo, como isso funciona:
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É interessante notar que a maioria dos processos iniciados diretamente pelo usuário passará 
pelas  chamadas  fork e  exec,  mesmo  quando  o  programa  não  for  invocado  pela  linha  de 
comando do shell. Se o processo for criado apenas por um fork (sem exec), a coluna F da saída 
do comando ps  exibirá o valor 1 .

O processo pelo qual os valores da coluna F (de 'flag') do comando ps  são determinados é  
totalmente obscuro. Sabemos apenas que se trata de uma operação OU bit-a-bit de certos  
valores de controle do processo e o significado de dois valores: 1 , processo forcado mais não  
executado, e 4 , processo executado com privilégios de super usuário.

4.2 – O ciclo de vida de um processo
Quando falamos do  ciclo de vida de um processo, estamos nos referindo aos cinco estados 
gerais pelos quais ele pode passar, desde o momento em que é criado até a sua terminação e 
remoção da tabela de processos.

Estados
• R – Em execução (Running) ou executável (Runnable)
• S – Sono interruptível (Interruptible Sleep)
• D – Sono não-interruptível (Uninterruptible Sleep)
• T – Parado (Stopped)
• Z – Zumbi (Zombie)

O  processo  ainda  pode  entrar  no  estado  I  (de  idle,  ocioso),  que  tem  basicamente  a  
finalidade de reduzir o consumo de energia quando não há processos a serem executados em  
uma CPU.

O diagrama abaixo mostra como podem ocorrer as transições de estados de um processo:

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 36



Curso Shell GNU Blau Araujo

Estado de sono não interruptível (D)

O processo não pode ser morto nem interrompido, e é o estado em que um processo entra 
quando precisa acessar dados em um dispositivo de entrada e saída (I/O). Quando um processo 
entra nesse estado e, por alguma falha, não consegue sair dele, não existe uma forma fácil de 
matá-lo e pode ser necessário um reboot.

Estado de execução ou executável ( R )

Processos no estado R, ou estão sendo executados no momento, ou estão de prontidão na fila de 
espera por um núcleo da CPU para serem executados.

Estado de sono interruptível (S)

Os  processos  entram  nesse  estado  quando  esperam  por  um  evento  ou  um  sinal  para 
continuarem.

Estado parado (T)

Quando  um  processo  é  parado  ou  suspenso  manualmente,  ele  entra  no  estado  T,  que 
corresponde ao estágio de terminação no ciclo de vida de um processo. No exemplo abaixo, o 
processo do editor nano  foi suspenso com o atalho Ctrl+Z . Listando os processos no terminal, 
veja que ele aparece com o estado T:

:~$ ps -ely | grep pts
S  1000  529409  529400  0  80   0  5316  2080 –      pts/0    00:00:00 bash
T  1000  530341  529409  0  80   0  3508  1701 –      pts/0    00:00:00 nano
R  1000  530373  529409  0  80   0  1232  2389 –      pts/0    00:00:00 ps
S  1000  530374  529409  0  80   0   664  1583 –      pts/0    00:00:00 grep

Estado de zumbi (Z)

Acontece quando um processo filho é terminado, mas o processo pai, por algum motivo, ainda 
não consegue ler seu estado de saída.

4.3 – Sinais
A comunicação  entre  os  processos  (e  com os  processos)  é  feita  por  meio  de  sinais.  Nós 
podemos interferir nos processos enviando sinais para eles com a ferramenta kill .

No GNU/Linux, existem dois kill : o programa utilitário e o comando interno da maioria dos 
shells derivados do Bash – as diferenças são sutis, mas existem. Com o comando interno type , 
é possível ver quais deles estão à disposição no seu sistema. No meu, eu obtive esses resultados:

:~$ type -a kill
kill é um comando interno do shell
kill é /usr/bin/kill
kill é /bin/kill
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O comando  'builtin'  type  com a  opção  -a  exibe  todos  os  caminhos  para  executáveis,  
apelidos ('aliases'), funções e comandos internos que contenham o nome consultado.

Para o contexto do nosso curso, porém, o que interessa é o builtin do Bash (por isso, a partir de 
agora eu vou me referir a ele como “comando kill”). Felizmente, é o comando kill  que será 
executado por padrão, a menos que o caminho do utilitário seja informado. Veja abaixo como 
eles diferem na exibição da lista de sinais, por exemplo:

:~$ kill -l
 1) SIGHUP         2) SIGINT         3) SIGQUIT        4) SIGILL         5) SIGTRAP
 6) SIGABRT        7) SIGBUS         8) SIGFPE         9) SIGKILL       10) SIGUSR1
11) SIGSEGV       12) SIGUSR2       13) SIGPIPE       14) SIGALRM       15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT     17) SIGCHLD       18) SIGCONT       19) SIGSTOP       20) SIGTSTP
21) SIGTTIN       22) SIGTTOU       23) SIGURG        24) SIGXCPU       25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM     27) SIGPROF       28) SIGWINCH      29) SIGIO         30) SIGPWR
31) SIGSYS        34) SIGRTMIN      35) SIGRTMIN+1    36) SIGRTMIN+2    37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4    39) SIGRTMIN+5    40) SIGRTMIN+6    41) SIGRTMIN+7    42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9    44) SIGRTMIN+10   45) SIGRTMIN+11   46) SIGRTMIN+12   47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14   49) SIGRTMIN+15   50) SIGRTMAX-14   51) SIGRTMAX-13   52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11   54) SIGRTMAX-10   55) SIGRTMAX-9    56) SIGRTMAX-8    57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6    59) SIGRTMAX-5    60) SIGRTMAX-4    61) SIGRTMAX-3    62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1    64) SIGRTMAX

:~$ /usr/bin/kill -L
 1 HUP      2 INT      3 QUIT     4 ILL      5 TRAP     6 ABRT     7 BUS
 8 FPE      9 KILL    10 USR1    11 SEGV    12 USR2    13 PIPE    14 ALRM
15 TERM    16 STKFLT  17 CHLD    18 CONT    19 STOP    20 TSTP    21 TTIN
22 TTOU    23 URG     24 XCPU    25 XFSZ    26 VTALRM  27 PROF    28 WINCH
29 POLL    30 PWR     31 SYS

Para exibir os sinais na forma de uma tabela, o programa kill  utiliza a opção -L .

Você encontra mais informações sobre o comando kill  com o comando interno help kill . 
Mas, se quiser saber mais sobre o programa, o comando é man kill .

A sintaxe do 'kill'
Nós podemos enviar sinais para processos de duas formas: pelo número (SIGNUM) ou pelo 
nome (SIGSPEC) do sinal:

kill -s SIGSPEC PID

kill -n SIGNUM PID

Mas também é possível enviar sinais sem as opções -s  e -n :

kill -SIGSPEC PID

kill -SIGNUM PID

Se nenhum sinal for especificado, por padrão será envidado o sinal SIGTERM  (parar processo), 
daí o nome do comando ser kill :

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 38



Curso Shell GNU Blau Araujo

kill PID

Sinais para terminação de processos
A tabela abaixo mostra alguns sinais úteis para terminar e interromper processos:

SIGSPEC SIGNUM Descrição

SIGHUP 1 De “hang up” (desconectado).  Este  sinal  é  enviado para o 
processo  quando  o  terminal  que  o  controla  é  fechado. 
Quando  enviado  “manualmente”,  ele  causa  a  recarga  das 
configurações do processo.

SIGINT 2 Utilizado para interromper um processo.

SIGKILL 9 Força a terminação de um processo e não pode ser ignorado.

SIGTERM 15 É o sinal padrão para um término de um processo.

SIGCHLD 17 Enviado  para  um processo  pai  quando  o  processo  filho  é 
terminado. Quando enviado “manualmente”, instrui o sistema 
operacional a limpar os recursos de um processo zumbi.

Sinais associados a atalhos de teclado
Como vimos na segunda aula, esses atalhos são determinados nas configurações de linha de um 
terminal, e podem ou não estar disponíveis em todos os sistemas GNU/Linux. Para conferir a 
sua configuração, execute o comando stty -a .

Atalho SIGSPEC SIGNUM Descrição

Ctrl+C SIGINT 2 Interrompe a execução do processo.

Ctrl+Z SIGTSTP 20 Suspende a execução do processo e o coloca em 
segundo plano.

Ctrl+S SIGSTOP 19 Pausa a execução do processo.

Ctrl+Q SIGCONT 18 Continua  a  execução de um processo pausado 
por SIGSTOP.

Ctrl+\ SIGQUIT 3 Sinal padrão para termina um processo por ação 
do usuário e realizar um dump (“despejo”) do 
conteúdo da memória em um arquivo.
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Existem documentos e  tutoriais  conflitantes sobre o atalho  Ctrl+D  gerar  ou não um sinal 
SIGQUIT . No shell, um Ctrl+D  tem o mesmo efeito do comando interno exit , e também pode 
ser utilizado para encerrar sessões de outros shells iniciadas na linha de comando, sessões de 
SSH ou o próprio shell em execução, por exemplo. Se o programa estiver lendo um arquivo ou a 
entrada padrão (stdin), o Ctrl+D  tem o efeito do byte de controle de “fim de transmissão” ( ␄ ) 
que, em sistemas unix-like, faz com que o conteúdo do buffer seja disponibilizado para escrita 
imediata, sem a necessidade de um Enter  (quebra de linha).

Sinais 'real-time'
Existem sinais de propósito geral que podem ser utilizados por programadores para informar a 
um dado processo a ocorrência de um evento que ele  esteja monitorando. Em plataformas 
POSIX, a faixa de sinais que vão de SIGRTMIN a SIGRTMAX. Como esses sinais podem ter 
valores diferentes em diferentes plataformas, eles são utilizados pelo seu nome seguido de um 
valor inteiro dentro dos limites exibidos em kill -l . No meu caso, como visto acima:

35) SIGRTMIN+1
36) SIGRTMIN+2
37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4
39) SIGRTMIN+5
...
45) SIGRTMIN+11
46) SIGRTMIN+12
47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14
49) SIGRTMIN+15

50) SIGRTMAX-14
51) SIGRTMAX-13
52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11
54) SIGRTMAX-10
...
59) SIGRTMAX-5
60) SIGRTMAX-4
61) SIGRTMAX-3
62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1

O trecho abaixo está na configuração do meu gerenciador de janelas, o i3wm, onde eu utilizo o 
SIGRTMIN para sinalizar vários tipos de eventos:

# i3blocks – keylock leds status...

bindsym --release Caps_Lock   $exe pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks
bindsym --release Num_Lock    $exe pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks

# i3blocks – upgrades...

$sup+Shift+u $exe pkill -SIGRTMIN+14 i3blocks

# volume control and i3blocks volume status...

set $vol_signal pkill -SIGRTMIN+10 i3blocks
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$sup+F9  $exe pavucontrol                           && $vol_signal
$sup+F10 $exe amixer set Master toggle              && $vol_signal
$sup+F11 $exe amixer set Master playback 5%- unmute && $vol_signal
$sup+F12 $exe amixer set Master playback 5%+ unmute && $vol_signal

Repare que, em todos esses trechos, eu utilizo o pkill , que também é um utilitário para enviar 
sinais a processos, só que com base no nome do processo em vez de seu PID. No caso, eu envio 
esses sinais real-time para o processo do meu painel, o i3blocks, por exemplo:

pkill -SIGRTMIN+10 i3blocks

Uma outra ferramenta muito conhecida para enviar sinais para processos pelos seus nomes é o 
killall .

Com base no que vimos aqui, você já saberia explicar um dos comandos mais encontrados  
nos tutoriais da internet, o killall -9 <nome-do-programa>?

4.4 – A árvore da vida
Como vimos, todo processo é criado a partir de outro processo, o que forma uma verdadeira 
“árvore genealógica” de processos, onde todos os ramos podem ser rastreados de volta até o 
PID 1.

Existe um utilitário que possibilita a visualização desta árvore, o pstree :

:~$ pstree -A
systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
        |-NetworkManager---2*[{NetworkManager}]
        |-avahi-daemon---avahi-daemon
        |-cron
        |-dbus-daemon
        |-i3bar---sh---i3blocks
        |-login---bash---startx---xinit-+-Xorg---6*[{Xorg}]
        |                               `-x-window-manage---ssh-agent
        |-php-fpm7.4---2*[php-fpm7.4]
        |-polkitd---2*[{polkitd}]
        |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
        |-rtkit-daemon---2*[{rtkit-daemon}]
        |-sh---polkit-gnome-au---7*[{polkit-gnome-au}]
        |-sh---xfce4-power-man---7*[{xfce4-power-man}]
        |-sh---nm-applet---8*[{nm-applet}]
        |-sh---xfce4-clipman---7*[{xfce4-clipman}]
        |-sh---compton---5*[{compton}]
        |-sshd---sshd---sshd---bash---pstree
        |-systemd-+-(sd-pam)
        |         |-at-spi-bus-laun-+-dbus-daemon
        |         |                 `-3*[{at-spi-bus-laun}]
        |         |-at-spi2-registr---2*[{at-spi2-registr}]
        |         |-dbus-daemon
        |         |-gvfsd---2*[{gvfsd}]
        |         |-gvfsd-fuse---5*[{gvfsd-fuse}]
        |         |-pulseaudio---2*[{pulseaudio}]
        |         |-xfce4-notifyd---2*[{xfce4-notifyd}]
        |         `-xfconfd---2*[{xfconfd}]
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        |-systemd-journal
        |-systemd-logind
        |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
        |-systemd-udevd
        |-udisksd---4*[{udisksd}]
        |-upowerd---2*[{upowerd}]
        `-wpa_supplicant

A opção -A  serve para que o desenho da árvore seja feito com caracteres ASCII, o que fica  
melhor para a exibição nesta apostila.

Por padrão,  o  pstree  agrupa ramos com o mesmo nome entre colchetes antecedidos pelo 
número de ramificações e um * , que pode ser lido como o sinal de multiplicação (vezes), por 
exemplo:

Xorg---6*[{Xorg}]

Isso é o mesmo que…

Xorg-+-{Xorg}
     |-{Xorg}
     |-{Xorg}
     |-{Xorg}
     |-{Xorg}
     `-{Xorg}

Esse comportamento pode ser alterado com a opção -c .

Threads (linhas de execução)
Um mesmo programa pode precisar se dividir para realizar duas ou mais tarefas simultâneas. 
Então, em vez de criar um novo processo de si mesmo para executar cada uma dessas tarefas, se 
o sistema suportar, o que ele faz é criar novas  linhas de execução, ou  threads. Isso oferece 
algumas vantagens sobre a criação de novos processos:

• Simplifica o modelo de desenvolvimento;
• Threads não são associadas a recursos do sistema;
• Threads podem ser criadas e destruídas mais rapidamente;
• A sobreposição das tarefas “acelera” o processamento.

Na saída do  pstree , as linhas de execução “filhas” de um processo são representadas entre 
colchetes:

{Xorg}

Neste  curso,  nós  não  pretendemos  falar  muito  sobre  threads.  Para  nós,  o  importante  é  
investigar a sua relação com os processos – ainda mais pelo fato delas aparecerem na saída  
do pstree .
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Grupos de 'threads'
Já que estamos utilizando a  ramificação do  Xorg  como exemplo,  vejamos o que podemos 
descobrir sobre suas linhas de execução. Para começar, vamos descobrir o PID do processo 
Xorg :

:~$ ps -e | grep Xorg
   1072 tty1     00:00:55 Xorg

Sabendo o PID, nós podemos exibir  apenas o  ramo do processo do  Xorg  com o  pstree . 
Também vamos utilizar a opção -p  para que os PIDs sejam exibidos:

:~$ pstree -Acp 1072
Xorg(1072)-+-{Xorg}(1073)
           |-{Xorg}(1074)
           |-{Xorg}(1075)
           |-{Xorg}(1076)
           |-{Xorg}(1077)
           `-{Xorg}(1082)

Como você pode ver, cada linha de execução do Xorg  também possui um PID. Então, vamos 
tentar  ver  os  seus  diretórios  em  /proc .  Para  facilitar  o  nosso  trabalho,  vamos  utilizar  o 
comando echo  em vez do ls , que daria uma saída muito mais difícil de colar aqui na apostila:

:~$ echo /proc/10*
/proc/10 /proc/1019 /proc/1020 /proc/1039 /proc/1040 /proc/1043
/proc/1046 /proc/1049 /proc/105 /proc/107 /proc/1071 /proc/1072
/proc/1083

Onde estão?!

Na verdade, os PIDs das threads aparecem dentro do diretório /proc/[PID]/task  (“tarefa”, em 
inglês):

:~$ ls -l /proc/1072/task/
total 0
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1072
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1073
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1074
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1075
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1076
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1077
dr-xr-xr-x 7 blau blau 0 jan 11 08:08 1082

Intrigante  (por  vários  motivos),  mas vejamos um outro processo que  não tenha  threads no 
pstree  – o processo do cron , por exemplo:

:~$ ps -e | grep cron
    360 ?        00:00:01 cron
:~$ ls -l /proc/360/task/
total 0
dr-xr-xr-x 7 root root 0 jan 11 08:08 360
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Este é o primeiro ponto importante: no sistema GNU/Linux, todo processo tem pelo menos 
uma tarefa associada a ele e que recebe o mesmo número de identificação ( 1072 , no caso do 
Xorg  e 360 , no caso do cron ). Por identificar um grupo de tarefas, este número é chamado de 
TGID (thread group ID).

Mas a coisa pode ficar ainda mais intrigante!

Como vimos os “PID's” das threads não aparecem em /proc , mas acompanhe…

:~$ pstree -Acp 1072
Xorg(1072)-+-{Xorg}(1073)
           |-{Xorg}(1074)
           |-{Xorg}(1075)
           |-{Xorg}(1076)
           |-{Xorg}(1077)
           `-{Xorg}(1082)
:~$ cat /proc/1072/task/1073/comm
Xorg:rcs0

Até aqui, tudo bem, porém…

:~$ cat /proc/1073/comm
Xorg:rcs0

Não importa o conteúdo de /proc/1073/comm , e sim o fato dele ter sido lido sem que exista  
um diretório /proc/1073 .

Processos leves (LWP)
O comportamento que vimos decorre da forma como a implementação das threads é feita no 
kernel. No Linux, as threads são fluxos de execução de processos, ou seja, no fim das contas, 
todo processo é uma thread e toda thread é implementada como um processo.

Isso quer dizer que os processos também podem compartilhar os recursos do seu contexto de 
execução e criar os fluxos das suas próprias tarefas que,  por semelhança com os conceitos 
clássicos em sistemas unix-like, recebem o nome de light weight processes (processos leves), ou 
LWP. Os LWP's também são gerenciados pelo kernel através das rotas de seus respectivos 
processos pais, como se fossem processos filhos comuns, a diferença é que eles não recebem 
recursos próprios.

Então, lembrando que o conteúdo do diretório  /proc  é um sistema de arquivos virtual que 
serve como estrutura de dados e interface para o kernel gerenciar os processos, mesmo que os 
LWP's não estejam visíveis no diretório principal, o kernel conhece as rotas até eles e retorna o 
conteúdo dos seus diretórios e arquivos.

Por padrão, o utilitário ps  não exibe os LWP's. Veja os campos exibidos por padrão:

:~$ ps -e | head -n 1
    PID TTY          TIME CMD

Para exibir as linhas de execução dos processos, nós utilizamos a opção -L :
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:~$ ps -eL | head -n 1
    PID     LWP TTY          TIME CMD

O utilitário head , do 'coreutils', exibe as 10 primeiras linhas da saída de um comando, mas  
nós podemos alterar esse limite com a opção -n .

Vejamos o que o ps  nos mostra sobre o processo Xorg . Desta vez, para termos o cabeçalho na 
saída do nosso comando, nós vamos utilizar uma expressão regular que fará com que o grep 
encontre  correspondência  com os padrões  Xorg  ou (| )  CMD .  Para esse  tipo de  busca,  nós 
precisamos da opção -E  do grep .

:~$ ps -eL | grep -E 'Xorg|CMD'
    PID     LWP TTY          TIME CMD
   1072    1072 tty1     00:00:52 Xorg
   1072    1073 tty1     00:00:04 Xorg:rcs0
   1072    1074 tty1     00:00:00 Xorg:disk$0
   1072    1075 tty1     00:00:00 Xorg:disk$1
   1072    1076 tty1     00:00:00 Xorg:disk$2
   1072    1077 tty1     00:00:00 Xorg:disk$3

Isso deve deixar um pouco mais clara a distinção ente os processos “de fato” e as linhas de 
execução desses processos.

4.5 – Sessões e grupos de processos
Em sistemas  unix-like, o mais comum é que os usuários interajam com grupos de processos 
relacionados entre si. Mesmo quando abrimos um terminal para utilizar um único processo, o 
shell, nós acabamos criando vários processos com as nossas ações, por exemplo:

• Executando scripts (modo não-interativo);
• Alternando entre tarefas em primeiro e segundo plano;
• Executando comandos encadeados por pipe.

O gerenciamento desses processos é bem mais complicado do que uma simples relação de 
processos pais e filhos, mas o kernel consegue se organizar criando  grupos de processos e 
sessões.

Sessões
Uma sessão geralmente está associada ao conjunto de tarefas iniciadas a partir do processo de 
um shell, desde o momento em que ele é iniciado até ser terminado. Originalmente, o conceito 
de sessão tinha relação com o fato de termos que fazer o login em um console tty, executarmos 
nossas tarefas e fazer um logout. Portanto, o líder da sessão será o primeiro processo inciado 
após o login – no caso, o shell.

Por exemplo, vamos abrir um terminal e buscar no conteúdo do arquivo  /proc/$$/status  a 
linha que contém o campo NSsid  (namespace session id):
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:~$ echo $$
588205
:~$ grep NSsid /proc/$$/status
NSsid:  588205

Como podemos ver,  o  PID  e  o  NSsid  do Bash são iguais,  e isso significa que o processo 
588205  é o líder da sessão. Mas também podemos obter essa informação com o ps :

:~$ ps -o stat,pid,ppid,sid,command
STAT     PID    PPID     SID COMMAND
Ss    588205  578246  588205 bash
R+    588274  588205  588205 ps -o stat,pid,ppid,pgid,sid,command

Por padrão, o  ps  (sem a opção  -e , por exemplo) só exibe os processos em execução no  
terminal em uso. Com a opção -o , nós podemos definir as colunas que serão exibidas.

Desta forma, nós temos a informação do ID da sessão (SID) e, em dois lugares, de quem é o 
líder  da sessão – primeiro,  com o fato  do SID e do PID serem iguais,  mas também pelo 
caractere que aparece depois do estado do processo (Ss ).

O sinal de  +  que aparece depois do estado R  indica que o processo está em execução em  
primeiro plano ('foregroud').

Para investigar como ficaria com mais processos na sessão, vamos iniciar outro Bash a partir da  
linha de comando e repetir os experimentos:

:~$ # Iniciando um outro Bash...
:~$ bash

:~$ # Checando o PID e o PPID do Bash atual...
:~$ echo $$ $PPID
588550 588205

:~$ # Checando o NSsid do Bash atual...
:~$ grep NSsid /proc/$$/status
NSsid:  588205

:~$ # O que o 'ps' nos mostra...
:~$ ps -o stat,pid,ppid,sid,command
STAT     PID    PPID     SID COMMAND
Ss    588205  578246  588205 bash
S     588550  588205  588205 bash
R+    588579  588550  588205 ps -o stat,pid,ppid,sid,command

Note que o campo STAT  do processo do segundo shell ( 588550 ) não tem o caractere s , o que 
indica que ele é apenas um membro da sessão corrente, cujo SID é 588205 .

Embora não tenha precisão técnica, é aceitável nos referirmos a diferentes processos do shell  
de uma mesma sessão de “sessões do shell”.
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Grupos de processos
A modularidade é um dos princípios  de desenvolvimento mais  fundamentais  para sistemas 
unix-like,  como  vimos  na  primeira  aula.  A  meta  original  era  criar  programas  simples  e 
especializados que pudessem ser encadeados para a realização de tarefas complexas, o que se 
concretizou com a implementação de mecanismos como os  pipes, por exemplo. Sendo assim, 
uma linha de comando pode causar a criação de vários processos, todos eles pertencentes ao 
mesmo grupo, que será identificado (PGID) pelo PID de seu primeiro membro.

Para demonstrar a diferença entre grupo e sessão, vamos fazer um pipe totalmente inútil para 
um grep  no mesmo comando que utilizamos quando falamos das sessões. Só que, desta vez, 
nós vamos incluir a coluna pgid  no ps :

:~$ ps -o stat,pid,ppid,sid,pgid,command | grep ''
STAT     PID    PPID     SID    PGID COMMAND
Ss    588205  578246  588205  588205 bash
R+    588935  588205  588205  588935 ps -o stat,pid,ppid,sid,pgid,command
S+    588936  588205  588205  588935 grep --color=auto

Observe que, na coluna PGID , os comandos ps  e grep  pertencem ao mesmo grupo identificado 
por  588935 , que é o PID do primeiro membro do grupo – o PID do comando  ps . Atente, 
também, para o fato de que o SID é o mesmo para os três processos, o que nos diz que todos 
são membros de uma mesma sessão.

Jobs (trabalhos)
Outra operação que causa a criação de grupos é quando nós colocamos processos em segundo 
plano com o atalho Ctrl+Z  ou com a execução de comandos com o operador de controle &  no 
final  da  linha  de  comando.  Esse  tipo  especial  de  agrupamento  recebe  o  nome  de  jobs 
(trabalhos), visto que são processos controlados pelo próprio utilizador.

O  shell  oferece  algumas  ferramentas  para  trabalharmos  com  eles,  todas  relacionadas 
exclusivamente  com os  jobs  da  sessão  corrente,  mas  nós  falaremos  mais  sobre  isso  nas 
próximas aulas.

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 47



Curso Shell GNU Blau Araujo

5 – Depois do 'Enter'
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

5.1 – Etapas de processamento de comandos
O shell pode receber comandos de três formas:

• Os comandos digitados pelo usuário no terminal.
• Os comandos em um arquivo de script.
• Uma string de comandos passada como argumento na invocação de seu executável.

A partir daí, o shell inciará um procedimento de análise e interpretação antes de, finalmente, 
proceder à execução da linha do comando (ou de cada linha de comando, se houver mais de 
uma num script, por exemplo). Esse procedimento pode ser descrito em cinco etapas gerais:

Etapa 1 – Decomposição da linha do comando
A primeira coisa que o shell faz é percorrer os caracteres da linha para localizar e identificar, de 
acordo com as regras de citação, a ocorrência dos dois componentes léxicos fundamentais de 
um comando do shell:  as  palavras e  os  operadores.  Neste momento,  também acontece a 
expansão dos apelidos (aliases), se houver algum.

Componentes léxicos, também chamados de  tokens, são qualquer sequência de caracteres  
que possua algum significado no contexto de uma linguagem de programação ou, no nosso  
caso, do shell.

Etapa 2 – Comandos simples e compostos
Aqui, o shell identifica e agrupa os componentes encontrados em comandos simples, complexos 
e compostos, dos quais, estes últimos, são a base da estruturação do shell como linguagem.

Etapa 3 – Expansões
Neste ponto, o shell já é capaz de realizar várias outras expansões, quebrando os componentes 
expandidos em listas de arquivos, outros comandos e argumentos.

Etapa 4 – Redirecionamentos
É aqui que o shell providencia os recursos para que os redirecionamentos sejam possíveis. Em 
seguida, os  operadores de redirecionamento e seus operandos serão removidos da linha do 
comando.
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Etapa 5 – Monitoração do estado de saída
Havendo operadores de controle e/ou estruturas condicionais, o shell passará a monitorar os 
estados de saída dos comandos que serão executados.

Somente após o processamento dessas cinco etapas é que a linha de comando, agora totalmente 
modificada, será executada.

5.2 – Palavras e operadores (tokens)
Como vimos, a primeira coisa que o shell faz é percorrer os caracteres da linha para localizar e 
identificar, de acordo com as regras de citação, a ocorrência de palavras e operadores. Neste 
tópico, nos vamos entender um pouco melhor os conceitos relacionados com o que acontece na 
primeira etapa de processamento de uma linha de comando.

Nesta aula, e não apenas neste tópico, a ideia é apresentar superficialmente alguns conceitos  
para que você seja capaz de saber do que eu estou falando, mas eles serão abordados com  
profundidade em futuros tópicos e aulas.

Operadores
Os  operadores  são  sequências  de  um  ou  mais  caracteres  (também  chamados  de 
“metacaracteres”) que possuem a função especial de separar as palavras e dados e estabelecer 
uma relação entre eles conforme dois contextos:

• Contexto de comandos: operadores de controle e operadores de redirecionamento.
• Contexto  de  expressões: operadores  de  atribuição,  aritméticos,  lógicos,  de  comparação, 

etc…

Palavras
Uma palavra é qualquer sequência de caracteres que não contenha operadores. De acordo com a 
sua função semântica, as palavras podem ser comandos internos, palavras-chaves (keywords), 
nomes de executáveis ou argumentos. Do ponto de vista do shell, porém, todas as palavras de 
uma mesma linha de comando são seus parâmetros, mas nós voltaremos a isso mais adiante.

5.3 – Regras de citação (quoting)
No processo de análise da linha do comando, a ocorrência de alguns caracteres determinará se 
as palavras e os operadores deverão, ou não, ser tratados de acordo com seu significado especial 
para o shell. De forma análoga ao que acontece na redação, esses mecanismos recebem o nome 
de regras de citação.

Em inglês, o termo utilizado é quoting (citação), o que frequentemente é traduzido como  
“aspas” – o que não está de todo errado, já que as aspas são o principal mecanismo de  
citação, ao lado da contrabarra. Contudo, as regras de citação vão muito além disso.
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Escape de caracteres
A ocorrência do caractere \  (contrabarra) remove um eventual significado especial do caractere 
seguinte. Por exemplo:

:~$ echo $fruta
laranja
:~$ echo \$fruta
$fruta

No segundo comando,  a  barra  invertida  fez  com que o  caractere  $ ,  usado para  indicar  a 
expansão de uma variável, perdesse o seu significado especial e fosse tratado como um caractere 
literal qualquer.

Aspas simples
Todos os caracteres entre aspas simples serão tratados literalmente, ou seja, sem significado 
especial, inclusive o caractere de escape (\ ):

:~$ echo \$fruta
$fruta
:~$ echo '\$fruta'
\$fruta

Por conta disso, é impossível escapar aspas simples se elas aparecerem entre aspas simples:

:~$ echo '$fruta 'madura'
>  <---- O shell não entende o comando como completo!

Tentando escapar…

:~$ echo '$fruta \'madura'
>  <---- Nada mudou!

Aspas duplas
As aspas duplas removem os poderes especiais de todos os caracteres que aparecerem entre 
elas, menos:

• Do cifrão ($ )
• Do acento grave (` )
• Da barra invertida (\ )
• E da exclamação (! )

Uma observação sobre os espaços
O caractere de escape (\ ) e as aspas também removem o poder especial do caractere espaço. 
Pode não parecer, mas o espaço também é um operador de controle e, portanto, tem o “poder 
especial” de separar as palavras em uma linha de comando. Sendo assim, espaços entre aspas 
(duplas ou simples) ou após uma barra invertida serão apenas espaços que fazem parte de uma 
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palavra.

Muita gente diz que utiliza aspas para “proteger os espaços” ou “preservar os espaços”, mas isso 
passa uma ideia totalmente errada sobre o que está acontecendo! Observe:

:~$ echo lindo    dia
lindo dia

Neste comando, sem aspas, todos os espaços são operadores de controle separando palavras:

  palavras encontradas
           |
      +----+-------+
      |    |       |
:~$ echo lindo    dia
        |     ||||
        +-+---++++
          |
  operadores separando palavras

Logo, o comando echo  exibirá apenas as palavras encontradas que serão utilizadas como seus 
argumentos, no caso:  lindo  e dia . Por padrão, o echo  separa os argumentos recebidos com 
um espaço, o que resulta na string lindo dia .

Nos comandos abaixo, com os parâmetros do echo  entre aspas, todos os caracteres, inclusive os 
espaços, estão formando uma única palavra:

:~$ echo 'lindo    dia'
lindo    dia
:~$ echo "lindo    dia"
lindo    dia

Tudo que o echo  faz é exibir este único argumento:

  palavras encontradas
           |
      +----+----+
      |         |
:~$ echo "lindo    dia"
        |
        |
  operador separando palavras

Citação de caracteres ANSI-C
Existe  uma situação especial  que ocorre quando as  aspas simples são precedidas do cifrão 
($'string' ). Neste caso, se a string contiver caracteres de controle do padrão ANSI-C, eles 
serão decodificados.

Os caracteres de controle ANSI-C são conjuntos formados pela barra invertida ( \ ) seguida de 
um caractere ou de um número inteiro correspondente ao valor  de um caractere na tabela 
ASCII.  Quando decodificados,  eles  podem resultar  em ações  geralmente associadas  com o 
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controle  de  impressão dos antigos  terminais  de teletipo,  como a quebra de  linha ( \n )  e  a 
tabulação (\t ), entre outros.

De certa forma, nós podemos dizer que o significado dos caracteres de controle ANSI-C é o 
que está sendo tratado literalmente por esta regra de citação. Observe o exemplo:

:~$ echo banana\nlaranja
banananlaranja

Aqui, a barra invertida apenas escapou o caractere n , que não possui um significado especial 
para o shell. Contudo, \n  é um caractere de controle ANSI-C. Aplicando a regra para obter o 
seu significado literal…

:~$ echo $'banana\nlaranja'
banana
laranja

Outro exemplo interessante, mostra o movimento do cursor (antigamente, seria “do carro”) para 
trás com o caractere \b :

:~$ echo $'banana\b\blidade'
banalidade

A lista de caracteres ANSI-C que o shell pode decodificar está aqui. Nela, nós encontramos um 
caractere que pode nos ajudar a representar aspas simples literalmente entre aspas simples.

Lembra deste exemplo?

:~$ echo '$fruta 'madura'
>  <---- O shell não entende o comando como completo!

Nós não podemos escapar aspas simples dentro de aspas simples, mas podemos fazer isso:

:~$ echo $'$fruta \'madura'
$fruta 'madura

Aqui,  \'  é  o  caractere  ANSI-C  ' ,  não uma aspa simples  escapada,  mas existe  um outro 
detalhe sobre a citação de aspas simples que deve ser considerado: eles não são decodificados na 
primeira etapa do processamento da linha de um comando, mas na terceira etapa, junto com as 
expansões do shell.

Se o caractere fosse decodificado na primeira etapa, os comando acima seria visto da seguinte 
forma pelo shell:

       Caractere decodificado
                 |
                 V
:~$ echo '$fruta 'madura'
>  <---- Daria na mesma...

Mas, se podemos deixar o caractere  '  para ser decodificado na terceira etapa, nós também 
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poderíamos utilizar uma expansão:

:~$ as="'"
:~$ echo $as
'
:~$ echo '$fruta '$as'madura'
$fruta 'madura

Se quiser comprovar o que estou dizendo, tente repetir este último comando trocando $as  pelo 
caractere ' :

:~$ echo '$fruta '''madura'
>  <---- Não deu certo...

Comentários – a citação máxima
Nós não  costumamos pensar  nos  comentários  dessa  forma,  mas  eles  são  o  mecanismo de 
citação mais radical que podemos encontrar no shell, pois eles citam o usuário literalmente, e 
nada do que estiver comentado será tratado como um comando.

Na linha de um comando, quando uma palavra é precedida de uma cerquilha ( # ), tudo, a partir 
dela, é simplesmente descartado como parte do comando.

:~$ echo olá # mundo
olá
:~$ # echo olá mundo
:~$

Mas atenção com as aspas:

:~$ echo 'olá # mundo'
olá # mundo

Aqui, a cerquilha perdeu seus “poderes especiais”, mas nem é só por conta das aspas simples – 
neste caso, ela não está precedendo uma palavra, mas fazendo parte dela!

É raro, mas pode acontecer dos comentários estarem desabilitados para o modo interativo, e os 
exemplos acima podem não funcionar. Se for o seu caso, você pode habilitá-los com o comando 
shopt :

:~$ shopt -s interactive_comments

Para desabilitar essa opção do shell:

:~$ shopt -u interactive_comments

Para  o  modo  não-interativo  (os  nossos  scripts)  os  comentários  sempre  estão  habilitados. 
Portanto, você não tem nenhuma desculpa para não comentar o seu código!

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 53



Curso Shell GNU Blau Araujo

5.4 – Expansão de apelidos (aliases)
Um  “apelido”  (ou  alias,  em  inglês)  é  uma  palavra  à  qual  foi  atribuída  uma  string  que 
corresponde a um comando. No shell, isso é feito com o comando interno alias  que, além de 
fazer a atribuição, registra o novo apelido numa lista de apelidos que ficará disponível durante 
toda a sessão do shell.

Repare que eu disse “lista de apelidos”, ou seja, não é uma lista qualquer! É importante deixar 
isso  claro  porque,  na  primeira  etapa  de  processamento  da  linha  de  um comando,  o  shell 
precisará saber quais são os apelidos definidos para providenciar a sua expansão. Para entender 
como isso é feito, vejamos como o comando alias  funciona.

Listando os aliases da sessão corrente
Sem argumentos, o comando alias  exibe a lista de apelidos definidos para a sessão corrente, 
por exemplo, estes são meus aliases:

:~$ alias
alias ..='cd ..'
alias cd..='cd ..'
alias crontab='crontab -i'
alias dir='dir $LS_OPTIONS'
alias egrep='egrep $GREP_OPTIONS'
alias fgrep='fgrep $GREP_OPTIONS'
alias gitc='git clone'
alias grep='grep $GREP_OPTIONS'
alias i3conf='nano ~/.config/i3/config'
alias l='ls -Nhl'
alias l.='l -d .*'
alias la='l && l.'
alias ll='l -C'
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
alias mocp='mocp --theme=transparent-background'
alias neofetch='neofetch --block_range 0 15'
alias up='sudo apt update && upinfo'
alias upg='sudo apt upgrade'
alias upl='echo -e "$(apt list --upgradable 2>/dev/null)" | most'
alias yt='youtube-dl --add-metadata -ic'
alias yta='youtube-dl --add-metadata -xic'
alias ~='cd ~'

É nesta lista que o shell  procura os apelidos que deverá expandir na primeira etapa de  
processamento dos comandos.

Para exibir a definição de apenas um apelido…

:~$ alias grep
alias grep='grep $GREP_OPTIONS'

Criando novos apelidos
Cada um dos apelidos da lista acima foi definido com o comando alias . Por exemplo, vamos 
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criar um novo apelido:

:~$ alias zzz='echo Está dormindo?'
:~$ zzz
Está dormindo?
:~$

Agora, o apelido zzz  também deve aparecer na listagem:

:~$ alias
alias ..='cd ..'
alias cd..='cd ..'
alias crontab='crontab -i'
...
alias zzz='echo Está dormindo?'
alias ~='cd ~'

Pelo tamanho da minha lista de apelidos, deve ser óbvio que eu não digitei nada do que está lá 
na linha de comandos! Mas, como os apelidos dizem respeito apenas à sessão corrente do shell,  
o  comando  alias  tem que ser  executado de  alguma forma,  e  isso é  feito  incluindo esses 
comandos no arquivo  ~/.bashrc  (no caso do Bash),  que é  um script  que o Bash executa 
automaticamente quando inicia.

Criando apelidos contendo variáveis
Na minha lista de apelidos, você deve ter visto que alguns deles contêm a expansão de uma 
variável, por exemplo:

:~$ alias grep
alias grep='grep $GREP_OPTIONS'

Onde GREP_OPTIONS  é uma variável que eu também defini no meu ~/.bashrc :

GREP_OPTIONS='--color=auto'

Como vimos nas primeiras aulas, o  $  antes do nome de uma variável significa que queremos 
que o nome da variável seja substituído pelo seu valor, através de um mecanismo chamado: 
expansão de parâmetros.

O problema é que, segundo a ordem das etapas de processamento de comandos, a expansão dos 
apelidos acontece antes (etapa 1) da expansão dos parâmetros (etapa 3)! Então, como isso pode 
estar certo?

A resposta é simples: estamos falando da  criação de um apelido, que é um comando como 
outro qualquer, logo, as expansões de parâmetros serão realizadas (ou não) na execução do 
comando de criação do apelido.

Os comandos de criação de apelidos no arquivo ~/.bashrc  são executados quando o Bash é  
iniciado.

Veja, neste exemplo, como as coisas acontecem:
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:~$ fruta=banana
:~$ alias teste1='echo $fruta'
:~$ alias teste2="echo $fruta"
:~$ alias | grep 'alias teste'
alias teste1='echo $fruta'
alias teste2='echo banana'

Na primeira linha, eu defini a variável  fruta  com o valor  banana . Em seguida, eu criei dois 
aliases. No primeiro, eu envolvi a string do comando com aspas simples. Como vimos, as aspas 
simples impedem a expansão de de parâmetros na string, por isso o apelido registrado na lista 
foi uma versão literal do comando atribuído a teste1 :

:~$ alias teste1
alias teste1='echo $fruta'

Já no segundo comando, eu utilizei  aspas duplas, que permitem a expansão de parâmetros, o 
que resultou no seguinte registro na lista de apelidos:

:~$ alias teste2
alias teste2='echo banana'

No fim das  contas,  a  diferença entre  os  dois  apelidos  é  que  teste1 ,  ao ser  expandido na 
primeira etapa do processamento de uma linha de comando, resultará em uma string contendo o 
acesso ao valor de uma variável ( $fruta ), mas essa expansão só acontecerá na terceira etapa, 
com um resultado que dependerá da existência da variável fruta  e de seu valor. Por sua vez, o 
apelido teste2  sempre será expandido, logo na primeira etapa do processamento, para echo 
banana .

Observe o que acontece se eu mudar o valor de fruta :

:~$ fruta=laranja
:~$ teste1
laranja
:~$ teste2
banana
:~$

Removendo apelidos
A remoção de apelidos é feita com o comando interno unalias :

unalias NOME     # Remove o apelido 'NOME'.
unalias -a       # Remove todos os apelidos da lista.

Antes, você pode conferir se o apelido está na lista:

:~$ alias zzz
alias zzz='echo Está dormindo?'

Se estiver, você pode removê-lo:
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:~$ unalias zzz

E depois, conferir novamente se a operação foi bem-sucedida:

:~$ alias zzz
bash: alias: zzz: não encontrado

Se quiser remover todos os apelidos, é só utilizar a opção -a :

:~$ alias
alias ..='cd ..'
alias cd..='cd ..'
alias crontab='crontab -i'
alias dir='dir $LS_OPTIONS'
alias egrep='egrep $GREP_OPTIONS'
alias fgrep='fgrep $GREP_OPTIONS'
alias gitc='git clone'
alias grep='grep $GREP_OPTIONS'
alias i3conf='nano ~/.config/i3/config'
alias l='ls -Nhl'
alias l.='l -d .*'
alias la='l && l.'
alias ll='l -C'
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
alias mocp='mocp --theme=transparent-background'
alias neofetch='neofetch --block_range 0 15'
alias teste1='echo $fruta'
alias teste2='echo banana'
alias up='sudo apt update && upinfo'
alias upg='sudo apt upgrade'
alias upl='echo -e "$(apt list --upgradable 2>/dev/null)" | most'
alias yt='youtube-dl --add-metadata -ic'
alias yta='youtube-dl --add-metadata -xic'
alias ~='cd ~'
:~$ unalias -a
:~$ alias
:~$

Se você se arrepender, basta abrir outro terminal ou reiniciar a execução do arquivo ~/.bashrc 
com o comando interno source :

:~$ source ~/.bashrc
:~$ alias
alias ..='cd ..'
alias cd..='cd ..'
alias crontab='crontab -i'
alias dir='dir $LS_OPTIONS'
alias egrep='egrep $GREP_OPTIONS'
alias fgrep='fgrep $GREP_OPTIONS'
alias gitc='git clone'
alias grep='grep $GREP_OPTIONS'
alias i3conf='nano ~/.config/i3/config'
alias l='ls -Nhl'
alias l.='l -d .*'
alias la='l && l.'
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alias ll='l -C'
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
alias mocp='mocp --theme=transparent-background'
alias neofetch='neofetch --block_range 0 15'
alias up='sudo apt update && upinfo'
alias upg='sudo apt upgrade'
alias upl='echo -e "$(apt list --upgradable 2>/dev/null)" | most'
alias yt='youtube-dl --add-metadata -ic'
alias yta='youtube-dl --add-metadata -xic'
alias ~='cd ~'

Repare que isso só restaurou os apelidos que estavam no ~/.bashrc . Todos os apelidos criados 
na linha de comandos da sessão corrente do shell serão perdidos.

O comando source  serve para executar os comandos de um arquivo no shell em execução.  
Ele também pode ser invocado com um ponto ( . ) em vez de seu nome: . ~/.bashrc , por 
exemplo.

O arquivo '.bash_aliases'
Muitas distribuições GNU/Linux incluem este código no ~/.bashrc :

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

Eu escreveria diferente, mas, deixando os detalhes desse tipo de estrutura para um momento 
mais adequado, o que o código faz é testar se o arquivo ~/.bash_aliases  existe…

[ -f ~/.bash_aliases ]

Caso exista, seu conteúdo será carregado com um source  (o ponto é o comando source )…

. ~/.bash_aliases

O motivo da existência dessa opção é que, caso seja necessário recarregar as definições de 
apelidos, em vez de executar novamente todos os comandos no arquivo ~/.bashrc , o que pode 
incluir  coisas  que  nós  não  queremos  que  sejam recarregadas,  basta  fazer  um  source  dos 
comandos em ~/.bash_aliases .

É sempre uma boa ideia utilizar o arquivo ~/.bash_aliases  para os apelidos e funções que  
você mesmo criar.

5.5 – Estados de saída
Nas  próximas  aulas  nós  falaremos  de  coisas  que  acontecem  nas  etapas  intermediárias  do 
processamento da linha de um comando, mas este é o melhor momento para vermos algo que 
acontece no final da última etapa: a monitoração dos estados de saída.
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Nem todo comando exibirá uma mensagem em caso de erro, mas o shell registra o estado de 
saída de todos os comandos executados no parâmetro especial de nome  ?  – se o comando 
terminar com  sucesso, o valor em  ?  será zero (0 ), se terminar com  erro, o valor pode ser 
qualquer inteiro entre 1  e 255 .

Quando falamos do arquivo ~/.bash_aliases , nós vimos a seguinte estrutura:

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

Todos os comandos entre if  e fi  formam aquilo que nós chamamos de comando composto. 
Aqui, o que o if  está fazendo é aguardar o término do comando interno test , executado em 
uma de suas sintaxes:

[ -f ~/.bash_aliases ]

Isso é o mesmo que:

test -f ~/.bash_aliases

Neste caso, o comando test  está fazendo uma afirmação: “o arquivo ~/.bash_aliases  existe e  
é um arquivo comum” – é isso que o operador  -f  faz. Se essa afirmação for verdadeira, o 
comando terminará com estado de saída de sucesso e o valor 0  será registrado no parâmetro 
especial ? . Se a afirmação for falsa, o comando será terminado com erro e um valor diferente 
de zero será registrado em ? .

Com base no estado de saída do comando test , a estrutura if  decidirá se executará ou não a 
carga do arquivo ~/.bash_aliases .

Vamos experimentar sem o comando composto if :

:~$ test -f ~/.bash_aliases
:~$ echo $?
0

Como o estado de saída registrado em ?  foi 0 , sucesso, eu posso afirmar que tenho o arquivo 
~/.bash_aliases  no meu sistema.

Vejamos o que acontece se eu testar um arquivo que eu sei que não existe:

:~$ test -f ~/banana.txt
:~$ echo $?
1

Agora, a afirmação é falsa e o estado de saída registrado em ?  foi 1 , o que representa um erro.

Vamos observar a saída de outro comando:

:~$ alias zzz

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 59



Curso Shell GNU Blau Araujo

bash: alias: zzz: não encontrado

Sim, nós removemos o apelido zzz , daí a mensagem de erro. Mas, qual será o estado de saída 
da linha do comando?

:~$ alias zzz
bash: alias: zzz: não encontrado
:~$ echo $?
1

Novamente, o valor registrado em ?  foi  1 , erro. Mas, conferindo a saída de um apelido que 
existe…

:~$ alias ls
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
:~$ echo $?
0

Sucesso!

Operadores de encadeamento condicional
Adiantando um pouco do assunto do próximo tópico,  existem dois  operadores  de controle 
utilizados para condicionar a execução de um comando ao estado de saída do comando anterior, 
são os operadores de encadeamento condicional: &&  e || .

Voltando ao exemplo do arquivo ~/.bash_aliases , nós poderíamos testar sua existência desta 
forma:

:~$ [ -f ~/.bash_aliases ] && echo existe || echo não existe
existe

Aqui, nós temos três comandos:

Comando 1: [ -f ~/.bash_aliases ]
Comando 2: echo existe
Comando 3: echo não existe

Entre os comandos 1  e 2 , existe o operador && , que só permitirá a execução do comando 2  se 
o comando 1  terminar com sucesso – como aconteceu no exemplo.

Entre os comandos 2  e 3 , existe o operador || , que só permite a execução do comando 3  se o 
comando  2  terminar com erro. No exemplo,  o comando  2  terminou com sucesso, logo,  o 
comando 3  não foi executado.

Mas, como ficaria no caso de um arquivo que não existe?

:~$ [ -f ~/banana.txt ] && echo existe || echo não existe
não existe

Desta vez, o comando  1  terminou com erro e o comando  2  sequer chegou a ser executado. 
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Sendo assim, o último estado de saída registrado foi o do comando 1  (erro), o que permitiu a 
execução do comando 3 .

Comandos 'true', ':' e 'false'
Toda a lógica do shell se baseia nos estados de saída dos comandos. Não existem constantes 
para  verdadeiro e  falso nem tipos de dados boolianos, apenas estados de saída de sucesso ou 
erro. Mas existem três comandos que não fazem nada além de sair com estados 0  (sucesso) e 1 
(erro):
• Comando true  – sempre sai com estado 0 ;
• Comando :  – (chamado de comando nulo) sempre sai com estado 0 ;
• Comando false : sempre sai com estado 1 .
Você pode utilizá-los, inclusive, para experimentar o uso e o comportamento dos operadores de 
encadeamento condicional:

:~$ true && echo sucesso || echo erro
sucesso
:~$ : && echo sucesso || echo erro
sucesso
:~$ false && echo sucesso || echo erro
erro

Saída de erros (stderr)
Além do estado de saída, registrado na variável ? , o comando pode gerar dados na saída padrão 
de erros (stderr). Em sistemas unix-like, este fluxo de dados geralmente está conectado com a 
saída padrão (stdout), e é por isso que nós vemos as mensagens no terminal.

Nós teremos uma aula só sobre redirecionamentos, mas podemos utilizar dois conceitos vistos 
nas aulas anteriores para demonstrar algo que pode ser muito útil  desde já:  o operador de 
redirecionamento para arquivos (> ) e o dispositivo nulo (/dev/null ).

Por padrão, o operador de redirecionamento para arquivos enviará para um arquivo, claro, o 
conteúdo do fluxo de dados na saída padrão (stdout), que corresponde ao descritor de arquivos 
1 . Mas, nós podemos especificar o redirecionamento de outros descritores de arquivos, por 
exemplo, o descritor de arquivos 2 , que é o fluxo de dados da saída de erros (stderr). Para isso, 
basta informar o número 2  antes do operador > .

Por exemplo…

Sem redirecionamento da saída de erros:

:~$ alias zzz
bash: alias: zzz: não encontrado

Com o redirecionamento da saída de erros para /dev/null :

:~$ alias zzz 2> /dev/null
:~$
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Isso não altera o estado de saída, que continuará sendo 1  (erro), mas possibilita a criação de 
lógicas de execução e mensagens de erro customizadas. Por exemplo:

:~$ alias zzz 2> /dev/null || echo 'Alias não existe!'
:~$ Alias não existe!

Aqui,  a  definição do apelido  zzz  só será exibida se o  comando  alias zzz  terminar com 
sucesso. Caso contrário, a minha mensagem customizada é que será exibida. Vamos testar com 
um apelido existente:

:~$ alias ls 2> /dev/null || echo 'Alias não existe!'
alias ls='ls $LS_OPTIONS'

Mas, se a ideia for redirecionar ambas as saídas ( 1  e 2 ), basta acrescentar o caractere &  antes 
do operador > :

:~$ alias ls &> /dev/null && echo existe || echo não existe
existe

5.6 – Operadores de controle
Existem dois tipos de operadores envolvidos no processamento de uma linha de comando:

• Operadores de controle
• Operadores de redirecionamento

Independente de seu tipo, todo operador no contexto dos comandos é formado de um ou mais  
metacaracteres, que também são os caracteres que o Bash utiliza para separar as palavras de 
um comando. Eles podem ser um espaço, uma tabulação, uma quebra de linha ou combinações 
dos caracteres | , & , ; , ( , ) , <  e > .

Todos  esses  operadores  possuem  uma  característica  em  comum:  eles  são  separadores  de 
palavras e, portanto, a menos que possam ser confundidos com as palavras que eles separam, 
não existe a obrigatoriedade de se deixar um espaço antes ou depois deles.

Por exemplo:

:~$ ps -e | grep bash

Poderia ser escrito…

:~$ ps -e|grep bash

Só para reforçar: espaços, tabulações e quebras de linha também são 'metacaracteres'  e,  
portanto, 'separadores de palavras'.
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Tabela dos operadores de controle
Nesta  aula,  nós  nos  limitaremos  a  apresentar  os  operadores  para  que  você  seja  capaz  de 
identificá-los numa linha de comando. No futuro, haverá uma aula exclusiva para tratar dos 
operadores de redirecionamento e outra para os  pipes, e muitos dos operadores de controle 
desta tabela serão vistos dentro de seus respectivos contextos de uso.

Operador Função

&& Encadeamento condicional de comandos.  Executa o comando seguinte se  o 
anterior terminar com estado de “sucesso” (saída 0 ).

|| Encadeamento condicional de comandos.  Executa o comando seguinte se  o 
anterior terminar com estado de “erro” (saída diferente de 0 ).

| Cria uma  pipeline, onde cada comando envia a sua saída para a entrada do 
comando seguinte.

|& Um pipe que envia a saída padrão e a saída de erros de um comando para o 
comando seguinte.

; Indica o fim de cada comando ou pipeline em uma lista de comandos escrita 
em  uma  mesma  linha.  Quando  a  lista  é  escrita  em  várias  linhas,  o  ;  é 
dispensável,  tendo  sua  função  substituída  pela  ocorrência  de  uma ou  mais 
quebras de linha.

& Executa comandos em segundo plano. Quando aparece delimitando o fim de 
um comando, faz com ele seja executado assincronamente em um subshell.

( ) Agrupa uma lista de comandos. Com os parêntesis, toda a lista será executada 
em um subshell e será tratada como se fosse apenas um comando para efeito de 
redirecionamentos e de captura do estado de saída.

;; Delimita  o  fim  de  uma  lista  de  comandos  em  uma  cláusula  do  comando 
composto case , causando o término dos testes comparativos dos padrões.

;& Delimita  o  fim  de  uma  lista  de  comandos  em  uma  cláusula  do  comando 
composto  case ,  mas  indica  que  a  lista  de  comandos  da  cláusula  seguinte 
também deve ser executada incondicionalmente.

;;& Delimita  o  fim  de  uma  lista  de  comandos  em  uma  cláusula  do  comando 
composto case , mas indica que os padrões de todas as cláusulas subsequentes 
também devem ser testados.
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6 – Comandos simples, complexos e 
compostos
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

6.1 – Comandos simples
Como vimos na aula passada, o espaço é um operador de controle cujo papel se limita a separar 
as  palavras  recebidas  pelo  shell  na  forma  de  sequências  de  caracteres.  Todos  os  demais 
operadores de controle, além de separar as palavras, também acumulam a função de separar 
comandos.  Portanto,  um  comando  é  uma  sequência  de  palavras  delimitada  por  qualquer 
operador de controle que não seja o espaço.

Importante!  Outras  categorias  de  operadores  também separam palavras,  mas  apenas  os  
operadores de controle delimitam comandos.

Na maioria das vezes, os operadores de controle delimitam comandos que contém apenas uma 
palavra identificável como o nome de um bultin do shell ou de um programa executável, seguida 
ou  não  de  outras  palavras  que  servirão  como  argumentos  –  nestes  casos,  nós  temos  um 
comando simples.

Por exemplo…

echo Olá, mundo!
help
ps -elf
whoami

O estado de saída de um comando simples é o retorno da chamada da função do sistema 
waitpid() , que suspende a execução do processo chamador (processo pai) até que o processo 
filho mude de estado. Por padrão, waitpid()  espera apenas pelo término do processo filho.

Dependendo  do  operador  de  controle,  porém,  é  possível  que  exista  uma relação  entre  os 
comandos simples identificados, o que daria origem aos cinco arranjos básicos na formação de 
comandos mais complexos:

• Listas de comandos
• Agrupamentos de comandos
• Estruturas condicionais
• Estruturas de repetição
• Pipelines

Dessa listagem, os 'agrupamentos de comandos', as 'estruturas condicionais e de repetição',  
além dos comandos de avaliação de expressões  [[  e  (( ,  fazem parte  da categoria dos  
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comandos compostos, que será vista mais adiante. As 'pipelines' serão assunto da aula 10.

O Bash ainda categoriza mais dois tipos de comandos complexos:

• Coprocessamento (palavra reservada coproc )
• Paralelismo (utilitário GNU Parallel)

6.2 – Listas de comandos
Os operadores de controle tomados como referência para determinar o momento da execução 
de um comando, seja qual for o seu grau de complexidade, são:

• A quebra de linha
• O caractere ;
• O operador de execução assíncrona &
• Os operadores de encadeamento condicional &&  e ||

Observe o exemplo abaixo:

:~$ bash -c 'echo banana whoami'
banana whoami

Aqui,  o  utilitário  whoami ,  que  exibe  o nome do  usuário  logado na  sessão  do  shell,  não  é 
executado porque não existe um operador de controle delimitando o fim de um comando e o 
início do outro.  Sendo assim, a  palavra  whoami  aparece como um argumento do comando 
echo .

Com o operador ; , nós podemos delimitar os dois comandos, o que resultaria na execução de 
cada um deles separadamente:

:~$ bash -c 'echo banana;whoami'
banana
blau

Mas, o efeito seria o mesmo se, em vez do ; , nós utilizássemos o caractere ANSI-C \n  que, 
devidamente decodificado, é a quebra de linha:

:~$ bash -c $'echo banana\nwhoami'
banana
blau

Acontece que,  no terminal,  somente a quebra de linha determina o envio da sequência de 
caracteres  para  a  interpretação  do shell  (tecla  Enter ).  Por  conta  desse  papel  especial,  nós 
dizemos que…

Toda sequência de comandos (simples ou complexos) delimitada pelos operadores ; , & , && 
ou || , antes de uma quebra de linha, é uma lista de comandos.
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Numa lista de comandos, o separador padrão (aquele que não faz nada além de separar os 
comandos) é o ; . Os operadores de encadeamento condicional ( &&  e || ), além de separarem 
os comandos de uma lista, condicionam a execução do comando seguinte ao estado de saída do 
comando anterior (como vimos na aula 5). Já o operador de execução assíncrona ( & ), faz com 
que o comando cujo fim ele delimita seja executado em segundo plano, de forma que o shell  
não aguarde o seu término para a execução do comando seguinte.

Nós falaremos mais sobre o operador &  numa aula específica sobre o gerenciamento de jobs  
(aula 13).

Precedência
Um dos atributos típicos de operadores é a sua precedência, ou seja, encontrados mais de um 
operador em um mesmo comando ou expressão,  quais  operações  serão avaliadas  antes das 
demais. No caso das listas de comandos, os operadores &&  e ||  têm a maior precedência e, por 
isso, serão avaliados internamente pelo shell antes dos operadores ;  e & .

6.3 – Comandos compostos
Os comandos compostos são estruturas do shell que permitem o agrupamento de comandos de 
modo eles seja capazes de executar tarefas complexas. Existem quatro categorias de comandos 
compostos, cada uma delas classificada pela forma de agrupamento dos comandos e pelo seu 
contexto léxico:

Agrupamentos de comandos
• Agrupamento com chaves
• Agrupamento com parêntesis

Estruturas de repetição (loops)
• Loop for
• Loops while  e until
• Menu select

Estruturas de decisão
• Bloco if
• Bloco case

Estruturas de avaliação de expressões
• Avaliação de expressões afirmativas: [[ expressão ]]
• Avaliação de expressões aritméticas: ((expressão))
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Palavras reservadas
A maior diferença entre os comandos simples e os comandos compostos é que, em vez de 
começarem com o nome de um comando interno do shell ou com o nome de um executável, os 
comandos compostos geralmente começam com palavras reservadas (keywords).

A menos que estejam citadas (ver as regras de citação na aula anterior), essas palavras serão 
identificadas como reservadas pelo shell:

if      then    elif     else    fi        time
for     in      until    while   do        done
case    esac    coproc   select  function
{       }       [[       ]]      !

Importante!  Palavras  reservadas  são  palavras  e,  portanto,  exigem que  um operador  de  
controle as separem de outras palavras.

6.4 – Agrupamentos de comandos
A principal utilidade de um agrupamento está na possibilidade de capturarmos a saída de cada 
comando em um único fluxo de dados. Por exemplo, o operador de redirecionamento >  zera o 
conteúdo do arquivo de destino cada vez que faz uma escrita:

:~$ echo banana > frutas.txt; echo laranja > frutas.txt
:~$ cat frutas.txt
laranja

Aqui, o arquivo fruta.txt  foi zerado antes de cada redirecionamento da saída de um comando 
echo , o que fez com que seu conteúdo fosse apenas laranja  ao final. Observe o que acontece 
com um agrupamento com parêntesis:

:~$ { echo banana; echo laranja; } > frutas.txt
:~$ cat frutas.txt
banana
laranja

Com os comandos agrupados, existe apenas um fluxo de dados e ele só se fecha ao término da 
execução do último comando. O mesmo poderia ser feito com parêntesis:

:~$ (echo fusca; echo corcel) > carros.txt
:~$ cat carros.txt
fusca
corcel

Mas existem diferenças importantes entre as duas formas de agrupamento...

Agrupamento com chaves
• Os comandos são executados na mesma sessão do shell;
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• As chaves  são  palavras  reservadas  do  shell  e,  por  isso,  exigem espaços  entre  elas  e  os 
comandos da lista;

• Também  é  obrigatório  haver  algum  tipo  de  operador  de  controle  terminando  o  último 
comando – geralmente ; , &  ou uma quebra de linha.

Agrupamento com parêntesis
• Os comandos são executados em um subshell;
• Os parêntesis são metacaracteres (separam palavras), por isso não precisamos de espaços 

nem da terminação do último comando;
• Se prefixado com  $ , um agrupamento com parêntesis será tratado como uma expansão, a 

substituição de comandos, e suas saídas poderão ser armazenadas em variáveis.

O estado de saída dos agrupamentos será o estado de saída do último comando executado.

6.5 – Subshells
Um  subshell,  é  um  processo  filho  do  shell  corrente  que  não  passa  pelos  estágios  de 
reconfiguração  pelos  quais  uma sessão  ou  um novo processo  “normal”  do  shell  passariam. 
Todas as variáveis em uso no processo pai são copiadas para o subshell, inclusive as variáveis de 
ambiente, a variável especial  $  (PID do shell corrente) e a variável  SHLVL  (shell level), que 
armazena o nível da sessão corrente.

Isso pode causar algumas confusões:

:~$ echo $$
30785
:~$ (echo $$)
30785

Os comandos  agrupados  com parêntesis,  diferente  dos  comandos  agrupados  com chaves, 
sempre são executados em um subshell. Por isso, o PID expandido com o $$  foi o mesmo do 
processo do shell que estava em execução no terminal.

Para diferenciar o PID do processo pai do PID do subshell, o Bash possui uma variável que não 
pode ser copiada para o ambiente do um subshell –- a variável BASHPID .

Então, para descobrir o PID de um subshell:

:~$ echo $$ $BASHPID
30785 30785
:~$ (echo $$ $BASHPID)
30785 31763

Escopo de variáveis em um subshell
Um  subshell herda uma cópia de todas as variáveis em uso na sessão mãe. Mas, como são 
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cópias, as alterações feitas no subshell não são refletidas nas variáveis da sessão original.

Observe:

:~$ fruta=banana; animal=gato
:~$ echo $fruta $animal
banana gato
:~$ (animal=zebra; echo $fruta $animal)
banana zebra
:~$ echo $fruta $animal
banana gato

Dentro do agrupamento com parêntesis, onde os comandos são executados em um subshell, nós 
alteramos o valor da variável  animal  para  zebra , mas a alteração só teve efeito na cópia da 
variável existente no subshell – a original continuou inalterada.

6.6 – Estruturas de decisão
As  estruturas  de  decisão  são  aquelas  em  que  blocos  de  comandos  são  executados 
condicionalmente. No Bash, nós podemos dizer que existem dois tipos de condições: o estado 
de saída de um comando e o casamento de uma string com um dado padrão.

Quando  um  estado  de  saída é  a  condição,  nós  podemos  utilizar  os  operadores  de 
encadeamento condicional  (&&  e  || ) ou o  comando composto if .  Se a condição vier do 
casamento de um padrão, nós ainda podemos utilizar os operadores  &&  e  ||  ou o comando 
composto  if  testando a saída de qualquer comando que avalie uma comparação de strings 
(com os comandos test , [  e [[ , por exemplo), mas a forma mais direta e comum de se fazer 
isso é com o comando composto case .

Grupos e operadores de encadeamento condicional
Os operadores  de  encadeamento  condicional  não  definem comandos  compostos,  mas,  com 
alguns cuidados,  eles  podem trabalhar  com blocos de comandos agrupados com chaves  ou 
parêntesis:

COMANDO && {
    COMANDOS SE SUCESSO (0)
    true
} || {
    COMANDOS SE ERRO (!=0)
}

Ou então…

COMANDO || {
    COMANDOS SE ERRO (!=0)
    false
} && {
    COMANDOS SE SUCESSO (0)
}
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Repare  que  nós  terminamos  os  primeiros  blocos  com um comando nulo  true  ou  false , 
dependendo dos operadores utilizados no bloco seguinte. Isso é exigido para garantir que o 
último comando de um agrupamento não saia com o estado necessário para permitir a execução 
do agrupamento seguinte.

Apesar de ser uma solução engenhosa (para não dizer “gambiarra”), o melhor mesmo é  
optar por estruturas que possuam um valor semântico e evitar comandos que não expressem  
o que desejamos fazer.

Por outro lado,  se  essas  estruturas  forem utilizadas  com agrupamentos  que  terminem com 
comandos com estados de saída previsíveis, como o comando echo  ou as atribuições de valores 
a variáveis, que sempre terminam com sucesso, ou ainda, se os agrupamentos terminarem com 
os comandos  exit  ou return , é seguro e semântico utilizar os operadores de encadeamento 
condicional.

6.7 – O comando composto 'if'
Embora não tenha a flexibilidade dos operadores de controle condicional, o comando composto 
if  oferece uma opção bem mais segura quanto ao que será ou não executado.

Nós  chamamos  a  estrutura  condicional  de  “comando  if ”,  mas  ela  é  composta  de  vários 
elementos iniciados com as palavras reservadas  elif ,  then  e  else . Além disso, o comando 
composto if  precisa ser terminado com a palavra reservada fi  (if ao contrário).

Elementos da estrutura condicional 'if'
Abaixo,  nós  veremos  cada  elemento  do  comando  composto  if  separadamente.  Isso  é 
importante porque não existe uma sintaxe fixa e pré-determinada para esse tipo de estrutura.

if COMANDO-TESTADO;

A  palavra  reservada  if  indica  o  início  da  estrutura  condicionada  ao  estado  de  saída  de 
COMANDO-TESTADO . A única estrutura obrigatória após o if  é um bloco de comandos iniciado 
pela palavra reservada then .

then LISTA-DE-COMANDOS;

A palavra reservada then  indica o início de um bloco de comandos que será executado caso o 
comando testado por um  if  ou um  elif  (abaixo) saia com estado de  sucesso. Todo bloco 
then  precisa ser obrigatoriamente seguido de um bloco  elif , ou de um bloco  else , ou do 
terminador fi .

elif OUTRO-COMANDO-TESTADO;

Caso o comando testado pelo if  saia com erro, nós temos a opção de testar outros comandos 
na  mesma estrutura condicional  com a palavra  reservada  elif  (else  if).  Todo bloco  elif 
precisa obrigatoriamente ser antecedido e seguido por um bloco then .
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else LISTA-DE-COMANDOS;

A palavra reservada else  inicia um bloco opcional de comandos que serão executados caso os 
comandos testados com o  if  ou com o  elif  saiam com erro.  O bloco  else  precisa ser 
obrigatoriamente antecedido por um bloco then  e seguido pelo terminador fi .

fi

A palavra reservada fi  delimita o fim do comando composto iniciado pelo if.

Os  exemplos  abaixo  mostram  algumas  combinações  possíveis  dos  elementos  do  comando 
composto if :

# Não faz nada no caso do comando testado sair com erro...
if COMANDO-TESTADO; then
    COMANDOS SE SUCESSO
fi

# Oferece uma alternativa se o comando testado sair com erro...
if COMANDO-TESTADO; then
    COMANDOS SE SUCESSO
else
    COMANDOS SE ERRO
fi

# Testa outro comando se o comando testado sair com erro...
if COMANDO-TESTADO; then
    COMANDOS SE SUCESSO
elif OUTRO-COMANDO-TESTADO; then
    OUTROS COMANDOS SE SUCESSO
else
    COMANDOS SE ERRO
fi

Testando expressões
O if  e o  elif  podem testar qualquer comando, mas é muito comum que eles sejam vistos 
testando a saída dos comandos (( , [[  ou [ , o que sempre confunde quem está começando no 
shell,  especialmente  aqueles  que  possuem  alguma  experiência  com  outras  linguagens  de 
programação e acham que esses comandos fazem parte da estrutura condicional.

Então, não custa nada repetir:

A estrutura if  testa a saída de comandos, qualquer comando, inclusive dos comandos (( ,  
[[  e [ , que testam expressões.

Invertendo os testes
Uma outra situação muito comum é precisarmos apenas de um bloco que seja executado caso o  
comando testado saia com estado de erro. Como o bloco else  precisa ser antecedido por um 
bloco then, isso não seria possível:
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:~$ if false; else echo erro; fi
bash: erro de sintaxe próximo ao token inesperado `else'

Nesses casos, a solução é inverter o resultado do teste com uma exclamação ( ! ) e utilizar um 
bloco then  normalmente:

:~$ if ! false; then echo erro; fi
erro

A exclamação também é uma palavra reservada e precisa ser separada das outras palavras  
do comando por um espaço. Sem o espaço antes da palavra seguinte, aliás, haveria uma  
expansão do histórico!

Testando a saída de comandos agrupados
Nós também podemos testar o estado de saída de comandos agrupados ou de uma lista:

Agrupamento com parêntesis…

:~$ if (true; false); then echo sucesso; else echo erro; fi
erro

Agrupamento com chaves…

:~$ if { false; true; } then echo sucesso; else echo erro; fi
sucesso

Uma lista de comandos…

:~$ if false; true; then echo sucesso; else echo erro; fi
sucesso

No caso das listas de comandos desagrupados, a negação só tem efeito quando aplicada ao 
último comando:

:~$ if ! true; false; then echo sucesso; else echo erro; fi
erro
:~$ if true; ! false; then echo sucesso; else echo erro; fi
sucesso

Já nos agrupamentos, a negação é aplicada ao estado de saída do grupo, que é o estado de saída 
do último comando:

:~$ if ! (true; false); then echo sucesso; else echo erro; fi
sucesso
:~$ if ! { false; true; } then echo sucesso; else echo erro; fi
erro
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Por que evitar os blocos 'elif'?
Quando o teste de  if  resulta em erro e não existe um bloco  else ,  nada é executado e a 
estrutura condicional é terminada. Se outro comando precisar ser testado, isso já caracteriza 
outro contexto semântico e, portanto, merece ter a sua própria estrutura condicional.

Eventualmente,  se  o  comando  testado  for  uma  expressão  que  avalia,  por  exemplo,  uma 
comparação de strings, pode ser muito mais interessante recorrer à nossa próxima estrutura 
condicional...

6.8 – O comando composto 'case'
Imagine a situação abaixo:

if [[ ${str,,} == banana ]]; then
    echo Não gosto de $str.
elif [[ ${str,,} == laranja ]]; then
    echo Esta $str é muito azeda!
elif [[ ${str,,} == abacate ]]; then
    echo ${str^} é a minha fruta favorita!
else
    echo Não encontrei $str no mercado.
fi

Veja que estamos comparando a string em str  com três outras strings. Aliás, sendo mais exato, 
esta nem é uma comparação de strings! No comando [[ , o operador ==  compara uma string 
com um padrão. Apenas por acaso os padrões são strings literais, mas é isso que o operador faz.

Portanto, é muito mais racional e legível utilizar uma estrutura case :

case ${str,,} in
    laranja)
        echo Esta $str é muito azeda!
        ;;
    banana)
        echo Não gosto de $str.
        ;;
    abacate)
        echo ${str^} é a minha fruta favorita!
        ;;
    *)
        echo Não encontrei $str no mercado.
        ;;
esac

O comando composto  case  compara uma string com vários padrões e executa o bloco de 
comandos relativo ao padrão onde uma correspondência tiver sido encontrada.

Os padrões de uma estrutura  case  seguem as mesmas regras da formação de nomes de  
arquivos e podem ser, inclusive, 'globs estendidos', se a opção  extglob  estiver habilitada,  
mas isso fica para a aula sobre 'expansões do shell'.
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Se precisarmos condicionar um mesmo bloco ao casamento com vários padrões diferentes, nós 
podemos separá-los com uma barra vertical (| ), que terá o significado de “ou”:

case $opt in
    a|A)
        echo Boa escolha!
        ;;
    b|B)
        echo Podia ser melhor...
        ;;
    c|C)
        echo Argh!
        ;;
    *)
        echo Melhor não escolher nada mesmo...
        ;;
esac

O exemplo serve para demonstrar o uso do separador de padrões para permitir o casamento  
com os caracteres indicados em caixa alta ou em caixa baixa. Porém, na prática, é muito  
melhor  fazer  como nos  primeiros  exemplos,  onde utilizamos  uma expansão  para  tornar  
minúscula a string na variável de referência.

Observe também que o último padrão ( * ) casa com qualquer valor expandido da variável de 
referência. Ele está ali para permitir a execução de um bloco de comandos no caso de não haver 
casamento com os padrões anteriores,  mas isso não é obrigatório se não houver uma ação 
padrão a ser executada.

É  importante  saber  que  a  comparação  será  feita  na  ordem  em  que  os  padrões  são  
apresentados,  ou  seja,  se  o  padrão  *  aparecer  antes  das  outras  opções,  seu  bloco  de  
comandos sempre será executado.

Para indicar o fim de um bloco de comandos, nós utilizamos o operador de controle  ;; , que 
encerra  o  case  após  a  execução  do  bloco  de  comandos  do  padrão  encontrado.  Mas, 
dependendo da situação, nós podemos optar pelos operadores ;&  ou ;;& :

Operador Descrição

;; Delimita o fim de uma lista de comandos, causando o término dos testes 
comparativos dos padrões.

;& Delimita  o fim de uma lista  de comandos,  mas faz com que a  lista  de 
comandos da cláusula seguinte também seja executada incondicionalmente.

;;& Delimita o fim de uma lista de comandos, mas indica que os padrões de 
todas as cláusulas subsequentes também devem ser testados.
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O bloco condicionado ao último padrão não precisa ser terminado com um operador de  
controle, mas é uma boa prática utilizar o ;;  mesmo assim.

Finalmente, como você já deve ter notado, toda estrutura  case  precisa ser terminada com a 
palavra reservada esac  (que é case ao contrário).

6.9 – Estruturas de repetição
As  estruturas  de  repetição  permitem  a  execução  repetida  de  um  bloco  de  comandos 
condicionada aos elementos existentes numa lista de palavras, ao estado de saída de comandos, 
ou à avaliação de uma expressão aritmética ternária.

6.10 – O loop 'for'
O comando composto for  é uma estrutura de repetição geralmente preferida para as iterações 
com quantidades definidas de ciclos, seja em uma lista de palavras ou na avaliação de uma 
expressão aritmética ternária.

O uso mais comum do for  obedece à seguinte sintaxe:

for VAR in PALAVRAS; do
    BLOCO DE COMANDOS
done

Em uma linha…

for VAR in PALAVRAS; do BLOCO DE COMANDOS; done

Cada palavra em PALAVRAS  é atribuída temporariamente à variável  VAR  e causa um ciclo de 
execução do BLOCO DE COMANDOS , que é iniciado pela palavra reservada do  e terminado pela 
palavra reservada done .

Por exemplo:

:~$ for bicho in burro cão gato galo; do echo $bicho; done
burro
cão
gato
galo

A lista de palavras também pode ser o resultado de uma expansão do shell:

:~$ palavras='café pão leite'
:~$ for p in $palavras; do echo $p; done
café
pão
leite
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A lista de palavras também pode vir da expansão dos elementos de um vetor:

:~$ frutas=(pera uva 'banana da terra')
:~$ for f in "${frutas[@]}"; do echo $f; done
pera
uva
banana da terra

Ou, ainda, de uma expansão de chaves:

for n in {1..5}; do echo $n; done
1
2
3
4
5

Quando a lista de palavras corresponde a todos os parâmetros posicionais (aula 7) passados para 
o  script,  nós  podemos  omitir  a  parte  do  in PALAVRAS .  No  exemplo,  nós  utilizaremos  o 
comando set --  para definir os parâmetros posicionais da sessão corrente do shell no modo 
interativo:

:~$ set -- João Maria 'Luis Carlos'
:~$ for nome; do echo $nome; done
João
Maria
Luis Carlos

Isso é equivalente a for VAR in "$@"…

Em vez  de  uma lista  de  palavras,  o  for  também pode ser  controlado por  uma expressão 
aritmética ternária, o que é conhecido como “estilo C”. Neste caso, a sintaxe da estrutura muda 
para:

for (( EXP1; EXP2; EXP3 )); do
    BLOCO DE COMANDOS
done

Ou, opcionalmente...

for (( EXP1; EXP2; EXP3 )) {
    BLOCO DE COMANDOS
}

Para entender com essa estrutura funciona, vamos pensar em etapas:

Primeira etapa:

A expressão  EXP1 ,  que  geralmente  é  a  atribuição  de  um  valor  inicial  a  uma  variável  de 
referência, é avaliada (esta avaliação ocorre apenas uma vez, antes do primeiro ciclo).
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Segunda etapa:

A expressão  EXP2  é  avaliada  quanto  à  verdade  da  sua  afirmação.  Geralmente,  ela  é  uma 
comparação entre o valor na variável de referência e um valor inteiro utilizado como limite. Se 
EXP2  for  avaliada  como  verdadeira  (qualquer  valor  diferente  de  0 ),  haverá  um  ciclo  de 
execução do  BLOCO DE COMANDOS .  Caso seja avaliada como falsa (valor 0), nenhum ciclo é 
executado e o for  é encerrado.

Terceira etapa:

Após executar um ciclo do BLOCO DE COMANDOS , a expressão em EXP3 , que costuma ser alguma 
alteração no valor da variável de referência, será avaliada.

Quarta etapa:

Completadas as etapas anteriores, EXP2  é novamente avaliada para confirmar se a sua afirmação 
ainda  é  verdadeira.  Se  for,  acontece  um novo ciclo  e  uma nova  avaliação  de  EXP3 .  Caso 
contrário, nenhum novo ciclo é executado e o for  é encerrado.

Exemplos:

# Delimitando o bloco de comandos com 'do...; done':

:~$ for (( n=0 ; n < 5; n++)) do echo $n; done
0
1
2
3
4

# Delimitando o bloco de comandos com chaves:

:~$ for (( n=0 ; n < 5; n++)) { echo $n; }
0
1
2
3
4

Perceba: a decisão de utilizar a estrutura típica do shell ou o estilo C não tem nada a ver  
com melhor ou pior, mais difícil ou mais fácil, ou qualquer outro aspecto qualitativo. Ambas  
as formas são corretas e necessárias para resolver diferentes tipos de problemas. Já o uso  
das chaves, que é totalmente opcional no estilo C, deve ser evitado para não confundir com  
outros agrupamentos de comandos.

Loop 'for' infinito
Nós podemos fazer um loop infinito com o for :

for (( ;1; )); do BLOCO DE COMANDOS; done
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Como vimos,  é  a  expressão  EXP2  que  determina  a  continuação  dos  ciclos:  se  ela  receber 
qualquer valor diferente de  0 , os ciclos continuam. Então, uma expressão literal diferente de 
zero (como o valor inteiro 1  do exemplo) garantirá a continuidade infinita dos ciclos.

As expressões aritméticas sempre saem com erro se a avaliação resultar no valor  0  e com 
estado de sucesso se qualquer outro valor for avaliado.

O mesmo resultado pode ser conseguido omitindo EXP2 :

for (( ; ; )); do BLOCO DE COMANDOS; done

Porém, todo loop infinito precisa de um comando que encerre os ciclos em algum momento. Há 
vários meios de se fazer isso, mas todas elas envolvem alguma forma de execução condicional 
dos comandos  break  ou  exit  (se  for  o caso de terminar um script),  como veremos mais 
adiante.

6.11 – Os loops 'while' e 'until'
Os loops while  e until  condicionam a execução de um bloco de comandos ao estado de saída 
de um comando testado. A diferença entre eles é que o while  permite a execução dos ciclos 
quando o comando testado sai com sucesso, ao passo que o until  só permite a execução dos 
ciclos se o estado de saída for erro:

while COMANDOS-TESTADOS; do
    BLOCO DE COMANDOS
done

until COMANDOS-TESTADOS; do
    BLOCO DE COMANDOS
done

Em uma linha…

while COMANDOS-TESTADOS; do BLOCO DE COMANDOS; done
until COMANDOS-TESTADOS; do BLOCO DE COMANDOS; done

Aqui, COMANDOS-TESTADOS  podem ser comandos simples, listas de comandos ou agrupamentos, 
exatamente como vimos no tópico sobre o comando composto if . Mas, de longe, os comandos 
mais utilizados são os testes de expressões, com [  ou [[ , e os comandos nulos ( true , false 
ou : ).

Aqui estão alguns exemplos:

# Utilizando o 'while' com uma expressão aritmética...

:~$ a=0; while ((a < 5)); do echo $((++a)); done
1
2
3
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4
5

# O mesmo efeito com 'until'...

:~$ a=0; until ((a == 5)); do echo $((++a)); done
1
2
3
4
5

Como podemos observar, o  while  continuou  enquanto o comando  ((  saiu com sucesso. O 
loop until , por sua vez, só parou quando o comando ((  saiu sucesso. Ou seja…

O estado de saída de sucesso determina a continuidade do while  e a parada do until .

Não temos um loop 'do-while'
Se você vem de alguma linguagem com sintaxes  derivadas  do C,  é  provável  que esteja  se 
perguntando sobre o loop  do-while, mas só se você ainda não notou um detalhe importante 
sobre as duas estruturas existentes no Bash: no  while ,  nós especificamos uma condição de 
continuidade:  faça  enquanto  sucesso.  Já  no  until ,  nós  especificamos  uma  condição  de 
parada: faça até que sucesso.

Portanto,  semanticamente,  nós  elaboramos  a  lógica  do  loop  while  de  modo  a  que  uma 
condição impeça a execução de um próximo ciclo, mas a lógica do loop until  é elaborada 
para executar  pelo menos um ciclo antes de encontrar a condição de parada – exatamente 
como em um loop do-while.

Loops infinitos com 'while' e 'until'
Não é muito comum criarmos loops infinitos com a estrutura for . Até semanticamente, o loop 
while  é muito mais apropriado para esta finalidade:

while :; do
    BLOCO DE COMANDOS
done

O comando nulo :  poderia ser trocado pelo comando true .

Também podemos utilizar o loop until :

until false; do
    BLOCO DE COMANDOS
done
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Saindo de loops com 'break'
O  comando  interno  break  provoca  a  saída  imediata  de  qualquer  uma  das  estruturas  de 
repetição do Bash.

Por exemplo:

:~$ a=0; while :; do echo $((++a)); [[ $a -eq 5 ]] && break; done
1
2
3
4
5

No caso  de  loops  aninhados,  o  break  pode  receber  um número  inteiro  como  argumento 
informando qual nível de loop deve ser interrompido. O inteiro 1  corresponde ao loop de nível 
mais interno (o próprio loop onde o  break  é executado), e os inteiros maiores que 1 são os 
níveis mais externos.

Pulando o restante da iteração com 'continue'
Também utilizado em qualquer uma das estruturas de repetição do Bash, o comando interno 
continue  serve para que o restante da iteração por um bloco de comandos seja interrompida e  
o próximo ciclo seja executado.

Por exemplo:

:~$ for c in {A..E}; do [[ $c == C ]] && continue; echo $c; done
A
B
D
E

Repare que o comando echo não foi executado quando o valor na variável c  era o caractere C.

Tal  como o  break ,  o  comando  continue  também pode receber um número inteiro  como 
argumento informando qual nível de iteração deve ser saltado. O inteiro 1  corresponde ao loop 
de nível mais interno (o próprio loop onde o continue  é executado), e os inteiros maiores que 1 
são os níveis mais externos.

6.12 – O menu 'select'
O comando composto  select  é uma estrutura especializada na criação de menus rápidos a 
partir de listas de palavras. Sua sintaxe é idêntica à do loop for :

select VAR [in PALAVRAS]; do BLOCO DE COMANDOS; done

Neste aspecto, aliás, tudo que se aplica ao loop for  é aplicável ao menu select , o que muda é 
o funcionamento da estrutura como um todo.
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Para começar, o select  se comporta como um loop infinito que espera a entrada de uma opção 
numérica do usuário para continuar. A opção digitada é armazenada em duas variáveis: a string 
correspondente  à  palavra  escolhida  vai  para  a  variável  VAR ,  e  tudo  que  for  digitado  pelo 
utilizador irá para a variável interna REPLY . Deste modo, nós só precisamos escrever a lógica 
para tratar as opções digitadas pelo utilizador.

Veja no script de exemplo, abaixo:

#!/usr/bin/env bash

titulo='CARDÁPIO DE PIZZAS
------------------'

# Usar uma array é uma boa ideia...
menu=(Calabresa Muçarela Vegana Sair)

# Limpa o terminal...
clear

# Exibe o título...
echo "$titulo"

# Monta menu com os elementos da array...
select opt in ${menu[@]}; do

    # Sai do loop se escolher a opção igual ao
    # número de elementos da array 'menu'...
    [[ $REPLY == ${#menu[@]} ]] && break

    # Qualquer opção maior do que o número de
    # elementos da array é inválida...
    [[ $REPLY -gt ${#menu[@]} ]] && {
        # Informa que a opção é inválida...
        echo 'Opção inválida!'
    } || {
        # Exibe o número e a string da escolha...
        echo "Você escolheu $REPLY: ${opt,,}"
    }

    # Aguarda a digitação de um caractere para seguir...
    read -n1 -p 'Tecle algo para continuar...'

    # Limpa o terminal e exibe o título novamente...
    clear
    echo "$titulo"
done

O script só ficou longo por conta dos comentários, mas ele exemplifica bem o uso típico do 
menu select . Quando executado, este será o resultado:

CARDÁPIO DE PIZZAS
------------------
1) Calabresa
2) Muçarela
3) Vegana
4) Sair
#? _

Como você pode ver, o próprio select  cuidou de numerar as opções, e foi por isso que nós 
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tomamos o cuidado de criar a lista de palavras em um vetor onde o último elemento era a opção 
Sair . Assim, o número associado a ele pelo select  corresponde ao número total de elementos 
do vetor, o que nos permite testar facilmente se o utilizador escolheu sair do menu:

# Sai do loop se escolher a opção igual ao
# número de elementos da array 'menu'...

[[ $REPLY == ${#menu[@]} ]] && break

O prompt PS3
Os caracteres #? , exibidos no prompt do menu select , são definidos em uma das 5 variáveis 
do shell que determinam como os prompts serão exibidos (sim, existem outros prompts):

• A variável PS0  contém a string que é exibida antes de um comando ser executado no shell 
interativo.

• A variável PS1  contém a string do prompt da linha de comandos.
• A variável PS2  contém o caractere > , que indica a continuação da entrada de comandos.
• A variável PS3  contém o prompt do menu select , que é #? , por padrão.
• A variável PS4  contém o caractere + , que aparece quando estamos “debugando” a execução 

do shell (comando set -x ).

Então, se quisermos um prompt mais amigável no nosso script, basta definir a string do prompt 
PS3  em qualquer ponto antes da estrutura do menu:

# Define o prompt PS3...
PS3='Escolha a sua opção: '

# Monta menu com os elementos da array...
select opt in ${menu[@]}; do

E o resultado será...

CARDÁPIO DE PIZZAS
------------------
1) Calabresa
2) Muçarela
3) Vegana
4) Sair
Escolha a sua opção: _

6.13 – Funções
Se estivéssemos falando de uma linguagem de programação, uma função seria basicamente um 
bloco de instruções agrupadas e identificadas por um nome pelo qual pudesse ser chamado de 
outras  partes  no  código.  Aqui,  a  ideia  básica  é  a  mesma:  ainda  é  um bloco  de  comandos 
nomeado, só que, no shell, este bloco de comandos é qualquer um dos comandos compostos 
que nós vimos nos tópicos anteriores!
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Logo, no shell, uma função é…

Qualquer 'comando composto' que receba um nome pelo qual possa ser chamado.

Nós podemos criar funções com a sintaxe:

NOME() COMANDO-COMPOSTO [REDIRECIONAMENTO]

Alternativamente, pode ser utilizada a palavra reservada  function . Neste caso, os parêntesis 
são opcionais:

function NOME COMANDO-COMPOSTO [REDIRECIONAMENTO]

As  funções  precisam  ser  definidas  no  script  em  um  ponto  anterior  ao  ponto  onde  serão 
chamadas, mas elas só serão executadas quando chamadas: logo, elas podem chamar outras 
funções definidas antes ou depois de suas próprias definições.

Criando funções com outros comandos compostos
É possível transformar qualquer comando composto em uma função, mas o agrupamento com 
chaves é a opção mais comum:

diga_oi() {
    echo oi
}

Aliás, muitos dos conceitos sobre funções que aprendemos por aí são apenas consequências do 
uso do agrupamento com chaves no corpo da função, como o escopo das variáveis (aula 7) e o 
fato da lista de comandos ser executada na mesma sessão do shell. Mas, uma função criada com 
um agrupamento com parêntesis, por exemplo, também é perfeitamente válida, e nós teríamos 
que lidar com regras totalmente diferentes.

Aqui estão alguns exemplos de uso de outros comandos compostos como funções – alguns são 
mais úteis do que outros, mas todos são muito interessantes.

Funções com agrupamentos em parêntesis
Observe…

:~$ minha_func() (x=banana; echo $x)
:~$ minha_func
banana
:~$ echo $x

:~$

Repare que a função adota o comportamento do comando composto utilizado, e o agrupamento 
com parêntesis tem a característica de executar a lista de comandos em um subshell. Logo, as 
variáveis em seu interior estarão sempre limitadas ao escopo do subshell e não poderão ser 
acessadas pela sessão mãe.
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Contudo, ainda podemos passar valores da sessão corrente do shell para os parêntesis:

:~$ minha_func() (echo $x)
:~$ x=elefante
:~$ minha_func
elefante

Testes nomeados
Aqui, estamos utilizando o comando composto [[  para testar uma expressão assertiva:

:~$ teste() [[ ${1,,} == a* ]]
:~$ teste abacate; echo $?
0
:~$ teste melão; echo $?
1

No exemplo, nós estamos testando se a string passada como primeiro argumento na chamada da 
função ($1 ) começa com o caractere a , o que é feito utilizando o operador de comparação de 
strings com padrões (== ).

Nós falaremos com mais detalhes sobre isso na aula 7, mas todo argumento passado na  
chamada de uma função é recebida por ela como um parâmetro posicional, no caso $1 .

Expressões aritméticas nomeadas
No shell, expressões lógicas e aritméticas podem ser avaliadas com o comando composto (( :

:~$ igual() (($1 == $2))
:~$ igual 3 4 && echo igual || echo desigual
desigual
:~$ igual 4 4 && echo igual || echo desigual
igual

Aqui,  estamos  passando  dois  argumentos  para  a  função,  onde  eles  serão  capturados  nos 
parâmetros posicionais  ($1  e  $2 )  e  comparados com o operador de igualdade  ==  (sim,  o 
significado  do  operador  muda  de  acordo  com  o  comando).  Se  forem  iguais,  o  comando 
composto ((  sairá com sucesso, e este será o estado de saída da função. Se forem diferentes, 
ela saíra com erro.

Um loop 'for' nomeado
:~$ lista() for n; do echo $n; done
:~$ lista {1..5}
1
2
3
4
5

Se este não é o exemplo mais útil de uma função com outros comandos compostos, no mínimo, 
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é o mais divertido! Repare que nós omitimos a parte do in LISTA  da sintaxe do for  para que 
ele capturasse todos os argumentos passados para a função.

Um menu 'select' nomeado
Já pensou em ter uma função geradora de menus no seu script?

#!/usr/bin/env bash

menu() select opt in "$@" Sair; do
 [[ $REPLY -eq $(($# + 1)) ]] && break
 [[ $REPLY -gt $(($# + 1)) ]] && {
 echo 'Opção inválida!'
 } || {
 echo $REPLY: $opt
 break
 }
 read -n1 -p 'Tecle algo para continuar...'
 clear
done

Para chamar a função no seu código, você faria algo assim:

PS3='Tecle a sua opção: '
menu banana laranja abacate

Quando executado, este seria o resultado:

1) banana
2) laranja
3) abacate
4) Sair
Tecle a sua opção:

Como você pode ver, são muitas as possibilidades! Estes foram apenas alguns exemplos do 
poder que temos à disposição com as funções no Bash. Mas está na hora de voltarmos à boa e 
velha função com comandos agrupados com chaves, porque esta é a forma mais comum e mais 
flexível de se construir uma função.

Sobre os nomes das funções
As  regras  para  o  nome  da  função  são  as  mesmas  que  utilizamos  para  outras  linguagens, 
considerando as recomendações de:

• Utilizar apenas caracteres minúsculos e o sublinhado.
• Separar nomes compostos com o sublinhado.
• Utilizar o sublinhado como primeiro caractere do nome quando houver a possibilidade de 

uma confusão entre o nome da função e um comando do shell.

Boas práticas são recomendações para a escrita de códigos legíveis sem o sacrifício do uso  
dos recursos que a linguagem nos oferece, mas elas não são absolutas e nem mandatórias.
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Exemplos:

# Separando nomes compostos com sublinhado...
minha_func() { echo Olá, mundo!; }

# Iniciando o nome com o sublinhado...
_exit() { exit $1; }

Além disso, para facilitar a leitura do código, é conveniente manter um padrão ao longo de todo 
o script: se uma função tiver seu nome iniciado por um caractere sublinhado, é interessante 
manter todos os outros nomes iniciados com um sublinhado.

Passagem de argumentos para funções
O shell  substitui  temporariamente  o  conteúdo  dos  parâmetros  posicionais  da  sessão  pelos 
valores dos argumentos passados na chamada de uma função, de modo que, no interior da 
função,  nós  podemos  utilizar  qualquer  uma  de  suas  expansões  (próxima  aula).  Quando  a 
execução da função termina, os parâmetros posicionais da sessão são restaurados.

Acompanhe este exemplo com atenção e analise o que acontece:

:~$ set -- banana laranja
:~$ echo $1 $2
banana laranja
:~$ soma() { echo $1 + $2 = $(($1 + $2)); }
:~$ soma 10 15
10 + 15 = 25
:~$ echo $1 $2
banana laranja

Reparou que $1  e  $2  continuaram expandindo seus valores originais na sessão do shell, mas 
assumiram outros valores durante a execução da função?

Esse é o ponto mais importante, porque, como todas variáveis têm escopo global numa mesma 
sessão do shell,  o esperado seria que os parâmetros posicionais tivessem o mesmo valor da 
sessão  mãe,  mas  este  é  um  comportamento  exclusivo  de  funções.  Se  fosse  um  simples 
agrupamento de comandos entre chaves, por exemplo, isso não aconteceria:

:~$ set -- banana laranja
:~$ { echo $1 + $2; }
banana + laranja

Os parâmetros especiais * , @  e #  também passam a fazer referência aos parâmetros posicionais 
passados para a função, mas o parâmetro especial 0  continua contendo o nome do shell ou do 
script.

Escopo de variáveis em funções
Fora o caso especial dos parâmetros posicionais, o escopo das variáveis dependerá da estrutura 
utilizada na formação da função. Ou seja, se o comando composto não abrir um subshell (como 
um agrupamento com parêntesis, por exemplo), nós podemos generalizar e dizer que a função 
tem acesso a todos os parâmetros da sessão do shell e a sessão enxerga todas as variáveis na 

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 86



Curso Shell GNU Blau Araujo

função -– mas, isso pode ser mudado!

Eventualmente, pode não ser interessante criar situações em que uma variável na função possa 
ser acessada fora dela. Nesses casos, nós podemos contar com o comando interno local , que 
torna restritos ao contexto da função os escopos das variáveis que forem definidas com ele.

Observe e analise:

:~$ a=10; b=20
:~$ soma() { echo $((a + b)); }
:~$ soma
30
:~$ soma() { local a=15 b=35; echo $((a + b)); }
:~$ soma
50
:~$ echo $a $b
10 20

O comando interno local , que só funciona no corpo de funções, recebe nomes de variáveis e 
as suas respectivas atribuições como argumentos.

Destruindo funções
A definição de uma função pode ser desfeita com a opção -f  do comando interno unset :

:~$ soma() { echo $1 + $2 = $(( $1 + $2 )); }
:~$ soma 15 30
15 + 30 = 45
:~$ unset -f soma
:~$ soma 10 20
bash: soma: comando não encontrado

Retorno de funções no shell
Um dos pontos mais polêmicos sobre o como as funções funcionam no shell, é o fato de que 
elas não possuem um conceito de retorno tal como nas outras linguagens de programação. A 
parte de “devolver o controle  da execução para o fluxo principal do programa”, que consta 
desses outros conceitos, ainda está lá, mas as dificuldades começam quando tentamos descobrir 
formas de obter valores através do retorno de funções.

Na verdade, a solução é simples: funções do shell não retornam valores!

Todos os dados que as funções processam, ou estão em variáveis globais, ou estão na saída 
padrão, ou em algum descritor de arquivos se as saídas dos comandos no corpo da função 
forem redirecionadas (aula 9),  o que sempre nos levará,  ou a  uma expansão,  ou ao acesso 
posterior desses dados.

Por exemplo:

:~$ quadrado() { echo $(($1**2)); }
:~$ echo O quadrado de 8 é $(quadrado 8)
O quadrado de 8 é 64
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Para aumentar a confusão, existe ainda o comando interno return , que é quase um exit , só 
que para funções. Quando utilizado, seu papel é interromper a função e devolver o controle de 
execução para o comando seguinte no script. Opcionalmente, nós podemos passar um valor 
inteiro entre 0 e 255 como argumento para especificar o estado de saída da função. Se não for  
passado  nenhum valor,  a  função  sairá  com o  mesmo estado  de  saída  do  último comando 
executado.

Obtendo o nome da função
Quando o shell “empresta” os parâmetros posicionais para uma função, o único que não muda é 
o parâmetro especial  0 , que continua contendo o nome do executável do shell ou o nome do 
script. Mas existe uma variável interna que armazena o nome de todas as funções em execução 
– o vetor FUNCNAME .

Sempre que uma função é executada, seu nome é armazenado no elemento de índice  0  de 
FUNCNAME . Os outros elementos contém os nomes das demais funções em execução em ordem 
inversa de chamada. Sendo assim, o maior índice de FUNCNAME em um script sempre terá o 
nome da função main , o que podemos comprovar com o pequeno script abaixo:

#!/usr/bin/env bash

teste() {  echo ${FUNCNAME[@]}; }

teste

Quando executado…

:~$ ./funcname.sh
teste main

Variáveis, aliases e funções
Na customização da linha de comandos, é muito comum nós criarmos apelidos para abreviar a 
digitação ou padronizar as opções de um comando. Isso pode ser feito tanto com o comando 
alias  quanto com variáveis. Na prática, além do fato dos apelidos serem processados antes das 
expansões de variáveis, a única diferença de uso é que um apelido pode se executado sem um $ 
na frente.

Repare:

# Criando o alias 'hh'
:~$ alias hh='help -d'
:~$ hh test
test – Evaluate conditional expression.

# Destruindo o alias 'hh'...
:~$ unalias hh

# Criando a variável 'hh'...
:~$ hh='help -d'
:~$ $hh test
test – Evaluate conditional expression.
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# Destruindo a variável 'hh'...
:~$ unset hh

Como você pode ver, tanto o apelido quanto a variável expandem para a string do comando,  
mas ambos os métodos carecem de uma coisa que pode ser bem mais útil  numa linha de 
comandos: a capacidade de receber argumentos, e isso só é possível com scripts ou funções.

Como não vale a pena passar por todo o processo de criação de scripts e gerenciamento de 
arquivos para fazer essas pequenas customizações, nós acabamos recorrendo às funções.

Então, se eu quiser um comando para calcular o quadrado de um inteiro qualquer, basta criar 
uma função quadrado  e salvá-la no final do meu arquivo ~/.bashrc . Assim, ela estará sempre 
disponível para quando eu precisar.

No arquivo ~/.bashrc :

quadrado() { echo $(($1**2)); }

Executando (depois do shell recarregado)…

:~$ quadrado 6
36
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7 – Expansões de parâmetros
• Vídeo – parte 1  
• Vídeo – parte 2  
• Vídeo – parte 3  
• Vídeo – parte 4  
• Playlist completa  

7.1 – Argumentos e parâmetros
Quando falamos da primeira etapa de execução de comandos, nós dissemos que as sequências 
de caracteres serão separadas em palavras. Geralmente, uma dessas palavras será um comando 
interno do shell ou o nome de um executável, e as demais palavras serão os argumentos desse 
comando ou desse programa:

:~$ comando arg1 arg2 ... argN
:~$ programa arg1 arg2 ... argN

Ainda de modo geral, os argumentos são valores que o programa utilizará na execução de suas 
tarefas. Internamente, no código, o programador precisa reservar um espaço na memória para 
que os valores dos argumentos sejam recebidos. Contudo, ele só sabe que o programa deve 
esperar um valor, não o valor em si, porque isso é imprevisível – ou seja, o valor pode variar. 
Sendo assim, tudo que ele pode fazer é dar um nome para esse espaço reservado para o valor, e  
é isso que nós chamamos de variável.

As variáveis podem ser criadas em um programa para diversas finalidades, mas nós estamos 
falando especificamente  da recepção  de valores  que  poderão determinar  como o programa 
funcionará  ou,  eventualmente,  os  dados  que  ele  irá  processar,  e  isso  recebe  o  nome  de 
parâmetros formais ou,  simplesmente,  parâmetros.  Portanto,  nesse contexto,  variáveis e 
parâmetros são sinônimos,  já  que o programador define os parâmetros de que o programa 
precisa para ser executado utilizando variáveis.

No contexto interno de programas, o conceito de parâmetro também se aplica a qualquer  
variável que identifica o espaço reservado para a recepção de valores em uma função.

Voltando às linhas de comandos do shell, nós temos uma situação inusitada: o shell já está em 
execução e está aguardando comandos. Os comandos, como vimos, são essencialmente palavras 
e operadores, mas não há como o shell  saber de antemão o que vamos digitar na linha de 
comando, então, internamente, ele também reserva espaços para a recepção dos valores que 
irão determinar o que ele fará em seguida, ou seja, ele espera receber parâmetros. Logo, tudo 
que  nós  digitamos  na  linha  de  um comando são  os  parâmetros  que  o  shell  utilizará  para 
interpretar e executar os comandos.

Resumindo os conceitos
• Argumentos: são os valores passados para um programa na linha de um comando.
• Parâmetros: são a forma como o espaço reservado para a recepção de um argumento é 

representado internamente no programa.
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• Variáveis: são  a  forma  como  o  espaço  reservado  para  a  atribuição  de  um  valor  é 
representado em um programa – se forem utilizadas para representar os espaços reservados 
para a recepção de argumentos, elas também poderão ser chamadas de parâmetros.

O  Bash  também  tem  uma  outra  forma  de  conceituar:  parâmetros  são  todos  os  dados  
registrados em uma sessão do shell – se forem identificados por "nomes", são variáveis; se  
forem identificados por números e símbolos gráficos, são parâmetros.

Parâmetros posicionais
Na maioria das plataformas, sempre que um programa recebe o controle da execução (ou seja, 
entra no chamado “tempo de execução”), o sistema operacional passa para ele dois parâmetros: 
o  contador  de  argumentos  ( argc ),  que  contém o  número  de  argumentos  passados  para  o 
programa, e o vetor de argumentos ( argv ), que é uma array (matriz) contendo cada um dos 
argumentos passados para ele na linha de comando.

Em argv , cada argumento é indexado conforme a sua ordem de aparição na linha do comando, 
começando com o índice 0 , que será o nome do arquivo executável do programa. Por exemplo, 
para o programa cat , executado da forma abaixo, receberia os parâmetros:

:~$ cat teste.txt
     ↑       ↑
   argv[0] argv[1] argc=2

No shell não é muito diferente. Nós podemos acessar o elemento em argv[0] , que ele recebeu 
quando passou a ser executado, com o parâmetro especial 0 :

:~$ echo $0
bash

Mas, perceba: o parâmetro especial 0  é um identificador que o shell disponibiliza para que nós 
tenhamos  acesso  indireto  (e,  portanto,  sujeito  a  processamento)  ao  que  ele  recebeu 
internamente por argv[0]  quando foi executado. Tanto que podem haver diferenças no valor 
do parâmetro especial 0  dependendo do modo de execução do shell.

Por exemplo, quando o Bash é executado a partir de um login (no console, por exemplo, ou por 
SSH), o valor do parâmetro 0  será precedido de um traço:

:~$ echo $0
-bash

Já se for executado por um script, o valor em 0  será o nome do script.

Observe como isso acontece no script teste.sh , abaixo:

#!/bin/bash

echo $0
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Executando…

:~$ ./teste.sh
./teste.sh

O parâmetro especial 0  faz parte de um conjunto de parâmetros que o shell disponibiliza para 
que nós tenhamos acesso a todos os valores que ele mesmo recebeu internamente no parâmetro 
argv . Como esses valores são indexados conforme a posição em que aparecem na linha do 
comando, no shell, eles são chamados de parâmetros posicionais.

Vamos alterar um pouco o script teste.sh :

#!/bin/bash

echo $0 $1 $2 $3

Agora, nós queremos ter acesso a outros três argumentos da linha do comando em que o script 
for executado, por exemplo:

:~$ ./teste.sh banana laranja abacate
./teste.sh banana laranja abacate

Os parâmetros posicionais seguem as mesmas regras de separação de palavras e de citação 
aplicadas no processamento de uma linha de comando. Por exemplo:

:~$ ./teste.sh banana 'laranja abacate' pera
./teste.sh banana laranja abacate pera

Repare que o nosso script  só exibe os quatro primeiros  parâmetros  posicionais,  mas cinco 
palavras foram exibidas na saída, e isso aconteceu porque 'laranja abacate'  está entre aspas 
simples e, portanto, é apenas uma palavra.

Total de argumentos
O parâmetro argc  também possui um equivalente no shell: é o parâmetro especial # . Contudo, 
diferente de  argc ,  que inclui  o nome do executável  na contagem, o valor em  #  considera 
apenas os valores nos parâmetros especiais a partir do 1 .

Vamos alterar o script teste.sh  novamente:

#!/bin/bash

echo $0 $1 $2 $3
echo Total de argumentos recebidos: $#

Executando de várias formas (tente explicar as diferentes saídas):

:~$ ./teste.sh banana
./teste.sh banana
Total de argumentos: 1
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:~$ ./teste.sh banana laranja
./teste.sh banana laranja
Total de argumentos: 2

:~$ ./teste.sh banana 'laranja abacate'
./teste.sh banana laranja abacate
Total de argumentos: 2

:~$ ./teste.sh banana 'laranja abacate' pera
./teste.sh banana laranja abacate pera
Total de argumentos: 3

:~$ ./teste.sh banana 'laranja abacate' pera uva
./teste.sh banana laranja abacate pera
Total de argumentos: 4

:~$ ./teste.sh banana laranja abacate pera uva
./teste.sh banana laranja abacate
Total de argumentos: 5

Acessando todos os argumentos
O shell oferece dois parâmetros especiais para o acesso a todos os argumentos passados na linha 
de comando (menos o nome do executável):  *  e  @ . na maioria das vezes, não há diferenças 
entre eles, mas o parâmetro especial  @  tem o diferençal de respeitar as regras de citação na 
separação de palavras se for expandido entre aspas duplas.

Vamos alterar, mais uma vez, o script teste.sh :

#!/bin/bash

echo $0 $1 $2 $3
echo Total de argumentos recebidos: $#
echo 'Argumentos recebidos (*):' $*
echo 'Argumentos recebidos (@):' $@

Executando, note que não há uma diferença visível na saída:

:~$ ./teste.sh banana 'laranja abacate' pera
./teste.sh banana laranja abacate pera
Total de argumentos: 3
Argumentos recebidos (*): banana laranja abacate pera
Argumentos recebidos (@): banana laranja abacate pera

A diferença só será notada quando o @  for expandido entre aspas duplas ( "$@" ) e as palavras 
que ele contiver forem acessadas individualmente, por exemplo (script teste2.sh ):

#!/bin/bash

echo Percorrendo palavras com '"$@"'
for p in "$@"; do echo $p; done
echo
echo Percorrendo palavras com '$*'
for p in $*; do echo $p; done
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Executando…

:~$ ./teste2.sh banana 'laranja abacate' pera
Percorrendo palavras com "$@"
banana
laranja abacate
pera

Percorrendo palavras com $*
banana
laranja
abacate
pera

Para o shell, toda variável é um parâmetro
Como vimos,  do  ponto  de  vista  do  shell,  tudo  que  escrevemos  numa  linha  de  comando, 
inclusive nas linhas de comandos escritas nos scripts, será recebido por ele como parâmetros. 
Alguns parâmetros são passados diretamente através de seus valores literais (uma string, um 
número, um caminho, etc…), mas outros podem ser nomes que reservam espaços na linha do 
comando  para  que  sejam  substituídos  pelos  valores  que  eles  identificam  no  momento  do 
processamento do comando.

Nesses casos, em vez do valor, nós temos um identificador que representa um parâmetro, e esse 
é o conceito de variável no contexto do shell – nomes que identificam valores de parâmetros 
ou, como eu costumo dizer para diferenciar dos parâmetros formais de um programa ou de uma 
função: parâmetros nomeados.

Parâmetros especiais
A tabela abaixo contém uma lista de parâmetros especiais do Bash que todos nós deveríamos 
tatuar na ponta da língua:

Parâmetro O que expande…

0  a n Parâmetros posicionais passados para um script ou uma sessão do shell. O 
parâmetro 0  é o nome do shell ou do script em execução.

@ Todos  os  parâmetros  posicionais  (menos  o  parâmetro  0 ).  Quando  entre 
aspas duplas ("$@" ), expande as palavras recebidas separadamente.

* Todos  os  parâmetros  posicionais  (menos  o  parâmetro  0 ).  Quando  entre 
aspas,  une  as  palavras  recebidas  com  o  primeiro  caractere  definido  na 
variável IFS  (por padrão, espaço).

# Número total de parâmetros posicionais (menos o parâmetro 0 ).

? Estado de saída do último comando executado.
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$ PID da sessão corrente do shell.

! Identificação  do  processo  mais  recente  colocado  para  ser  executado  em 
segundo plano.

- A lista dos flags de configuração do shell.

_ Último argumento do último comando executado.

O que realmente é expandido
Pode parecer um preciosismo, mas eu acho importante destacar a diferença conceitual entre 
variáveis e parâmetros quando estudamos o shell. Isso ajuda a reforçar o fato de que, mesmo 
nos scripts, tudo que escrevemos são linhas de comandos e será interpretado e processado como 
linhas  de  comandos,  onde  cada  palavra,  mesmo  que  só  seja  expandida  ao  longo  do 
processamento, será um parâmetro recebido pelo shell.

Antes desta aula, eu só usei a expressão “expansão de variáveis” para dar tempo de você chegar 
à explicação do conceito de parâmetros. Sendo mais exato agora, o termo “variável”, quando 
falamos  do  shell,  diz  respeito  diretamente  ao  identificador  de  um  valor  que  será  usado 
posteriormente  como  parâmetro  em uma  linha  de  comando.  O  processo  de  substituir  um 
identificador pelo seu valor, e com isso transformá-lo em um parâmetro da linha do comando, é 
o que chamamos de expansão de parâmetros: e é isso que acontece quando o shell encontra 
um identificador precedido por um cifrão ($ ).

Nós podemos (e iremos) continuar chamando os 'parâmetros nomeados' de 'variáveis'.  O  
objetivo  aqui  não é  propor  uma correção na forma de  nos  referimos  ao  conceito,  mas  
esclarecer qual é, de fato, o conceito. Por isso mesmo, o próximo tópico será…

7.2 – Variáveis no shell
Na linha de um comando, uma variável é basicamente um nome (ou identificador) que aponta 
para uma determinada informação a que chamamos de  valor. No Bash, como em qualquer 
outra linguagem, nós podemos criar, alterar e eliminar variáveis.

A forma mais direta de criação de uma variável é através de um tipo de operação chamada de  
atribuição. Numa atribuição, nós definimos um nome, e atribuímos a ele um valor utilizando o 
operador de atribuição = .

Veja alguns exemplos:

:~$ fruta=banana
:~$ nota=10
:~$ nomes=(João Maria José)
:~$ retorno=$(whoami)
:~$ soma=$((a + 10))
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Atenção! Não pode haver espaços antes ou depois do operador de atribuição!

Além  da  operação  de  atribuição,  nós  também  podemos  criar  variáveis  através  de  alguns 
comandos, como o comando interno read , por exemplo, que lê um dado que o usuário digita 
no terminal, ou que venha de um arquivo, e atribui o valor lido a um nome:

:~$ read -p 'Digite seu nome: ' nome
Digite seu nome: Renata
:~$ echo $nome
Renata

O comando interno  declare  é  outra  forma de criação de variáveis.  Com ele,  entre outras 
coisas, nós também podemos especificar se o valor armazenado será de um tipo diferente do 
padrão, que é o tipo indeterminado.

Por exemplo:

:~$ declare -i soma

Mas, tenha sempre em mente que as variáveis no Bash não são declaradas. Uma declaração, a  
rigor, envolveria a reserva de um certo espaço em bytes na memória de acordo com o tipo do 
dado que será armazenado na variável, e não é bem assim que o Bash funciona. Para começar, o 
declare  é um comando cuja função básica é definir e listar atributos de variáveis. Então, no 
exemplo acima, tudo que ele faz é dizer ao interpretador que os valores recebidos na variável 
soma  deverão ser tratados como valores numéricos inteiros ou expressões que resultem em 
inteiros, e não como strings, como seria feito por padrão.

Tente analisar o exemplo abaixo:

:~$ declare -i soma; a=15; b=10; c=$a+$b
:~$ echo $c
15+10
:~$ soma=$c
:~$ echo $soma
25

Repare que a variável c  contém uma string que apenas se parece com uma soma, por isso ela é 
expandida como 15+10 . Por outro lado, a variável soma , que teve o atributo de inteiro definido 
pela opção  -i  do comando  declare , permite a interpretação da string como uma expressão 
aritmética e, portanto, é expandida para o valor 25 .

Uma das consequências das variáveis não serem declaradas no Bash, é que este é um comando 
totalmente válido e não gera um estado de saída de erro:

:~$ echo $fruta; echo $?

0

Para o shell, o nome fruta  não possui um valor associado, por isso a expansão é feita para uma 
string vazia (a quebra de linha do exemplo veio do comando echo ) e nenhum erro é gerado.
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Nomeando variáveis
Os nomes das variáveis que nós mesmos criamos em nossos códigos e na linha de comandos 
podem conter apenas:

• Letras maiúsculas e minúsculas da tabela ASCII;
• Dígitos (caracteres entre 0  e 9 );
• O caractere sublinhado (_).

Todas as combinações desses caracteres são válidas, menos uma:  um número nunca pode 
aparecer como o primeiro caractere do nome.

Aqui estão alguns exemplos de nomes válidos:

fruta
Fruta
_fruta
fruta1
frutaVermelha
fruta_vermelha

Já estes nomes são inválidos:

:~$ maçã=fruta
bash: maçã=fruta: comando não encontrado

:~$ 2a=10
bash: 2a=10: comando não encontrado

7.3 – Vetores (arrays)
Quando um nome de variável aponta para um único valor, nós dizemos que essa variável é 
escalar. Mas, também podemos criar variáveis que apontam para uma coleção de valores – são 
os chamados vetores, também conhecidos como arrays ou matrizes.

No Bash, um vetor pode ser criado atribuindo uma lista de valores entre parêntesis a um nome:

:~$ alunos=(João Maria Renata)

Alternativamente,  nós  podemos  criar  o  mesmo  vetor  do  exemplo  acima  pela  atribuição 
individual de valores a cada um de seus elementos:

:~$ alunos[0]=João; alunos[1]=Maria; alunos[2]=Renata

Repare que o nome da variável é alunos , e os números que aparecem entre os colchetes são 
seus  índices,  também  chamados  de  subscritos,  daí  eles  receberem  o  nome  de  vetores 
indexados (ou  arrays indexadas).  No  Bash,  este  é  o  tipo  padrão  de  vetor,  mas  também 
podemos  criar  vetores  cujos  índices  são  chaves:  são  os  chamados  vetores  associativos.  O 
detalhe, porém, é que os vetores associativos dependem da definição de um atributo especial 
através do comando interno declare :
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:~$ declare -A carro
:~$ carro[vw]=fusca
:~$ carro[lindão]=jipe
:~$ carro[de boi]=carroça

Também podemos criar vetores indexados e associativos especificando seus índices quando a 
atribuição é feita com uma lista de valores entre parêntesis:

:~$ declare -A carro
:~$ carro=([vw]=fusca [fiat]=palio [ford]=k)
:~$ alunos=([3]=João [1]=Maria [5]=José)

No caso  específico  dos  vetores  indexados,  se  os  índices  não  forem  especificados,  o  shell 
atribuirá um número inteiro sequencial a partir de  0  ao índice de cada elemento, o que será 
feito de acordo com a sua ordem de aparição na lista.

7.4 – Expansão de valores em variáveis
Toda ocorrência do nome de uma variável iniciada com o caractere $  (cifrão) na linha de um 
comando  fará  o  shell  expandir o  valor  armazenado  na  variável  na  terceira  etapa  de 
processamento de um comando (aula 5).

A forma padrão de se fazer referência ao nome de uma variável para que a expansão ocorra é $
{NOME} , mas as chaves são dispensáveis quando se trata de uma variável escalar. Então, as duas 
formas abaixo são válidas:

:~$ a=banana; b=laranja
:~$ echo Fui ao mercado comprar $a e ${b}.
Fui ao mercado comprar banana e laranja.

Porém,  se  eu  quisesse  incluir  um caractere  s  após  a  expansão  da  variável  a ,  veja  o  que 
aconteceria:

:~$ a=banana; b=laranja
:~$ echo Fui ao mercado comprar $as e ${b}s.
Fui ao mercado comprar e laranjas.

Neste caso, a variável  a  não foi expandida. Na verdade, ela nem sequer existe no comando! 
Repare que, sob qualquer ponto de vista, nosso ou do shell, nós tentamos expandir uma variável 
não definida com nome as . A variável  b , por sua vez, não passou por esse tipo de problema 
porque nós utilizamos as chaves para separar seu nome do restante da string.

Corrigindo…

:~$ a=banana; b=laranja
:~$ echo Fui ao mercado comprar ${a}s e ${b}s.
Fui ao mercado comprar bananas e laranjas.

Muitos programadores em Bash chamam isso de “proteger a variável”. Embora faça algum  
sentido,  eu  evito  utilizar  e  recomendar  essa  terminologia,  porque  não  se  trata  de  uma  
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proteção, e sim da sintaxe padrão para a expansão de variáveis.

Quando a variável é vetorial (indexada ou associativa), o uso das chaves e do subscrito tornam-
se obrigatórios:

:~$ alunos=(João Maria José)
:~$ echo ${alunos[1]}
Maria

Sem o subscrito, com ou sem as chaves, o shell expande o elemento de índice 0  de um vetor 
indexado:

:~$ echo ${alunos}
João

Para  expandir  todos  os  valores  no vetor,  nós  utilizamos  os  caracteres  @  ou  *  dentro  dos 
colchetes:

:~$ alunos=(João Maria 'Luis Carlos')
:~$ echo ${alunos[*]}
João Maria Luis Carlos

A diferença entre o *  e o @  está na forma como as palavras contendo espaços em branco são 
tratados na expansão (reveja as regras de citação na aula 5). Se o vetor for acessado entre aspas 
e com o @  no subscrito, os espaços serão preservados como parte da palavra expandida, o que 
fica mais fácil de comprovar nas iterações de um loop for .

Utilizando o * :

:~$ alunos=(João Maria 'Luis Carlos')
:~$ for nome in ${alunos[*]}; do echo $nome; done
João
Maria
Luis
Carlos

Utilizando o @ :

:~$ for nome in "${alunos[@]}"; do echo $nome; done
João
Maria
Luis Carlos

7.5 – Indireções
Com *  ou  @  no subscrito, é possível expandir todos os índices de um vetor em vez de seus  
elementos. Isso é feito com uma exclamação (! ) antes do nome:

:~$ alunos=(João Maria 'Luis Carlos')
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:~$ echo ${!alunos[@]}
0 1 2

Repare que,  para utilizar símbolos  que modificam as expansões  de  variáveis,  o  uso das  
chaves torna-se obrigatório.

Quando utilizada  em  variáveis  escalares,  a  exclamação faz  com que  seja  expandida  uma 
indireção, que é a expansão de uma variável cujo nome corresponde ao valor armazenado em 
outra variável.

Por exemplo:

:~$ animal=cavalo; cavalo=equino
:~$ echo $animal
cavalo
:~$ echo ${!animal}
equino

7.6 – Número de elementos e de caracteres
As expansões de variáveis também podem ser modificadas para que seja retornado o número de 
caracteres de uma variável escalar ou o número de elementos de um vetor:

:~$ fruta=banana
:~$ animais=(zebra leão gnu)
:~$ echo ${#fruta}
6
:~$ echo ${#animais[@]}
3

Mas,  se  o  índice  de  um elemento  da  array  for  especificado,  nós  teremos  a  quantidade de 
caracteres deste elemento:

:~$ echo ${#animais[1]}
4

7.7 – Escopo de variáveis
O escopo é a disponibilidade de uma variável em uma sessão do shell, em partes diferentes do 
código de um script, ou em sessões derivadas da sessão corrente do shell (como sessões filhas e 
subshells). No Bash, a menos que se defina o contrário, uma variável sempre estará disponível 
em qualquer parte da sessão corrente do shell, ou seja: em princípio, todas as variáveis são 
globais.

Todavia,  quando falamos da  disponibilidade das  variáveis  entre sessões  diferentes  do shell, 
existem pelo menos três situações que precisamos considerar:

• As sessões filhas
• As variáveis de ambiente
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• E os subshells

Sessões filhas
Uma sessão filha é uma sessão do shell iniciada a partir de uma sessão já em execução (sessão 
mãe), e é o que acontece, por exemplo, quando executamos um script ou o próprio executável 
do Bash na linha de comandos. Sendo mais exato, uma sessão filha é um processo filho do 
processo do shell que é o líder da sessão (aula 4), como podemos observar com o utilitário ps  e 
a variável especial $ , que expande o PID do shell corrente.

:~$ echo $$
21335
:~$ bash
:~$ echo $$
22524
:~$ ps t
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
21335 pts/0    Ss     0:00 bash
22524 pts/0    S      0:00 bash
22599 pts/0    R+     0:00 ps t

Desta vez, nós utilizamos o  ps  com a opção  t ,  da notação BSD, para que a saída ficasse 
limitada  à  exibição  aos  processos  em  execução  no  terminal  e  também  para  termos  as 
informações da coluna STAT . Isso nos permite ver o estado do processo seguindo de caracteres 
adicionais, como o s  que aparece na linha do processo 21335, indicando que este é o processo 
líder da sessão (mais sobre isso na aula 4).

Nem sempre a sessão do shell iniciada junto com uma nova instância de um terminal é um  
processo  líder  de  sessão  –  isso  depende  das  configurações  do  sistema operacional  e  do  
ambiente gráfico em uso.

Voltando aos escopos, as variáveis criadas numa sessão mãe não estão disponíveis nas sessões 
filhas,  e  é  por isso que  se diz  que  todas as variáveis de uma sessão do shell  são,  em 
princípio, locais em relação às demais sessões.

Observe o exemplo:

:~$ fruta=banana
:~$ echo $fruta
banana
:~$ bash
:~$ echo $fruta

:~$

Na sessão filha, iniciada com a invocação do executável  bash ,  a variável  fruta  não estava 
definida e nada foi expandido. Porém, é possível copiar uma variável para as sessões filhas, e  
uma das formas de se fazer isso é com o comando interno export :

:~$ fruta=banana
:~$ echo $fruta
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banana
:~$ export fruta
:~$ bash
:~$ echo $fruta
banana

Um detalhe importante do comando export , é que ele altera um dos atributos da variável – o 
atributo de exportação. Quando ligado, este atributo faz com que a variável seja copiada para 
cada  nova  sessão  criada  a  partir  da  sessão  mãe  original.  Isso  significa  que  fruta  estaria 
disponível, não apenas para a sessão filha que nós inciamos, mas também para as sessões netas, 
bisnetas e assim por diante.

Outra forma de manipular o atributo de exportação de uma variável é através do comando 
declare  com a opção -x :

:~$ declare -x fruta=banana
:~$ echo $fruta
banana
:~$ bash
:~$ echo $fruta
banana

Variáveis de ambiente
Uma variável de ambiente é uma variável que teve, em algum momento, o seu  atributo de 
exportação ligado e, portanto, está disponível para as suas sessões filhas. Isso significa que, 
quando um novo processo do shell é iniciado, um ou mais scripts de configuração deverão ser 
executados para que as variáveis de ambiente sejam recriadas.

Para listar todas as variáveis com atributo de exportação, inclusive as que nós mesmos criarmos 
durante uma sessão, basta executar:

:~$ export -p

A lista retornada é longa demais para ser transcrita aqui, mas, se você testou os exemplos 
anteriores, provavelmente a variável  fruta  aparecerá desta forma em uma das últimas linhas 
exibidas:

declare -x fruta="banana"

Como  estamos  falando  de  sessões e  ambientes,  esta  é  uma  ótima  oportunidade  para 
conhecermos a variável de ambiente  SHLVL  (que deve ter aparecido na listagem do comando 
acima, se você testou). Sua função é armazenar o nível relativo da sessão corrente do shell.

O resultado do próximo exemplo pode variar de acordo com a sua distribuição GNU ou o seu 
ambiente gráfico, mas é bem provável que, se você abrir um terminal e expandir a variável 
SHLVL ,  o  nível  da sessão inicial  do shell  também seja  1 ,  o  que será incrementado a cada 
subnível do shell:

:~$ echo $SHLVL
1
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:~$ bash
:~$ echo $SHLVL
2
:~$ bash
:~$ echo $SHLVL
3

A variável  SHLVL  é  definida  pelo  próprio  shell  no  momento  da  sua  execução  (por  isso  é 
chamada de “variável do shell”) e recebe o atributo de exportação para que, na criação de uma 
sessão  filha,  seu  valor  possa  ser  consultado  e  incrementado.  Como as  alterações  feitas  em 
variáveis exportadas na sessão filha não afetam a sessão mãe, elas só serão propagadas para as  
sessões filhas da sessão filha.

Subshells
Como vimos na última aula, um subshell, que também é um processo e tem o seu próprio PID, 
não requer a reconfiguração do shell para restaurar as variáveis definidas, já que ele herda uma 
cópia de todas as variáveis em uso na sessão mãe, inclusive as variáveis  $  (PID da sessão 
corrente) e SHLVL  (nível da sessão corrente).

Após  este  primeiro  momento,  porém,  um  subshell  tem  o  mesmo  comportamento  de  um 
processo normal do shell, e todas as variáveis criadas e alteradas nele terão escopo local em 
relação às demais sessões do shell em execução.

7.8 – Exportando variáveis apenas para um novo processo
Como vimos, nós podemos ativar o atributo de exportação de uma variável com os comandos 
declare -x  e  export .  Contudo, às vezes pode ser útil  definir  uma variável  para que seja 
utilizada apenas no ambiente de um processo filho do shell, o que inclui outro shell ou qualquer  
outro programa que faça uso desses dados. Isso pode ser feito com uma atribuição antes da 
invocação do nome do executável em questão, por exemplo:

:~$ fruta=banana bash -c 'echo $fruta; declare -p fruta'
banana
declare -x fruta="banana"
:~$ echo $fruta

:~$

Aqui, nós definimos a variável fruta  no mesmo comando em que invocamos o executável do 
Bash. Deste modo, a variável foi exportada para o novo processo, onde pôde ser expandida com 
o  echo .  Mas,  além da expansão,  nós ainda verificamos as propriedades da variável  com o 
comando declare -p , o que nos mostrou que seu atributo de exportação (-x ) estava ativado.

Agora,  o fato  mais  interessante do exemplo é que a  atribuição só teve  efeito para o  novo 
processo, e fruta  não estava definida para a sessão corrente do shell.

7.9 – Variáveis inalteráveis (read-only)
Normalmente, nós podemos criar variáveis com um determinado valor e mudá-lo à vontade 
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quando necessário…

:~$ fruta=banana
:~$ echo $fruta
banana
:~$ fruta=laranja
:~$ echo $fruta
laranja

Porém, existem casos onde precisamos garantir que um determinado valor não seja mudado. 
Com o comando interno  readonly , o shell retornará um erro caso ocorra uma tentativa de 
alterar o valor da variável:

:~$ fruta=banana
:~$ readonly fruta
:~$ fruta=laranja
bash: fruta: a variável permite somente leitura

Outra  forma  de  tornar  uma  variável  inalterável,  é  com  a  opção  -r  do  comando  interno 
declare :

:~$ declare -r animal=gato
:~$ animal=zebra
bash: animal: a variável permite somente leitura

Variáveis inalteráveis só podem ser destruídas com o fim da sessão em que foram criadas.

7.10 – Destruindo variáveis
Internamente, quando criamos uma variável, ela entra para um tipo de tabela na memória que o 
shell utiliza para rastrear seu nome, seus atributos e as alterações do seu valor. Cada sessão do 
shell tem a sua própria tabela para controlar variáveis, logo, com o fim da sessão, todas as 
variáveis relacionadas com aquele processo deixam de existir.

Como as variáveis não são declaradas no Bash, não existe diferença prática entre uma variável 
vazia e uma variável não definida.

Veja no exemplo:

:~$ fruta=
:~$ echo Eu quero uma $fruta para o meu $animal
Eu quero uma para o meu

Aqui, a variável fruta  foi definida e iniciada com o valor de uma string vazia, mas a variável 
animal  sequer foi definida. Em ambos os casos, a expansão resultou numa string vazia, mas por 
motivos totalmente diferentes:  fruta  existia e estava vazia, enquanto  animal  não existia e, 
portanto, não havia o que expandir.

Isso pode ser  confirmado com a  opção  -p  do  comando  declare ,  utilizada  para  exibir  os 
atributos de uma variável:
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:~$ fruta=
:~$ declare -p fruta
declare -- fruta=""
:~$ declare -p animal
bash: declare: animal: não encontrado

Como dissemos, na prática não há diferença e, a menos que o uso de recursos do sistema seja 
uma preocupação, nós podemos atribuir  uma string vazia  à  variável  sempre que quisermos 
torná-la  nula.  Mas,  se  nós  realmente  quisermos destruí-la,  será  preciso utilizar  o  comando 
interno unset :

:~$ fruta=banana
:~$ declare -p fruta
declare -- fruta="banana"
:~$ unset fruta
:~$ declare -p fruta
bash: declare: fruta: não encontrado

7.11 – Outras expansões de parâmetros
Uma das  coisas  mais  surpreendentes  do shell,  é  que nós  podemos  transformar  de  diversas 
maneiras o valor de uma variável durante o processo de expansão. Assim, os dados identificados 
por uma mesma variável podem ser utilizados de diversas formas diferentes sem que seu valor 
seja alterado – tudo acontece apenas na expansão do parâmetro.

Nos próximos tópicos nós veremos como essas outras expansões funcionam e como podem nos 
ajudar em situações que, de outra forma, exigiriam códigos e lógicas bem mais complexas para 
termos resultados semelhantes.

Mas não espere dominá-las todas de uma vez! Encare os próximos tópicos como a apresentação 
de um novo amigo – você só irá conhecê-lo realmente com o tempo e com a convivência. Aqui  
é mais ou menos a mesma coisa. A ideia é que você saiba que esses recursos existem e estão à 
sua disposição, mas é só com o uso em diversos contextos que virá o domínio.

7.12 – Substrings
Não é raro nós precisarmos de uma parte de uma string em vez de todos os seus caracteres, e o 
shell oferece duas formas de fazermos isso com expansões: pela posição dos caracteres iniciais 
e finais de uma parte da string, ou através do casamento de padrões. Neste tópico, nós veremos 
apenas a primeira forma, que é indicando as posições dos caracteres da faixa desejada.

Para facilitar, vamos considerar a string na variável abaixo:

:~$ str=abcdefghij

A expansão de uma substring pode ser feita da esquerda para a direita (de  a  para  j ) ou na 
direção contrária (de j  para a ). O que determina a direção da contagem é o sinal do número 
que indica a posição do caractere – números positivos são contados a partir do início da string e 
negativos são contados a partir do final.
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A contagem sempre é feita a partir do zero ( 0 ) e deve ser imaginada como um ponto antes dos 
caracteres:

  .a  .b  .c  .d  .e  .f  .g  .h  .i  .j
  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-10  -9  -8  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1

A expansão da substring é feita com a definição da posição inicial e da quantidade de caracteres 
a serem expandidos, ambas antecedidas por dois pontos (: ).

Mas, vamos com calma, vejamos como ela funciona apenas com a definição do ponto inicial:

# Posições iniciais positivas...
:~$ echo ${str:0}
abcdefghij
:~$ echo ${str:1}
bcdefghij
:~$ echo ${str:2}
cdefghij

# Posições iniciais negativas (o espaço é obrigatório!)...
:~$ echo ${str: -1}
j
:~$ echo ${str: -2}
ij
:~$ echo ${str: -3}
hij

Como podemos ver, o número da posição inicial determina o ponto a partir do qual a string 
começará a ser expandida.

O  segundo  modificador,  se  for  positivo,  determina  a  quantidade  de  caracteres  que  será 
expandido a partir do ponto inicial:

:~$ echo ${str:0:3}
abc
:~$ echo ${str:4:2}
ef
:~$ echo ${str:2:5}
cdefg
:~$ echo ${str: -3:2}
hi
:~$ echo ${str: -4:3}
ghi
:~$ echo ${str: -6:4}
efgh

Se o segundo modificador for negativo, ele indicará o ponto final da expansão da substring:

:~$ echo ${str:0:-5}
abcde
:~$ echo ${str:4:-3}
efg
:~$ echo ${str: -6:-3}
efg

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 106



Curso Shell GNU Blau Araujo

:~$ echo ${str: -3:-1}
hi
:~$ echo ${str: -10:-5}
abcde

Importante! A posição final não pode ser um ponto anterior à posição inicial!

Da mesma forma que a posição final, quando omitida, é assumida como “até o fim”, quando 
omitimos a posição inicial, ela será assumida como “do início”:

:~$ echo ${str::3}
abc
:~$ echo ${str::-3}
abcdefg
:~$ echo ${str::5}
abcde
:~$ echo ${str::-5}
abcde
:~$ echo ${str::1}
a
:~$ echo ${str::-1}
abcdefghi

Algumas dicas que você mesmo poderia deduzir de tudo que vimos:

• Remoção do último caractere: ${nome::-1}
• Remoção do primeiro caractere: ${nome:1}
• Remoção dos “n” últimos caracteres: ${nome::-n}
• Remoção dos “n” primeiros caracteres: ${nome:n}

Dica extra! Como todas as expansões de parâmetros acontecem na mesma etapa da avaliação 
da linha do comando, elas podem ser utilizadas umas dentro das outras (aninhadas):

:~$ final=5
:~$ echo ${str:3:$final}
defgh

7.13 – Faixas de elementos de vetores
Agora, vamos supor que a nossa variável seja um vetor (uma array):

:~$ compras=(banana laranja leite ovos presunto queijo)

Com um vetor criado desta forma, o shell atribuirá a cada elemento um índice numérico inteiro 
a partir de zero ( 0 ). Isso permite a expansão de um elemento a partir da indicação de seu 
índice, mas nós estamos interessados em expandir uma faixa de elementos. Portanto, teremos 
que pensar em termos de posições, assim como fizemos com as expansões de substrings:

 .banana .laranja .leite .ovos .presunto .queijo
 0       1        2      3     4         5
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-6      -5       -4     -3    -2        -1

Entendido esse preceito básico, tudo que vimos sobre a expansão de substrings é diretamente 
aplicável aos elementos de um vetor.

Lembre-se: para expandir todos os elementos de um vetor nós utilizamos o  @  ou o  *  no 
subscrito!

# Expandindo o primeiro elemento...
:~$ echo ${compras[@]::1}
banana

# Expandindo o último elemento...
:~$ echo ${compras[@]: -1}
queijo

# Expandindo do terceiro ao quarto elemento...
:~$ echo ${compras[@]:2:3}
leite ovos presunto

Mas, atenção! Se o vetor for do tipo associativo, aquele que tem chaves como índices, não 
existe uma definição de como será feita a ordenação dos elementos, por exemplo:

# Definindo o atributo de 'vetor associativo'...
:~$ declare -A carros

# Populando o vetor...
:~$ carros[vw]=fusca
:~$ carros[fiat]=147
:~$ carros[ford]=K
:~$ carros[willis]=jeep

# Expandindo os valores dos elementos...
:~$ echo ${carros[@]}
jeep fusca 147 K

Então, apesar de ainda podermos expandir faixas de elementos, nós não podemos contar com 
pressupostos como: “o primeiro elemento foi o primeiro a entrar no vetor” ou “o último foi o 
último a ser definido”. Isso não é verdade e precisa ser lembrado, principalmente, quando o 
vetor associativo é populado de forma não-interativa, por exemplo:

# Definindo o vetor 'arr' como associativo...
declare -A arr

# Populando seus elementos em um loop 'for'...
for i in {a..e}; do
    arr[$i]=$i
done

Aqui, ao fim dos ciclos, os elementos de arr  serão:

1º ciclo: arr[a] → a
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2º ciclo: arr[b] → b
3º ciclo: arr[c] → c
4º ciclo: arr[d] → d
5º ciclo: arr[e] → e

Mas sua ordem interna pode ser:

:~$ echo ${arr[@]}
e d c b a

Se tentarmos expandir o último elemento do vetor imaginando que ele é o mesmo que foi  
definido no último ciclo, teremos problemas:

:~$ echo ${arr[@]: -1}
a

Tirando esse detalhe, não há nenhuma diferença na expansão de faixas de elementos de vetores 
indexados e associativos.

Os parâmetros especiais @  e * , que expandem todos os parâmetros posicionais, comportam-se 
exatamente como os vetores.

7.14 – Remoções e substituições a partir de padrões
Se  quisermos  expandir  uma substring  a  partir  do  início  ou  do  fim de um parâmetro,  nós 
podemos utilizar  padrões em vez das  posições  de seus  caracteres.  Neste caso,  os  padrões 
seguem os mesmos princípios da formação de nomes de arquivos, e nós só temos que definir se 
queremos casá-lo a partir do início ou do fim da string:

• ${nome#padrão}  → Casa o padrão a partir do início.
• ${nome%padrão}  → Casa o padrão a partir do fim.

Por exemplo, digamos que a string seja  banana da terra  e o padrão seja  ?a  (um caractere 
qualquer seguido de a ). Se o casamento for feito com o começo da string, a correspondência 
será ba , mas, se for com o final, será ra . Em ambos os casos, o padrão será removido da string 
na expansão:

# Definindo a string...
:~$ fruta='banana da terra'

# Expandindo tudo menos o padrão casado no início...
:~$ echo ${fruta#?a}
nana da terra

# Expandindo tudo menos o padrão casado no final...
:~$ echo ${fruta%?a}
banana da ter

Dica: pense no padrão como aquilo que você quer 'remover' da string!
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Neste  tipo  de  expansão,  o  casamento  do  padrão  é  feito  com  a  menor  correspondência 
possível. Por exemplo, se o padrão fosse *n  (qualquer quantidade de caracteres seguida de um 
n ) e nós quiséssemos casá-lo com o início da string, veja o que aconteceria:

# String...
:~$ fruta='banana da terra'

# Expandindo tudo menos o padrão casado no início...
:~$ echo ${fruta#*n}
ana da terra

Repare  que  *n  casou  apenas  com os  primeiros  caracteres  antes  de  um dos  caracteres  n 
existentes na string, e a sequência ban  foi removida.

O mesmo aconteceria se o padrão fosse n*  (n seguido de qualquer quantidade de caracteres) e 
o casamento fosse com o final da string:

# String...
:~$ fruta='banana da terra'

# Expandindo tudo menos o padrão casado no final...
:~$ echo ${fruta%n*}
bana

Como podemos ver nos dois exemplos, ainda havia um n  que poderia ter sido casado.

Para que o casamento aconteça com a maior quantidade possível de caracteres, nós dobramos 
os símbolos: ## , para remover o padrão do início, e %% , para remover do final.

Outra dica: nunca se esqueça de que o padrão deve representar a sequência de caracteres  
que você quer 'remover' da string original!

# String...
:~$ fruta='banana da terra'

# Casamento máximo no início...
:~$ echo ${fruta##*n}
a da terra

# Casamento máximo no final...
:~$ echo ${fruta%%n*}
ba

Para que você entenda um detalhe importante sobre as expansões que removem e substituem 
padrões em strings, não se esqueça de que os parâmetros posicionais, obviamente, também são 
parâmetros. Portanto, tudo que vimos sobre expansões de parâmetros também se aplicam aos 
parâmetros especiais, inclusive os parâmetros  @  e  * . Ou seja, se o seu script receber como 
parâmetros banana  e laranja , nós podemos expandi-los, todos de uma vez, com $@  ou $*  e 
aplicar os conceitos que estamos vendo nesta aula. Mas, como podemos exemplificar isso sem 
criarmos um script?

É aí que entra o comando interno set!
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Uma pausa para o comando 'set'
O comando set é utilizado para definir ou remover os valores das opções de execução do shell, 
mas também pode definir e modificar valores de parâmetros posicionais – inclusive no modo 
interativo!

O comando help set  pode fornecer informações adicionais, caso você esteja curioso, mas  
nós  vamos  nos  concentrar  apenas  na  sua  capacidade  de  manipular  os  parâmetros  
posicionais.

Um dos argumentos do comando  set  é o  --  (dois traços). Se algo estiver antes dele, será 
tratado como uma lista de argumentos do próprio set . Mas, tudo que vier depois será tratado 
como parâmetro posicional da sessão corrente do shell.  Se não houver nada após o  -- ,  os 
parâmetros posicionais da sessão corrente do shell serão destruídos.

Por exemplo:

# Eliminando qualquer parâmetro posicional anterior...
:~$ set --
:~$ echo $@

:~$

# Definindo dois parâmetros posicionais...
:~$ set -- banana laranja
:~$ echo $1
banana
:~$ echo $2
laranja
echo $@
banana laranja

# Alterando os parâmetros posicionais...
:~$ set -- abacate
:~$ echo $@
abacate

Era exatamente disso que nós precisávamos para os exemplos dos próximos detalhes sobre as 
expansões de parâmetros!

Voltando às remoções e substituições
Quando uma expansão de remoção ou substituição com base em padrões é feita com os nomes 
dos parâmetros especiais  @  e  * ,  ela é aplicada individualmente a cada um dos parâmetros 
posicionais:

# Definindo os parâmetros posicionais da sessão corrente...
:~$ set -- abano banana dezena
:~$ echo $@
abano banana dezena

# Removendo o padrão '*n' da expansão de cada parâmetro...
echo ${@#*n}
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o ana a

Os padrões também podem ser utilizados para substituir caracteres na expansão de parâmetros, 
e este é o modificador utilizado:

${nome/padrão/string}

Por exemplo:

:~$ str=banana
:~$ echo ${str/na/nda}
bandana

Repare que apenas o primeiro na  foi substituído, apesar de haver dois em banana .

Se o padrão for precedido de / , todas as ocorrências encontradas serão substituídas:

:~$ str=banana
:~$ echo ${str//na/ta}
batata

Mas, observe que aqui prevalece o maior casamento possível:

:~$ str=banana
:~$ echo ${str//n*/ta}
bata

Se o padrão for precedido da cerquilha ( # ), ele tem que casar com o início do valor expandido. 
É como na expansão com remoção utilizando duas cerquilhas ( ## ),  só que,  em vez de ser 
removido, o casamento será substituído:

:~$ str=banana
:~$ echo ${str/#b??/cab}
cabana

Para fazer o mesmo com o final do valor expandido, nós utilizamos o % :

:~$ str=banana
:~$ echo ${str/%a??/ido}
banido → banana[ido]

Para reforçar: se o parâmetro for  @  ou  * , as expansões de remoção e substituição serão  
aplicadas a cada um dos parâmetros posicionais, se for um vetor com @  ou *  no subscrito,  
elas serão aplicadas a cada um dos elementos.

7.15 – Expandindo valores condicionalmente
O shell realiza quatro tipos de expansões condicionadas ao estado de definição do parâmetro (se 
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ele está ou não definido). É com elas que nós podemos dizer ao shell o que fazer caso uma 
variável esteja indefinida ou tenha um valor nulo (string vazia).

O primeiro tipo de expansão condicional (e o mais conhecido) é aquele com que nós definimos 
o valor padrão de um parâmetro, ou seja, caso o parâmetro seja nulo ou não esteja definido, o 
Bash fará a expansão de um valor padrão:

# Expande 'valor' se 'nome' for nulo ou não definido.
${nome:-valor}

# Expande 'valor' apenas se 'nome' for não definido.
${nome-valor}

Por exemplo, se o parâmetro  var  for  não-definido, ambas as expansões resultarão na string 
padrão:

:~$ unset var
:~$ echo ${var:-padrão}
padrão
:~$ echo ${var-padrão}
padrão

Mas,  estando o  parâmetro  definido,  se  o  seu valor  for  nulo,  somente  a  expansão com  :- 
resultará na string padrão:

:~$ var=
:~$ echo ${var:-padrão}
padrão
:~$ echo ${var-padrão}

:~$

Note que esta  expansão não altera o valor original  do parâmetro! Se o parâmetro contiver 
algum valor, este é que será expandido (com ou sem os dois pontos):

:~$ var=banana
:~$ echo ${var:-padrão}
banana
:~$ echo ${var-padrão}
banana

Opcionalmente,  em vez  de  apenas  expandirmos,  nós  podemos  atribuir o  valor  padrão  ao 
parâmetro não-definido ou com valor nulo.

# Expande 'valor' e o atribui a 'nome' se nome for nulo ou não definido.
${nome:=valor}

# Expande 'valor' e o atribui a 'nome' apenas se 'nome' for não-definido.
${nome=valor}

Observe os exemplos comentados abaixo:

:~$ unset var           # Tornando variável não definida.
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:~$ echo $var           # Conferindo...
                        # Não expande nada.

:~$ echo ${var=banana}  # Sem dois pontos...
banana                  # Expandiu!
:~$ echo $var
banana                  # Atribuiu!

:~$ unset var           # Tornando não definida novamente.

:~$ echo ${var:=banana} # Com dois pontos...
banana                  # Expandiu!
:~$ echo $var
banana                  # Atribuiu!

:~$ unset var           # Tornando não definida novamente.
:~$ var=                # Atribuindo um valor nulo.

:~$ echo ${var=banana}  # Sem dois pontos...
                        # Não expandiu!
:~$ echo $var
                        # Não atribuiu!
:~$

:~$ echo ${var:=banana} # Com dois pontos...
banana                  # Expandiu!
:~$ echo $var
banana                  # Atribuiu!

Note que esta expansão altera o valor original (nulo ou não-definido) do parâmetro!

Uma terceira expansão pode ser condicionada ao valor da variável, estando ela definida, ser nulo 
ou não.

# Expande 'valor' apenas se 'nome' *não for nulo*.
${nome:+valor}

# Expande 'valor' se 'nome' estiver definido (sendo seu valor nulo ou não).
${nome+valor}

Observe que agora a opção com :+  não expandirá um valor padrão se o parâmetro contiver um 
valor nulo.

Observe nos exemplos comentados:

:~$ unset var           # Parâmetro 'var' não definido.

:~$ echo ${var:+banana} # Com dois pontos.
                        # Não expande.
:~$ echo ${var+banana}  # Sem dois pontos.
                        # Não expande.

:~$ var=                # Atribuindo um valor nulo.
:~$ echo ${var:+banana} # Com dois pontos.
                        # Não expande.
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:~$ echo ${var+banana}  # Sem dois pontos.
banana                  # Expande!

:~$ var=laranja         # Atribuindo um valor não-nulo.
:~$ echo ${var:+banana} # Com dois pontos.
banana                  # Expande!
:~$ echo ${var+banana}  # Sem dois pontos.
banana                  # Expande!

A última expansão condicional nos permite gerar um erro se o valor do parâmetro for nulo ou 
não-definido.

# Envia 'mensagem' para a saída de erros se 'nome' for nulo ou não-definido.
${nome:?mensagem}

# Envia 'mensagem' para a saída de erros apenas se 'nome' for não-definido.
${nome?mensagem}

Observe:

:~$ unset var             # Parâmetro 'var' não definido.

:~$ echo ${var?deu erro}  # Sem dois pontos.
bash: var: deu erro       # Mensagem de erro!
:~$ echo ${var:?deu erro} # Com dois pontos.
bash: var: deu erro       # Mensagem de erro!

:~$ var=                  # Parâmetro 'var' agora é nulo.

:~$ echo ${var?deu erro}  # Sem dois pontos.
                          # Nenhum erro!
:~$ echo ${var:?deu erro} # Com dois pontos.
bash: var: deu erro       # Mensagem de erro!

As expansões condicionais (como todas as expansões) são um grande exemplo de como o Bash 
pode nos ajudar a transformar várias linhas de código e estruturas lógicas complicadas em 
expansões e comandos simples e objetivos.

Há quem ache que esse tipo de recurso reduz a legibilidade do código. Mas, como eu sempre 
digo: legibilidade é para quem sabe ler a linguagem em que o código foi escrito.

7.16 – Alterando a caixa do texto
Nós também podemos  expandir  parâmetros  alterando a  caixa  de  texto  de  seus  caracteres, 
tornando-os maiúsculos ou minúsculos – o que pode ser particularmente útil,  por exemplo, 
quando temos que comparar valores recebidos do usuário com um padrão, um caractere ou uma 
string.

# Converte primeiro caractere para caixa alta.
${nome^}

# Converte todos os caracteres para caixa alta.
${nome^^}
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# Converte primeiro caractere para caixa baixa.
${nome,}

# Converte todos os caracteres para caixa baixa.
${nome,,}

# Inverte a caixa do primeiro caractere.
${nome~}

# Inverte a caixa de todos os caracteres.
${nome~~}

O uso dessas expansões é muito simples, veja nos exemplos:

# Expandindo em caixa alta...
:~$ bicho=zebra
:~$ echo ${bicho^}
Zebra
:~$ echo ${bicho^^}
ZEBRA

# Expandindo em caixa baixa...
:~$ fruta=BANANA
:~$ echo ${fruta,}
bANANA
:~$ echo ${fruta,,}
banana

# Expandindo com caixa invertida
:~$ nome=MaRiA
:~$ echo ${nome~}
maRiA
:~$ echo ${nome~~}
mArIa

Opcionalmente, nós podemos definir um padrão que corresponda aos caracteres que queremos 
modificar,  mas  isso  só  tem efeito  prático com os modificadores  dobrados,  que  são os  que 
afetam toda a string:

# Alterando a caixa de caracteres segundo um padrão.
:~$ str='casa da sogra'
:~$ echo ${str^^[cs]}
CaSa da Sogra

:~$ str='LÍNGUA DE TRAPO'
:~$ echo ${str,,[LDT]}
lÍNGUA dE tRAPO

Um detalhe que não tem a ver diretamente com as expansões, mas é interessante mencionar, é 
que existem formas de alterar a caixa de texto do valor de um parâmetro no momento da 
atribuição com o comando declare :

:~$ declare -l str  # Define que 'str' terá caixa baixa.
:~$ str=BOTECO
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:~$ echo $str
boteco

:~$ declare -u str  # Define que 'str' terá caixa alta.
:~$ str=música
:~$ echo $str
MÚSICA

Como sempre, se o parâmetro for  @  ou  * , as expansões serão aplicadas a cada um dos  
parâmetros posicionais, se for um vetor com @  ou *  no subscrito, serão aplicadas a cada um 
dos elementos.

7.17 – Mais expansões de parâmetros
Para não deixarmos pontas soltas neste assunto,  vamos fechar o tópico falando de algumas 
expansões de parâmetros um pouco menos conhecidas, mas que também merecem o nosso 
carinho.

Expansão de prefixos
${!prefixo*} ou ${!prefixo@}

Expande todos os nomes das variáveis que começam com  prefixo  separados pelo primeiro 
caractere definido como separador padrão de palavras em IFS . A diferença entre o *  e o @  está 
na forma como as palavras expandidas serão tratadas: se for utilizado o @  e a expansão estiver 
entre aspas duplas, cada nome expandido será tratado como uma palavra.

Exemplo:

:~$ echo ${!P*}
PATH PIPESTATUS PPID PROMPT_COMMAND PS1 PS2 PS4 PWD

Expansão do operador 'Q' (aspas)
${nome@Q}

Expande o valor do parâmetro entre aspas:

:~$ var=carroça
:~$ echo ${var@Q}
'carroça'

Expansão do operador 'E' (escape)
${nome@E}

Tem o mesmo efeito da expansão de caracteres ANSI-C ($'…' ):
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:~$ nl='\n'
:~$ echo "banana${nl}laranja"
banana\nlaranja
:~$ echo "banana${nl@E}laranja"
banana
laranja

Expansão do operador 'P' (prompt)
${nome@P}

Expande os caracteres de comando do prompt:

:~$ prompt='\u@\h:\w\$ '
:~$ echo ${prompt@P}
blau@enterprise:~$
:~$

Expansão do operador 'a' (atributos)
${nome@a}

Expande os atributos de um parâmetro:

:~$ declare -i num  # Define o atributo de inteiro.
:~$ echo ${num@a}
i

Expansão do operador 'A' (atribuição)
${nome@A}

Expande uma string na forma de uma atribuição que, se executada, recria o parâmetro com seu 
valor e seus atributos:

:~$ fruta=laranja
:~$ echo ${fruta@A}
fruta='laranja'
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8 – Outras expansões do shell
• Vídeo – parte 1  
• Vídeo – parte 2  
• Vídeo – parte 3  
• Vídeo – parte 4  
• Vídeo – parte 5  
• Playlist completa  

8.1 – A ordem de processamento das expansões
Apesar das variáveis serem os elementos que mais evidenciam as expansões de parâmetros, o 
shell  processa outros  elementos  que  também serão  expandidos em parâmetros  daquilo  que 
deverá ser executado. A lista abaixo mostra as outras expansões do shell na ordem em que elas 
são processadas:

• Expansão de chaves;
• Expansão do til;
• Expansão de parâmetros, expansões aritméticas, substituição de comandos e substituição de 

processos
• Divisão de palavras;
• Expansões de nomes de arquivos;
• Remoção de aspas.

Repare que as expansões de parâmetros, aquelas que envolvem mais diretamente o acesso às 
variáveis, estão no terceiro lugar da ordem de processamento, sendo antecedidas da expansão de 
chaves ({…} ) e da expansão do til  ( ~ ).  Entender essa ordem pode nos ajudar a prever o 
comportamento do shell  na formação de linhas de comandos.  Por exemplo,  não é possível 
expandir parâmetros dentro de uma expansão de chaves, porque as chaves são expandidas antes 
e, por isso, não chegam a “ver” os parâmetros expandidos:

:~$ echo {1..5}
1 2 3 4 5
:~$ a=10
:~$ echo {1..$a}
{1..10}

Como veremos adiante, a expansão de chaves exige que o início e o fim de uma sequência 
sejam caracteres do mesmo tipo (letras ou números). Como a expansão da variável a  não havia 
acontecido,  o  $  e  o  a  eram  apenas  caracteres  de  um  tipo  diferente  do  valor  inicial  da 
sequência, e o shell processou todo o conjunto como uma palavra qualquer. Só quando chegou o 
momento  de  expandir  os  parâmetros,  o  shell  substituiu  $a  pelo  valor  10 ,  e  foi  isso  que 
comando echo  exibiu.

Algo semelhante aconteceria com a expansão do til, observe:
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:~$ echo ~root
/root
:~$ echo ~blau
/home/blau
:~$ u=blau
:~$ echo ~$u
~blau

Contudo,  como  as  expansões  de  parâmetros  acontecem  antes  das  demais  expansões,  nós 
podemos  utilizar  variáveis  tranquilamente  em todas  elas,  por  exemplo,  numa expansão  de 
nomes de arquivos:

:~$ d=gits
:~$ echo $d/*
gits/artigos gits/debxpress gits/dotfiles gits/fuzzy-tools gits/fuzzy-tools-
plugins gits/slideshell

8.2 – Expansão de chaves
Uma expansão de chaves é um mecanismo que o shell oferece para a geração de strings que 
contenham algum tipo de sequência ou uma lista de strings separadas por espaço. Para que ela  
aconteça, a linha do comando deve conter um padrão formado por um preâmbulo (opcional) 
seguido de uma expressão representando uma sequência entre chaves e um apêndice (também 
opcional):

Para gerar listas de strings:

preâmbulo{string1,string2,...,stringN}apêndice

Diferente  da  expansão  de  sequências,  as  expansões  de  listas  podem  conter  expansões  de 
parâmetros e padrões de frormação de nomes de arquivos (expansão de nomes de arquivos, 
mais adiante):

:~$ a=10;b=20;c=30
:~$ echo {$a,$b,$c}
10 20 30

Para gerar sequências:

preâmbulo{sequência}apêndice

O preâmbulo e o apêndice serão repetidos em todas as strings geradas na expansão:

:~$ echo {1..5}
1 2 3 4 5
:~$ echo a{1..5}
a1 a2 a3 a4 a5
:~$ echo {1..5}b
1b 2b 3b 4b 5b
:~$ echo a{1..5}b
a1b a2b a3b a4b a5b
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Ou então…

:~$ echo a{x,y,z}b
axb ayb azb

O ponto mais importante é que as expansões de chaves devem ser representadas na forma de 
uma única palavra:

:~$ echo a {x,y,z} b
a x y z b

:~$ echo a {1..5} b
a 1 2 3 4 5 b

As sequências  podem ser  intervalos  de  caracteres  da  tabela  ASCII,  intervalos  de  números 
inteiros, ou listas de strings:

# Intervalo de inteiros...
:~$ echo {1..5}
1 2 3 4 5

# Intervalo de caracteres da tabela ASCII...
:~$ echo {a..e}
a b c d e

# Intervalo de caracteres na ordem reversa...
:~$ echo {e..a}
e d c b a

# Isso é o que existe na tabela ASCII entre 'Z' e 'a'.
# Também existe uma '\', mas ela é omitida porque acaba
# escapando um espaço na string gerada.
:~$ echo {Z..a}
Z [  ] ^ _ ` a
    ↑
  Espaço escapado

# Uma lista de strings...
:~$ echo ba{na,nda,ca}na
banana bandana bacana

Quando usamos as expansões de chaves, nós devemos ficar atentos a três regrinhas básicas:

• Os espaços no padrão devem ser escapados.
• Os caracteres do início de do fim das sequências devem ser do mesmo tipo.
• As expansões de chaves são realizadas antes de que qualquer outra expansão, portanto, não 

podemos expandir variáveis no padrão.

Aqui estão alguns exemplos de expansões inválidas:
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# Início e fim não são do mesmo tipo...
:~$ echo {1..z}
{1..z}

# Tentando expandir parâmetros numa sequência...
:~$  a=12; b=23
:~$ echo {$a..$b}
{12..23}

# Espaço não escapado no preâmbulo...
:~$ echo a {1..5}
a 1 2 3 4 5

O escape dos espaços pode ser feito de várias formas:

:~$ echo a\ {1..5}
a 1 a 2 a 3 a 4 a 5

:~$ echo a' '{1..5}
a 1 a 2 a 3 a 4 a 5

:~$ echo a{b\ a,c\ b,d\ c}b
ab ab ac bb ad cb

Quando a sequência é um intervalo, nós ainda podemos definir um salto entre os valores ou os 
caracteres:

:~$ echo {1..10..2}
1 3 5 7 9

:~$ echo {a..j..2}
a c e g i

Quando o intervalo é  de números inteiros,  nós podemos preencher dígitos à esquerda com 
zeros:

:~$ echo {072..112..10}
072 082 092 102 112

8.3 – Expansão do til
É bem provável que você saiba que o til ( ~ ) é expandido para o caminho completo das nossas 
pastas pessoais:

# Expandir o til...
:~$ echo ~
/home/blau

# É o mesmo que expandir a variável HOME...
:~$ echo $HOME
/home/blau
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Expandindo a pasta pessoal de outros usuários
O que talvez você não saiba, é que o Bash nos permite fazer algumas coisas bem interessantes 
com o til. Por exemplo, digamos que o seu sistema seja compartilhado com outros usuários – 
você também pode expandir as pastas pessoas deles:

:~$ echo ~blau
/home/blau
:~$ echo ~nena
/home/nena
:~$ echo ~root
/root

Expandindo a pasta corrente
Agora, vamos supor que você seja um adepto do minimalismo e, por isso, removeu todas as 
referências ao diretório de trabalho corrente do seu prompt. Para saber onde está, claro, você 
sempre pode expandir a variável do shell PWD  ou executar o comando interno pwd , mas também 
podemos obter a mesma informação com a expansão ~+ :

:~/docs$ echo $PWD
/home/blau/docs

:~/docs$ pwd
/home/blau/docs

:~/docs$ echo ~+
/home/blau/docs

Expandindo o último diretório visitado
O til também permite a expansão do último diretório visitado:

:~$ cd docs
:~/docs$ echo ~-
/home/blau
:~/docs$ cd -
:~$ echo ~-
/home/blau/docs

O comando interno  cd  faz  com que o caractere especial  –  (traço)  seja expandido para o 
conteúdo da variável interna  OLDPWD  (antigo diretório de trabalho), que é utilizada pelo shell 
para armazenar o último diretório visitado – que é basicamente o que a expansão ~-  faz. Então, 
os comandos abaixo são equivalentes:

:~$ cd docs
:~/docs$ cd ~-
:~$ cd ~-
:~/docs$

:~$ cd docs
:~/docs$ cd $OLDPWD
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:~$ cd $OLDPWD
:~/docs$

:~$ cd docs
:~/docs$ cd -
:~$ cd -
:~/docs$

Expandindo diretórios empilhados
Além do comando  cd ,  o shell  possui mais dois comandos internos que alteram o diretório 
corrente: pushd  e popd . A diferença deles para o cd  é que, além da troca do diretório corrente, 
eles  também  armazenam  os  diretórios  visitados  numa  pilha  que  pode  ser  listada  com  o 
comando interno dirs .

Enquanto  pushd  e  popd  não  são  usados,  a  pilha  de  diretórios  contém apenas  o  diretório 
corrente:

:~$ dirs
~

Com pushd , nós mudamos o diretório corrente e o inserimos no topo da pilha:

:~$ pushd testes
~/testes ~
:~/testes$ pushd ~/downloads
~/downloads ~/testes ~
:~/downloads$ pushd ~
~ ~/downloads ~/testes ~
:~$

Com  popd ,  nós podemos remover uma das entradas da pilha a partir  de seu número, que 
começa a ser contado a partir do zero. A contagem pode ser positiva (+N), para a localização 
ser feita da esquerda para a direita, ou negativa (-N), para contarmos na direção contrária:

:~$ dirs
~ ~/downloads ~/testes ~
:~$ popd +2
~ ~/downloads ~

Com  o  comando  dirs ,  nós  também  podemos  exibir  apenas  uma  das  entradas  da  pilha 
utilizando o mesmo sistema de indexação de popd :

:~$ dirs
~ ~/downloads ~/testes ~
:~$ dirs +1
~/downloads
:~$ dirs -1
~/testes

O til também pode ser expandido para uma dessas entradas da pilha, tal como o comando dirs 
exibiria com a opção -l :
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:~$ dirs -l
/home/blau /home/blau/notas /home/blau/testes

:~$ echo ~0
/home/blau
:~$ echo ~-0
/home/blau/testes
:~$ echo ~1
/home/blau/notas

Atenção para a ordem da expansão do til
Não podemos nos esquecer de que a expansão do til é a segunda a ser feita: depois da expansão 
de sequências entre chaves e antes das expansões de parâmetros. Isso significa que não podemos 
concatenar a expansão de uma variável com uma expansão do til.

Por exemplo:

:~$ echo ~$USER
~blau

Como a variável USER  não estava expandidam o til foi interpretado como o caractere literal ~ .

A ordem que o Bash obedece no processamento das expansões é que me faz optar quase  
sempre pela expansão da variável  HOME  em vez da expansão do til nos meus códigos – os  
parâmetros são expandidos na mesma etapa, o que torna tudo muito mais simples, seguro e  
consistente.

8.4 – Expansão de parâmetros
A terceira expansão realizada pelo shell é aquela que utiliza os valores registrados em variáveis 
para gerar os parâmetros na linha do comando. Nós dedicamos toda a aula 7 a este tipo de 
expansão,  mas  este  pareceu  ser  o  momento  ideal  para  conhecermos  um  detalhe  bem 
interessante sobre uma das modificações possíveis na expansão de valores em variáveis.

Expandindo parâmetros com preâmbulos ou apêndices
Como vimos, a expansão de chaves permite a inclusão de palavras antes e depois de cada um 
dos valores expandidos, mas também é possível obter o mesmo resultado com a expansão dos 
elementos de uma variável vetorial. Essa possibilidade deriva de uma característica comum a 
todas as expansões envolvendo vetores: se o índice no subscrito for @  ou * , a modificação 
da expansão se aplica a todos os elementos.

Por exemplo:

:~$ vetor=(banana laranja abacate)
:~$ echo ${vetor[@]^}
Banana Laranja Abacate
:~$ echo ${vetor[@]#*a}
nana ranja bacate
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:~$ echo ${vetor[@]//a/X}
bXnXnX lXrXnjX XbXcXtX

Especificamente no caso da expansão com substituição de padrões (último exemplo acima), 
existe uma variação muito interessante em que é possível casar o padrão com o início ou o final 
dos valores utilizando os modificadores #  e % :

:~$ var=arara
echo ${var/#a/X}
Xrara
:~$ echo ${var/%a/X}
ararX

Caso não exista a especificação de um padrão, a modificação será aplicada ao início ou ao final 
do valor na variável:

:~$ var=arara
:~$ echo ${var/%/X}
araraX
:~$ echo ${var/#/X}
Xarara

Se a variável for vetorial, o efeito será aplicado a cada um dos elementos:

:~$ vetor=(banana laranja abacate)
:~$ echo ${vetor[@]/#/X}
Xbanana Xlaranja Xabacate
:~$ echo ${vetor[@]/%/X}
bananaX laranjaX abacateX

O que equivale a…

:~$ echo X{banana,laranja,abacate}
Xbanana Xlaranja Xabacate
:~$ echo {banana,laranja,abacate}X
bananaX laranjaX abacateX

8.5 – Substituição de comandos
A substituição de comandos é um mecanismo que permite a execução de um comando em um 
subshell para obter sua saída na forma de uma expansão. No Bash, a substituição acontece 
quando prefixamos um agrupamento de comandos entre parêntesis com um cifrão:

$(comandos)

Existe uma outra sintaxe mais antiga (limitada, e considerada obsoleta por alguns) onde os 
comandos são circundados por um par de acentos graves, mas nós falaremos sobre ela mais 
adiante.
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Armazenando e expandindo a saída de comandos
Quando a expansão acontece, todos os parâmetros da sessão corrente do shell são copiados para 
um subshell (o que nos permite expandi-los dentro do agrupamento com parêntesis) e a saída 
padrão do subshell é tratada como um valor passível de ser armazenado em uma variável:

:~$ var=$(grep $USER /etc/passwd)
:~$ echo $var
:~$ blau:x:1000:1000:Blau Araujo,,,:/home/blau:/bin/bash

Como a substituição de comandos expressa um valor, em vez de ser armazenada, ela também 
pode ser expandida diretamente – da mesma forma que fazemos com parâmetros:

:~$ echo O nome do usuário é $(whoami).
:~$ O nome do usuário é blau.

Cuidado com o escopo das variáveis
O ponto mais importante sobre o uso de substituições de comandos é o cuidado com o escopo 
das variáveis. Não podemos nos esquecer de que o ambiente da sessão que iniciou a substituição 
é copiado para o subshell, ou seja, nós temos a impressão de que as variáveis estão disponíveis 
na substituição de comandos, mas são apenas cópias com os mesmos nomes.

Observe este exemplo:

:~$ echo PID mãe: $$ – PID subshell: $(echo $$)
PID mãe: 11365 – PID subshell: 11365

Como o PID da sessão mãe foi copiado, o parâmetro especial $  do subshell tem o mesmo PID 
da sessão mãe, o que pode nos levar a imaginar equivocadamente que se trata de uma mesma 
sessão, e não de um subshell (que teria seu próprio PID). Com a variável BASHPID , que sempre 
é gerada no momento em que uma sessão do Bash é iniciada, nós temos como ver a diferença:

:~$ echo PID mãe: $BASHPID – PID subshell: $(echo $BASHPID)
PID mãe: 11365 – PID subshell: 22155

Consequentemente, as alterações feitas na cópia de uma variável não se refletem nos valores 
originais:

:~$ bicho=gato
:~$ echo $(echo $bicho; bicho=zebra; echo $bicho)
gato zebra
:~$ echo $bicho
gato

Aliás, aproveitando o exemplo, repare que a substituição de comandos produziu duas saídas a 
partir de dois comandos echo .

Saída em múltiplas linhas
Sabendo que o comando echo  inclui uma quebra de linha na string enviada para a saída padrão, 
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é interessante notar que elas (as quebras) foram colapsadas em um espaço no processo de 
separação de palavras do shell. Para que continuassem sendo caracteres de quebras de linha, e 
não operadores de controle do shell, nós teríamos que envolver a substituição de comandos com 
aspas duplas:

:~$ bicho=gato
:~$ echo "$(echo $bicho; bicho=zebra; echo $bicho)"
gato
zebra

Mas, como as quebras de linha faziam parte das saídas dos comandos  echo  no interior da 
substituição de comando,  elas  estão armazenadas na  variável,  bastando expandir  var  entre 
aspas duplas para que o shell não as trate as quebras de linha como operadores de controle:

:~$ bicho=gato
:~$ var=$(echo $bicho; bicho=zebra; echo $bicho)
:~$ echo $var
gato zebra
:~$ echo "$var"
gato
zebra

Expandindo o conteúdo de arquivos
Esta capacidade da substituição de comandos, de expandir valores com múltiplas linhas, a torna 
muito útil para a visualização do conteúdo de arquivos, inclusive como uma alternativa mais 
rápida para o utilitário cat :

:~$ echo "$(< compras.txt)"
leite
pão
ovos
banana
laranja

Comprando 'cat' por lebre
No exemplo anterior, $(< arquivo)  se parece com um redirecionamento, se parece com uma 
substituição de comandos e ainda funciona como uma expansão, mas não é nada disso!

Na verdade, trata-se de uma implementação em Bash de um operador especial do Korn Shell 
(ksh) para a leitura do conteúdo de arquivos. A semelhança com uma substituição de comandos, 
e o fato de ser apresentado como tal no manual e no código fonte do Bash, é de dar um nó na  
cabeça de mentes mais atentas e curiosas, pois, se fosse realmente um redirecionamento, o 
conteúdo do arquivo estaria sendo enviado para a entrada padrão (stdin) e nós não veríamos 
nada:

:~$ < /etc/passwd
:~$

Logo, também não haveria nada na saída da substituição de comandos para ser expandido.
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A sintaxe antiga
Sobre a sintaxe entre acentos graves, ela é considerada limitada e obsoleta, e há bons motivos 
para isso. Para começar, a forma $(comando)  é POSIX, é mais legível e fácil de identificar no 
código, além de permitir aninhamentos com muita facilidade. Mas, o principal problema da 
sintaxe antiga é o inferno das aspas e do escape de caracteres.

Na forma antiga, a barra invertida tem valor literal, a menos que venha seguida do cifrão ( $ ), 
do  acento  grave  (** **) ou de outra barra invertida ( `).  Ou  seja,  ao  estabelecer  as 
próprias regras para lidar com as aspas e o caractere de escape, a forma antiga introduz uma 
complexidade totalmente desnecessária oferecendo muito pouco em troca.

É ótimo que você saiba que os acentos graves também são uma forma válida de substituição de 
comandos, mas só para entender o código dos outros – fora isso, devemos evitar seu uso.

8.6 – Expansões aritméticas
Uma expansão  aritmética  é  o  mecanismo  pelo  qual  o  Bash  substitui  a  avaliação  de  uma 
expressão  aritmética  com  o  comando  composto  ((  pelo  valor  resultante  da  avaliação  da 
expressão. Para que isso aconteça, o comando composto deve ser prefixado pelo cifrão:

$((expressão))

Assim, o resultado da expansão pode ser exibido ou armazenado em uma variável, exatamente 
como vimos na substituição de comandos – a diferença, porém, é que a expansão aritmética não 
inicia um subshell.

Apenas com o comando composto (( , o valor da expressão não é enviado para a saída padrão e 
só pode ser capturado se atribuído a uma variável:

:~$ ((2 + 2))
:~$
:~$ ((a = 2 + 2))
:~$ echo $a
4

Importante! Não confunda o 'estado de saída' do comando composto  ((  com o valor da 
'avaliação da expressão'. O estado de saída será sempre 1  (erro) se a expressão resultar no  
valor zero, e será 0  (sucesso) se a avaliação resultar em qualquer valor diferente de zero.

Com a expansão aritmética nós temos acesso ao valor da expressão:

:~$ echo $((2 + 2))
4

:~$ echo O resultado da multiplicação é $((4 * 5)).
O resultado da multiplicação é 20.

:~$ div=$((15 / 3))
:~$ echo 15 / 3 = $div
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15 / 3 = 5

A expansão em si é muito simples e há pouco a ser dito sobre ela, mas nós a utilizaremos 
bastante quando falarmos de operações aritméticas no Bash.

8.7 – Substituição de processos
Uma expansão pouco documentada é a substituição de processos, cuja finalidade básica é fazer 
com que uma lista de comandos seja tratada como um arquivo:

<(lista) → Substitui um arquivo para leitura.
>(lista) → Substitui um arquivo para escrita.

Importante! Não há espaços entre os caracteres <  e >  e o restante da expansão! Apesar da  
semelhança, essa expansão não tem (quase) nada a ver com redirecionamentos.

A expansão é feita trocando a ocorrência da substituição de processos pelo nome de um arquivo 
criado pelo Bash para  uso temporário.  Com isso,  nós  podemos utilizar  as  substituições  de 
processos em comandos e programas que exigem nomes de arquivos como argumentos, tanto 
para a leitura quanto para a escrita de dados.

A lista de comandos geralmente é formada pelo encadeamento de comandos através de pipes 
(|), que é quando a substituição de processos mostra todo o seu poder.

Nós falaremos de pipes  e  redirecionamentos  nas  próximas aulas,  mas,  de forma resumida, 
quando uma lista de comandos está encadeada por pipes, cada comando após o operador |  é 
executado em um subshell, utilizando como entrada de dados a saída do comando anterior.

Infelizmente, nem todos os sistemas têm o shell configurado para permitir esse tipo de expansão 
– não é um recurso compatível com as normas POSIX, e só funciona no Bash se a opção posix 
estiver desabilitada:

set -o posix    # Ativa e restringe alguns recursos do Bash.
set +o posix    # Desativa o modo POSIX.

Na versão 10 do Debian GNU/Linux, o modo POSIX do Bash vem desativado por padrão nos 
modos interativo e não-interativo, o que permite o uso de substituições de processos:

:~$ shopt -o posix
posix           off
:~$ bash -c 'shopt -o posix'
posix           off

Um experimento  interessante  é  tentar  descobrir  o  nome do  arquivo  que  o  shell  cria  para 
expandir uma substituição de processos, observe:

# Expandindo um nome de arquivo para leitura.
:~$ echo <(:)
/dev/fd/63

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 130



Curso Shell GNU Blau Araujo

# Expandindo um nome de arquivo para escrita.
:~$ echo >(:)
/dev/fd/63

O  comando  nulo  ( : )  só  está  no  exemplo  para  que  possamos  fazer  uma  substituição  de 
processos  e  forçar  o  shell  a  expandir  o  nome  do  arquivo  que  ele  vai  utilizar  –  no  caso 
/dev/fd/63 .

O diretório /dev/fd  contém os chamados descritores de arquivos (entre eles, os descritores de 
arquivos 0 , 1  e 2 , que recebem os fluxos de entrada e saída de dados: stdin, stdout e stderr). 
Portanto, o nosso experimento demonstrou que o shell criou o um descritor de arquivo de nome 
63 , tanto para o nome de arquivo de leitura quanto para o de escrita.

Caso ainda não esteja claro, quando um nome de arquivo é expandido para leitura, ele pode ser 
utilizado como fonte de dados para um comando ou um programa, enquanto que um nome de 
arquivo expandido para escrita, será utilizado para receber os dados enviados por um comando 
ou do programa.

Isso quer dizer que, se o comando esperar mais de um arquivo nos seus argumentos (o que é  
muito comum, por exemplo, em programas de conversão de mídia, onde temos que informar o 
arquivo original e o arquivo de destino), nós podemos utilizar várias substituições de processos:

:~$ echo <(:) >(:)
/dev/fd/63 /dev/fd/62

Note que o nome inicial (o número) continuou o mesmo: o arquivo 63 , mas a numeração do 
nome seguinte caiu para 62 , e continuaria caindo se expandíssemos mais nomes.

Importantíssimo!  A substituição  de  processos  em si  não  tem nada de  complicado  –  ela  
apenas gera um nome de arquivo e pronto. O que realmente causa muita confusão são os  
caracteres  <  e  >  da sua sintaxe, porque eles quase sempre causam a impressão de serem  
operadores de redirecionamento. Eles não são!

8.8 – Divisão de palavras
Quando as expansões de parâmetros, as substituições de comandos ou as expansões aritméticas 
não acontecem entre aspas duplas,  o  resultado pode conter  um ou mais caracteres que,  se 
estiverem  definidos  numa  variável  especial  chamada  IFS  (de  internal  field  separator,  em 
inglês), funcionarão como terminadores de palavras. O shell, portanto, faz uma varredura do 
resultado dessas expansões utilizando os caracteres em IFS  para dividi-lo em palavras.

Por padrão,  os separadores definidos na variável  IFS  são os caracteres espaço, tabulação e 
quebra de linha. Então, seja quais forem os caracteres utilizados como separadores numa linha 
de texto, eles serão removidos do início e do fim da string resultante das expansões, e os que 
sobrarem no “interior” da string, estes sim, serão tratados como separadores na divisão das 
palavras. No final, após a divisão, eles também serão removidos, de modo que restem apenas as  
palavras. Se o valor em IFS  for nulo, não haverá divisão de palavras!
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É uma prática  bastante comum manipular  o  valor  em  IFS  para  forçar  o  shell  a  dividir  o 
resultado de uma expansão da forma desejada. Isso não é errado nem oferece riscos, mas é um 
recurso que,  pessoalmente,  eu sempre tento evitar.  O problema não está  em poder ou não 
alterar o valor em IFS , mas na motivação para isso. Na maioria das vezes, o programador é 
levado a esse tipo de solução apenas por não ter feito um tratamento correto dos dados ou 
porque  seu  código  está  desnecessariamente  complexo.  Além  disso,  nós  sempre  devemos 
ponderar se uma solução em “Bash puro” é realmente a solução mais adequada. Especialmente 
no trabalho com dados em texto, eu sempre me pergunto: será que não está na hora de recorrer 
a um utilitário como o awk  ou o sed , por exemplo?

Como diz o nosso amigo, Paulo Kretcheu:

“O fato de ser possível fazer alguma coisa não significa que nós somos obrigados a fazer  
essa coisa.”

8.9 – Expansão de nomes de arquivos
Quando o shell  analisa  a  linha de um comando,  há um momento em que ele  busca pelos  
caracteres * , ?  e [ . Se, depois de processadas todas as demais expansões, um desses caracteres 
aparecer numa palavra, ela será identificada como um padrão e será comparada com uma lista 
de nomes de arquivos.

Para cada nome de arquivo que corresponder ao padrão, uma string com o nome desse arquivo 
será gerada na expansão, logo, isso significa que o shell é capaz de identificar onde começa e 
onde termina um nome de arquivo, mesmo que ele contenha espaços entre seus caracteres, e 
cada nome será uma palavra na expansão resultante. Se nada for encontrado, o Bash mantém a 
palavra na sua forma original na linha do comando ou, se estiver configurado para isso, gera 
uma string vazia.

É a opção nullglob  que determina se haverá ou não a expansão para uma string vazia no  
caso do padrão não possuir correspondência. Ela vem desligada por padrão na maioria dos  
sistemas, mas pode ser habilitada com o comando shopt .

O que quase sempre passa despercebido, é o fato de que a expansão de nomes de arquivos é 
apenas um mecanismo de geração de strings – como a expansão de chaves que vimos antes, por 
exemplo. Então, quando nós digitamos o comando ls *.txt  no terminal, não é o utilitário ls 
que vai tentar entender o que é *.txt  para sair procurando arquivos com a terminação .txt . 
Na  verdade,  o  ls  nem chega  a  saber  que  nós  digitamos  *.txt ,  pois,  antes  dele  receber 
qualquer argumento, o shell vai proceder a expansão dos nomes de arquivos.

Por exemplo, considere um diretório com os arquivos abaixo:

aula.doc
aula.md
aula.txt
exemplo.doc
exemplo.md
exemplo.txt
teste.doc
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teste.md
teste.txt

Se quisermos listar todos os nomes de arquivos que terminam com .md , nós executamos:

:~$ ls *.md

Antes do comando ser executado, o shell substitui *.md  pela lista de nomes de arquivos que ele 
gerou ao casar o padrão com a lista dos arquivos existentes no diretório. Então, no exemplo, é  
como se nós tivéssemos digitado:

:~$ ls aula.md exemplo.md teste.md

Listando arquivos com os comandos 'echo' e 'printf'
Na verdade, se o objetivo for apenas exibir uma lista de nomes de arquivos que correspondem a 
determinado padrão, nós nem precisamos do ls , pois o shell, através da expansão, é quem gera 
as strings com os nomes dos arquivos.

Sendo assim, o comando abaixo é perfeitamente válido para esta finalidade:

:~$ echo *.md
aula.md exemplo.md teste.md

Melhor ainda com as opções de formatação que o comando printf  oferece:

:~$ printf "%s\n" *.md
aula.md
exemplo.md
teste.md

Aqui, nosso objetivo ainda não é falar sobre o  printf , mas apenas dar uma ideia do que é 
possível fazer com as expansões de nomes de arquivos. Só para adiantar o assunto, o printf 
exibe textos conforme uma string de formatação definida como primeiro argumento. Essa string 
pode conter, entre outras coisas, os especificadores de formato.

No  nosso  caso,  nós  utilizamos  o  especificador  %s ,  que  irá  reservar  um espaço  para  cada 
argumento seguinte e irá tratá-los como strings. Então, concatenando os demais argumentos 
com o caractere de quebra de linha, nós temos o resultado do exemplo.

Agora, imagine que você procura um arquivo iniciado com o caractere  b . Como não existe 
nenhum no nosso diretório hipotético, a expansão não acontece e o padrão é exibido intacto:

:~$ echo b*
b*
:~$ echo $?
0

Com o ls, nós teríamos um erro:
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:~$ ls b*
ls: não foi possível acessar 'b*': Arquivo ou diretório
inexistente
:~$ echo $?
2

A opção 'nullglob'
Repare, na mensagem de erro acima, que b*  foi o argumento que o utilitário recebeu. Mas, este 
comportamento de manter a string do padrão pode ser alterado com a opção do shell nullglob . 
Com ela habilitada, padrões sem correspondência resultam em uma string vazia:

# Comportamento padrão...
:~$ echo b*
b*

# Habilitando 'nullglob'...
:~$ shopt -s nullglob

# Novo resultado da expansão...
:~$ echo b*

:~$

Consequentemente, neste caso o utilitário ls  não teria argumentos e exibiria:

:~$ ls b*
aula.doc  aula.txt     exemplo.md   teste.doc  teste.txt
aula.md   exemplo.doc  exemplo.txt  teste.md

Para desabilitar a opção nullglob  e ter a string original de volta:

:~$ shopt -u nullglob

Formação de padrões
A formação básica dos padrões para os nomes de arquivos utiliza apenas os três símbolos da 
tabela abaixo:

Símbolo Significado

* Zero ou mais caracteres.

? Um caractere.

[…] Qualquer um dos caracteres listados entre os colchetes.

Mas,  existem  alguns  detalhes  que  precisamos  conhecer  sobre  eles,  especialmente  sobre  o 
asterisco (* ) e a lista ([…] ).
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O asterisco (*)…
• Casa com qualquer string, inclusive uma string vazia.
• O padrão */  casa apenas com diretórios.
• Se a opção do shell  globstar  estiver habilitada, dois asteriscos seguidos ( ** ) casarão com 

todos os arquivos de zero ou mais diretórios e seus subdiretórios.
• Com globstar  habilitado, o padrão **/  casa apenas com diretórios e subdiretórios.

A lista ([…])…
• Casa com um dos caracteres entre os colchetes.
• O nome “oficial” da lista é classe de caracteres.
• Se o primeiro caractere listado for  ^  ou  ! , a lista representará os caracteres proibidos no 

casamento do padrão.
• Um par de caracteres da mesma classe separados por um traço ( - ) indica uma faixa de 

caracteres da tabela definida pelos padrões de localização do sistema.
• Para forçar o uso da tabela de caracteres da localidade  C  (ASCII), a variável de ambiente 

LC_ALL  deve receber o valor C .
• Para diferenciar um traço literal ( - ) do traço utilizado em faixas de caracteres, ele deve ser o 

primeiro caractere da lista.
• Da mesma forma, para diferenciar um caractere ]  do colchete que fecha a lista, ele deve vir 

no começo da lista.
• A lista pode conter as classes de caracteres POSIX (já veremos o que é isso).

Arquivos ocultos (opção 'dotglob')
Por padrão, a expansão de nomes de arquivos ignora os arquivos ocultos, a menos que o ponto 
(. ) seja incluído no início do padrão. Mas, se a opção do shell  dotglob  estiver habilitada (e 
não é comum estar), os arquivos ocultos também participarão do casamento dos padrões.

O ponto não tem significado especial nas expansões de nomes de arquivos. Para o shell, eles  
só têm algum valor quando são o primeiro caractere do nome de um arquivo, o que indica  
que  o  arquivo  é  oculto  e  não  deve  ser,  em  princípio,  incluído  na  listagem  que  será  
comparada com o padrão. Portanto, o único sentido de escrever padrões do tipo *.* , é se  
você estiver procurando arquivos visíveis que tenham um ponto em qualquer posição de seus  
nomes.

Ignorando nomes de arquivos com 'GLOBIGNORE'
A variável especial  GLOBIGNORE , do Bash, pode ser utilizada para excluir certos padrões do 
resultado de uma expansão de nomes de arquivos.

Por exemplo, se quisermos ignorar os nomes iniciados com o caractere a  no padrão *md , basta 
atribuir o padrão a*  à variável:
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:~$ echo *md
aula.md exemplo.md teste.md
:~$ GLOBIGNORE=a*
:~$ echo *md
exemplo.md teste.md

Mas isso tem alguns efeitos colaterais. para começar, é que o padrão a ser ignorado é aplicado a 
todas as expansões de nomes de arquivo subsequentes:

:~$ echo *
exemplo.doc exemplo.md exemplo.txt teste.doc
teste.md teste.txt

Outro efeito colateral é que, quando GLOBIGNORE  está definida, os arquivos ocultos (iniciados 
com ponto) passam a figurar nas expansões:

# Criando um arquivo oculto...
:~$ >> .oculto

:~$ echo *
exemplo.doc exemplo.md exemplo.txt .oculto teste.doc
teste.md teste.txt                     ↑

Nós também podemos especificar vários padrões a serem ignorados separando-os com dois 
pontos (: ):

GLOBIGNORE=padrão1:padrão2:…

Para restaurar  o  comportamento normal  da expansão de nomes de arquivos,  basta  destruir 
GLOBIGNORE :

# Destruindo...
:~$ unset GLOBIGNORE

Globs estendidos
Os padrões  estendidos  para  expansão  de  nomes  de  arquivos  (também chamados  de  globs 
estendidos)  nos  oferecem  algumas  formas  adicionais  para  formar  padrões  que  seriam 
impossíveis  de  serem  representados  apenas  com  os  três  símbolos  que  já  conhecemos.  O 
problema, porém, é que a disponibilidade desse recurso depende de uma opção do shell estar 
habilitada: a opção extglob .

O mais comum, é que ela venha habilitada para uso no modo interativo e desabilitada no modo 
não-interativo, mas você pode testar se este é o seu caso:

# Testando o estado no modo interativo...
:~$ shopt extglob
extglob         on

# Testando o estado no modo não-interativo...
:~$ bash -c 'shopt extglob'
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extglob         off

Atente para o fato de que o comando bash -c  faz com que a string passada como argumento 
seja executada como uma linha de comando no shell não-interativo.

Nos nossos scripts, nós podemos habilitar a opção extglob, mas isso só pode ser feito antes e 
fora de qualquer função ou comando composto!

Por exemplo:

#!/usr/bin/env bash

# Habilitando 'extglob'...
shopt -s extglob

… seu código que depende dos globs estendidos …

# Desabilitar é opcional...
shopt -u extglob

Normalmente, você não precisa se preocupar em desabilitar a opção extglob  no seu script.  
Além da mudança só afetar a sessão do shell em curso, pode haver complicações se você  
precisar habilitá-la novamente.

A tabela abaixo mostra o que podemos fazer com os globs estendidos:

Sintaxe Descrição

?(lista-de-padrões) Casa com zero ou uma ocorrência dos padrões.

*(lista-de-padrões) Casa com zero ou mais ocorrências dos padrões.

+(lista-de-padrões) Casa com uma ou mais ocorrências dos padrões.

@(lista-de-padrões) Casa com um dos padrões na lista.

!(lista-de-padrões) Casa com tudo menos os padrões na lista.

Aqui,  lista-de-padrões  é um ou mais padrões de nome de arquivos formados com os três 
símbolos básicos já vistos. Os padrões são separados entre si por uma barra vertical (|) que 
pode ser lida como a palavra “ou”.

Utilizando o diretório hipotético abaixo, vejamos alguns exemplos:

:~$ echo *
aaa aab aac aba abb abc aca acb acc baa bab
bac bba bbb bbc bca bcb bcc caa cab cac cba
cbb cbc cca ccb ccc
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# Nomes que contenham apenas caracteres 'a' ou 'b'...
:~$ echo +(a|b)
aaa aab aba abb baa bab bba bbb

# Qualquer nome que **não contenha apenas** 'a' ou 'b'...
:~$ echo !(+(a|b))
aac abc aca acb acc bac bbc bca bcb bcc caa
cab cac cba cbb cbc cca ccb ccc

# Nomes que contenham apenas o caractere 'c'...
:~$ echo +(c)
ccc

# Nomes que contenham apenas 'a', 'b' ou 'c'...
:~$ echo @(+(a)|+(b)|+(c))
aaa bbb ccc

# Nomes que comecem com 'aa' ou 'bb' e terminem com 'c'...
:~$ echo @(aa|bb)c
aac bbc

Porém,  a  melhor  parte  do  uso  dos  globs  estendidos  é  que  eles  podem  ser  utilizados  em 
expressões de comparação de strings, permitindo a formação de padrões que só poderiam ser 
representados com expressões regulares:

:~$ str=banana
:~$ [[ $str == ba+(na|nda)na ]]; echo $?
0
:~$ str=bandana
:~$ [[ $str == ba+(na|nda)na ]]; echo $?
0
:~$ str=bacana
:~$ [[ $str == ba+(na|nda)na ]]; echo $?
1

8.10 – Remoção de caracteres de citação
A última expansão realizada pelo shell é a remoção dos caracteres \ , '  e "  utilizados na sua 
função de remover o significado especial de operadores e metacaracteres do shell e que não 
resultarem de alguma das expansões anteriores.

Por exemplo:

:~$ fruta='abacate\ pera'
:~$ echo "banana $frutas laranja"
banana abacate\ pera laranja
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9 – Redirecionamentos
• Vídeo – parte 1  
• Vídeo – parte 2  
• Vídeo – parte 3  
• Playlist completa  

É muito interessante pensar na quantidade de coisas que o shell processa antes de, efetivamente, 
executar um comando. Até aqui, o processamento do comando já passou pelas etapas de:

• Separação da linha do comando em palavras e operadores segundo as regras de citação;
• Expansão dos apelidos (aliases);
• Identificação de comandos simples, complexos e compostos;
• Expansões de chaves;
• Expansão do til;
• Expansões de parâmetros em variáveis;
• Substituições de comandos;
• Expansões aritméticas;
• Substituições de processos;
• Separação das palavras expandidas;
• Expansões de nomes de arquivos e, finalmente…
• Remoção de aspas!

Das 5 etapas do processamento dos comandos, nós vimos apenas 3 delas! Considerando que a 
quinta etapa é o acompanhamento opcional do estado de saída dos comandos, só falta uma 
etapa antes que o comando seja efetivamente executado: que é quando o shell verifica se a linha 
do comando envolve algum tipo de manipulação dos fluxos de dados – estamos falando dos 
redirecionamentos.

Antes de entrarmos neste assunto, porém, nós precisamos entender melhor alguns conceitos 
importantes,  especificamente  o  conceito  de  descritores  de  arquivos (FD)  e  de  fluxos  de 
entrada e saída.

9.1 – Descritores de arquivos
Indo  um  pouco  além  do  contexto  do  shell,  seja  qual  for  o  sistema  operacional,  nenhum 
programa tem acesso direto à leitura ou à escrita nos arquivos. Quando isso é necessário, o 
programa realiza uma solicitação de acesso indicando o arquivo com que pretende trabalhar, 
informa  se  quer  realizar  uma  leitura  ou  uma  escrita  e,  em  retorno,  recebe  do  sistema 
operacional um valor numérico que servirá de identificador para uma área especial na memória 
(não da mídia persistente) onde os dados serão efetivamente trabalhados. A este identificador 
nós damos o nome de “file handle” (“manipulador de arquivo”, em português).

Eu traduziria “handle” como “alça”, mas nunca encontrei este termo utilizado na literatura  
técnica em português.
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Tecnicamente, os manipuladores de arquivos são uma camada de abstração entre os programas 
que solicitam acesso aos arquivos e a sua representação na interface que um kernel POSIX 
implementa para gerenciar este acesso: a ** tabela de descritores de arquivos**.

Os  descritores de arquivos, portanto, estão associados a toda uma estrutura de informações 
que o sistema operacional utiliza para gerenciar o acesso aos arquivos, como:

• A localização do arquivo no disco;
• O tipo de operação a ser realizada;
• Permissões;
• Atributos;
• Indicadores de estado do arquivo…

Entre outras informações.

Neste aspecto, o conceito de descritores de arquivos é parecido com o conceito de processos: 
assim como processos não são programas em execução, os descritores de arquivos não são os 
arquivos gravados em mídias persistentes (discos, por exemplo).

Portanto…

Descritores  de  arquivos  são  identificadores  únicos  e  estruturas  de  informações  para  o  
controle do acesso aos arquivos e a recursos e dispositivos de entrada e saída.

Os nomes dos descritores de arquivos (também chamados de “FD”, de  file descriptors) são 
números inteiros não-negativos (números positivos mais o zero) criados no diretório virtual 
/proc/PID_DO_PROCESSO/fd/ . Note, porém, que o que torna único um FD não é o número que 
ele recebe como nome, mas todo o caminho representado a partir do diretório  /proc . Logo, 
dois ou mais processos poderão ter descritores de arquivos com o mesmo número, mas cada um 
deles estará associado ao caminho do seu próprio processo.

9.2 – Fluxos de entrada e saída de dados
De  forma  geral,  entradas  e  saídas  são  operações  de  leitura  e  escrita  de  informações  em 
arquivos, o que se dá, como vimos, através da referência aos seus respectivos descritores.

• Entrada: qualquer  informação  que  o  programa  ou  o  comando  leia de  arquivos  ou  de 
qualquer outro recurso que possa ser identificado por um descritor de arquivos.

• Saída: qualquer informação escrita por programas e comandos em arquivos ou em qualquer 
outro recurso que possa ser identificado por um descritor de arquivos.

Repare que, em ambos os conceitos, nós estamos diferenciando “arquivos” de “qualquer outro  
recurso  identificado  por  um  descritor  de  arquivos”.  Isso  é  necessário  porque,  embora  os 
descritores de arquivos estejam envolvidos nas duas situações, nem todo recurso apontado por 
um descritor de arquivos é um arquivo gravado em disco.

A ideia de fluxo de dados surge quando, através desses recursos apontados por descritores de 
arquivos, os comandos e programas são capazes de trocar dados entre si.
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9.3 – Descritores de arquivos padrão
Como vimos nas quatro primeiras aulas, todo novo processo inicia, por padrão, com acesso a 3 
dispositivos identificados pelos descritores de arquivos de número 0 , 1  e 2 :

FD Dispositivo Descrição

0 /dev/stdin Entrada padrão.

1 /dev/stdout Saída padrão.

2 /dev/stderr Saída padrão de erros

Stdin
Quando digitamos comandos ou respondemos a alguma solicitação de entrada de dados exibida 
no terminal, todos os caracteres que teclamos é lido pelo shell no dispositivo stdin  (FD 0 ), a 
entrada padrão.

Stdout
Quando um comando ou programa produz uma saída de dados no terminal, isso é o resultado 
da escrita no dispositivo stdout  (FD 1 ), a saída padrão.

Stderr
Se o programa precisar emitir alguma mensagem de erro,  ele  pode escrever no dispositivo 
stderr  (FD 2 ), a saída padrão de erros.

Ainda por padrão, a saída de erros (FD 2 ) está conectada à saída padrão (FD '1'), o que  
permite a exibição das mensagens de erro no terminal.

No sistema de  arquivos,  esses  três  dispositivos  são links  simbólicos  para  os  descritores  de 
arquivos em /proc/self/fd/ :

:~$ ls -l /dev/std*
lrwxrwxrwx ... /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx ... /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx ... /dev/stdout -> /proc/self/fd/1

Nesta  aula,  para  encurtar  saídas  muito  longas,  nós  utilizaremos  reticências  ( ... )  para 
ocultar informações irrelevantes.

Mas, veja o que acontece se tentarmos seguir esses links:
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:~$ ls -l /proc/self/fd
total 0
lr-x------ ... 3 -> /proc/165890/fd
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7

Aqui, o que nos interessam são os FDs  0 ,  1  e  2  (vamos ignorar, por enquanto o FD 3 ), e 
repare que eles também são links para outro dispositivo: o pseudoterminal /dev/pts/7  (7 , no 
meu caso).  Isso demonstra o que vimos a partir  do tópico 2.7 (Pseudoterminais)  do nosso 
curso: em dado ponto, após o início do emulador, o shell é iniciado e os fluxos de entrada, saída  
e saída de erros são conectados ao pseudoterminal secundário (pts). Ou seja, os descritores de 
arquivos  padrão  são  abstrações  para  os  fluxos  de  dados  gerenciados  pelas  instâncias  dos 
pseudoterminais. É por isso que, generalizando, nós dizemos que  stdin ,  stdout  e  stderr , 
bem como seus respectivos descritores, são fluxos de dados!

Uma pausa para falar de '/proc/self'
Se você executar o comando abaixo…

:~$ ls -d /proc/sel*
/proc/self

Você verá  que existe  um diretório  chamado  /proc/self .  Mas,  observe o que acontece  se 
pedirmos uma listagem mais detalhada (acrescentando a opção -l ):

:~$ ls -dl /proc/sel*
lrwxrwxrwx ... /proc/self -> 188521

Isso demonstra que /proc/self  é um link para o diretório de um processo (identificado aqui 
pelo PID 188521 ), mas de quem é esse PID?

Vamos executar novamente:

:~$ ls -dl /proc/sel*
lrwxrwxrwx ... /proc/self -> 188984

Agora o PID é 188984 ! A que se deve essa mudança?

A resposta está na tradução da palavra  self, que é algo como “si mesmo”, “eu mesmo”. Quer 
dizer, quando acessamos o diretório /proc/self ,  ele sempre será um link para o processo 
do  programa  utilizado  para  fazer  este  acesso.  Nos  exemplos  acima,  nós  utilizamos  o 
programa ls , logo, os dois PIDs exibidos referem-se ao próprio programa ls .

É possível criar outros descritores de arquivos
Voltando ao exemplo da listagem dos fluxos de dados padrão…

:~$ ls -l /dev/std*
lrwxrwxrwx ... /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx ... /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
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lrwxrwxrwx ... /dev/stdout -> /proc/self/fd/1

Note que eles são links para /proc/self/fd/... , isso porque os dispositivos stdin , stdout  e 
stderr  sempre estarão relacionados com o processo do programa que estiver acessando esses 
fluxos de dados. Isso ficou demonstrado quando nós tentamos seguir os links simbólicos:

:~$ ls -l /proc/self/fd
total 0
lr-x------ ... 3 -> /proc/165890/fd
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7

Aqui, além dos descritores 0 , 1  e 2 , nós vemos surgir um quarto descritor de arquivos com o 
nome 3 , desta vez, como um link apontando para o diretório /proc/165890/fd . Isso esclarece 
um outro detalhe: o fato de que programas e comandos podem criar descritores de arquivos 
para uso próprio.

Observe:

:~$ ls -l /proc/$$/fd /proc/self/fd
/proc/163150/fd:
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/7

/proc/self/fd:
total 0
lr-x------ ... 3 -> /proc/189380/fd
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7

Aqui, nós pedimos a listagem de dois diretórios:

/proc/$$/fd : descritores de arquivos do processo da sessão corrente do shell.

/proc/self/fd : descritores de arquivos do processo da execução do comando ls -l .

Observe que ambos os programas ( ls  e  bash ) criam descritores de arquivos para lidar com 
seus procedimentos internos: O Bash utiliza o FD 255  para lidar com o assunto desta aula, os 
redirecionamentos, enquanto o  ls  cria o FD 3  para lidar com a exibição dos descritores de 
arquivos relativos ao seu próprio PID, definido dinamicamente através do diretório /proc/self .

Outro exemplo da criação de novos descritores de arquivos, são as substituições de processos 
que nós vimos na aula anterior:

:~$ echo <(:) >(:) <(:) >(:)
/dev/fd/63 /dev/fd/62 /dev/fd/61 /dev/fd/60

Nas expansões de substituições de comandos (exclusivas do Bash), o shell cria descritores de 
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arquivos temporários para que a saída dos comandos sejam passadas para os programas que 
precisarem ler arquivos.

O acesso a arquivos “em disco”
Mas, como fica o acesso aos arquivos nas mídias persistentes?

Para investigar, vamos tomar como exemplo o arquivo teste.txt , cujo conteúdo é apenas:

uma linha

A ideia é listar o diretório /proc/PID_DO_SHELL/fd  enquanto o comando read  lê as linhas do 
arquivo através do fluxo de dados na entrada padrão ( stdin ). Sendo um comando interno, o 
PID que nós monitoraremos será o da própria sessão do shell (variável $ ).

Para  que a  listagem dos  arquivos  seja  possível,  ainda na  execução  do comando  read ,  nós 
utilizaremos o comando composto while :

while read; do ls -l /proc/$$/fd;  done < teste.txt

Lembre-se de que um comando composto compartilha e mantém abertos os fluxos de dados 
utilizados até que o último dos comandos tenha sido finalizado. Isso nos permite listar /proc/$
$/fd  enquanto os recursos ainda estão abertos.

Portanto…

:~$ while read; do ls -l /proc/$$/fd;  done < teste.txt
total 0
lr-x------ ... 0 -> /home/blau/teste.txt
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 10 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/7

Na listagem, o FD 255 , como já vimos, é um recurso auxiliar do próprio Bash. Contudo, um 
segundo descritor de arquivos auxiliar, o FD 10 , é criado para a execução do comando interno 
read . O fato mais interessante, porém, é que o FD 0  (stdin ) passou a ser um link para o 
arquivo /home/blau/teste.txt :

lr-x------ ... 0 -> /home/blau/teste.txt
 ↑
 |
 +--- Observe: é apenas para leitura!

Disso, nós podemos depreender que a presença do operador de redirecionamento <  causou a 
delegação do papel de leitura da entrada padrão, originalmente atribuída ao teclado, para o 
conteúdo do arquivo.

Sem argumentos adicionais, o comando read  lê apenas uma linha de caracteres por vez, e  
quem delimita a linha é o caractere de fim de linha ou o sinal de fim do arquivo (EOF).
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Mas,  como  um  programa  faria  para  ler  o  conteúdo  de  um  arquivo  sem  recorrer  a  um 
redirecionamento do tipo programa < arquivo?

Por exemplo, o programa awk , uma linguagem de processamento de dados em texto, é capaz de 
ler  arquivos diretamente,  sem redirecionamentos  na  linha do comando,  como podemos ver 
abaixo:

:~$ awk '{print}' teste.txt
uma linha

Se pudermos monitorar os descritores de arquivos associados ao seu processo (PID) durante a 
sua execução, certamente veríamos os recursos utilizados para a leitura do arquivo – felizmente, 
podemos!

Observe:

:~$ awk '{system("ls -l /proc/$(pidof awk)/fd")}' teste.txt
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/7
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/7
lr-x------ ... 3 -> /home/blau/teste.txt

A função  system()  permite  que  o  awk  execute  comandos  do  shell.  Para  obter  o  PID  
atribuído à sua execução, nós expandimos a saída do comando pidof awk .

Como podemos ver, a leitura do arquivo foi feita através do descritor de arquivos 3 . O número 
do descritor de arquivos não é o que importa neste caso, mas o fato de que descritores de 
arquivos podem ser  criados:  seja por  atribuição do sistema operacional,  por  uma instrução 
explícita na linha do comando ou até por uma instrução do programa.

9.4 – Operadores de redirecionamento
O teclado (stdin ) e os dados exibidos no terminal ( stdout ) são, respectivamente, a origem e o 
destino padrão dos fluxos de dados que estabelecem a comunicação entre o shell e o utilizador. 
Através dos operadores de redirecionamento, nós podemos alterar a origem e o destino dos 
fluxos de dados.

Redirecionamento de saídas ('stdout/stderr' → arquivos)
Quando queremos desviar fluxos de dados para um arquivo, nós utilizamos os operadores >  e 
>> . Por padrão, os dois operadores capturam os dados destinados originalmente à saída padrão 
(stdout ) para um arquivo, com uma diferença:

• >  → Trunca (zera) o conteúdo do arquivo antes de proceder a escrita.
• >>  → Escreve os dados recebidos ao final do arquivo.

A tabela abaixo mostra a sintaxe, a finalidade e o comportamento desses operadores:
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Operador Descrição

[FD]> arquivo Redireciona o fluxo de dados destinado ao descritor de arquivos  FD 
para  arquivo .  O conteúdo do arquivo é truncado antes da escrita. 
Quando  FD  é omitido, o shell entende que se trata do descritor de 
arquivos 1  (stdout ).

[FD]>> arquivo Redireciona o fluxo de dados destinado ao descritor de arquivos  FD 
para arquivo . O conteúdo original é preservado e os novos dados são 
escritos no final do arquivo. Quando  FD  é omitido, o shell entende 
que se trata do descritor de arquivos 1  (stdout ).

Em ambos os casos, se o arquivo não existir, ele será criado.

A explicitação do descritor de arquivos é opcional apenas quando se trata da saída padrão (FD 
1 ). Se quisermos, por exemplo, redirecionar a saída padrão de erros (FD  2 ), nós devemos 
utilizar 2> . A propósito, como os descritores 1  e 2  representam fluxos de saída padrão, existe 
outra notação para quando queremos redirecionar as duas saídas para um arquivo:

&> arquivo  # Cria ou trunca 'arquivo' para escrever
            # as saídas '1' e '2'.

&>> arquivo # Cria ou posiciona ponteiro interno no final de
            # 'arquivo' para escrever as saídas '1' e '2'.

Eventualmente, você pode encontrar uma das formas abaixo sendo utilizadas com o mesmo 
propósito:

comando >& arquivo
comando > arquivo 2>&1

Mas  a  primeira  forma  ( &> )  ainda  é  a  preferível,  tanto  por  legibilidade  quanto  por 
compatibilidade.

Alterando o comportamento do operador '>'
O operador > , como dissemos, trunca o conteúdo do arquivo de destino se ele existir. O Bash 
oferece uma opção configurável pelo comando shopt -o  para suprimir este comportamento: a 
opção noclobber .

Por padrão, ela vem desligada:

:~$ shopt -o noclobber
noclobber       off

Para habilitar:
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:~$ shopt -s -o noclobber
:~$ shopt -o noclobber
noclobber       on

Para desabilitar:

:~$ shopt -u -o noclobber
:~$ shopt -o noclobber
noclobber       off

Contudo,  mesmo que  noclobber  esteja  habilitada,  é  possível  reproduzir  o  comportamento 
padrão com o operador >| :

:~$ shopt -s -o noclobber

:~$ echo banana > teste.txt
bash: teste.txt: impossível sobrescrever arquivo existente
:~$ cat teste.txt
uma linha

~ $ echo banana >| teste.txt
~ $ cat teste.txt
banana

Redirecionamento para a entrada (arquivos → 'stdin')
No sentido oposto, quando queremos que o conteúdo de um arquivo seja a fonte dos dados lidos 
por um arquivo, nós utilizamos o operador de redirecionamento para a entrada:

Operador Descrição

[FD]< arquivo Redireciona para o descritor de arquivos FD  o conteúdo de arquivo . 
Quando  FD  é  omitido,  o  shell  entende que  se  trata  do  descritor  de 
arquivos 0  (stdin ).

Como vimos no tópico anterior, neste redirecionamento, o descritor de arquivos passa a ser um 
link simbólico para o arquivo que será lido:

:~$ while read; do ls -l /proc/$$/fd;  done < teste.txt
total 0
lr-x------ ... 0 -> /home/blau/teste.txt
...

No caso do comando interno read  (portanto, do próprio shell), o descritor de arquivos é 0 , o 
fluxo de dados de entrada padrão ( stdin ). Já quando experimentamos com o programa awk , a 
leitura foi implementada através da criação do descritor de arquivos 3 :

:~$ awk '{system("ls -l /proc/$(pidof awk)/fd")}' teste.txt
total 0
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...
lr-x------ ... 3 -> /home/blau/teste.txt

Nos dois  casos,  porém, é  interessante notar  que o conteúdo do arquivo  teste.txt  parece 
substituir a função de um teclado ligado ao terminal por onde nós digitaríamos os caracteres. 
Ou seja, os descritores de arquivos podem até ser listados como se fossem arquivos normais (ou 
links), mas eles precisam ser vistos como mecanismos do sistema operacional que representam, 
de fato, fluxos de dados.

9.5 – Criando descritores a arquivos para escrita
Os descritores de arquivos 0 , 1  e 2  são reservados para os fluxos de dados padrão. No entanto, 
o Bash nos permite designar descritores de arquivos para arquivos de entrada e/ou de saída 
através de um mecanismo chamado: descritores de arquivos definidos pelo usuário.

O procedimento de escrita através de descritores de arquivos segue três etapas:

• Associar o arquivo de saída a um descritor de arquivos;
• Executar a escrita de dados no arquivo de saída;
• Fechar o descritor de arquivos.

Isso equivale ao que se faz em outras linguagens:

• Obter um manipulador de arquivos para escrita;
• Escrever no arquivo através deste manipulador;
• Fechar o manipulador de arquivos.

Para associar um arquivo de saída a um descritor de arquivos, nós utilizamos o comando exec 
seguido de um operador de redirecionamento de saída e do nome do arquivo, por exemplo:

:~$ exec 3> arquivo.txt

O comando exec  substitui o shell corrente na execução de comandos (sim, como na chamada 
de  sistema  exec() ,  de  quado  falamos  dos  processos),  mas  também  pode  processar  um 
redirecionamento caso nenhum comando seja especificado.

No exemplo acima, nós associamos o descritor de arquivos 3  para a escrita em arquivo.txt . 
Como resultado, um novo link é criado no processo do shell:

:~$ exec 3> arquivo.txt
:~$ ls -l /proc/$$/fd
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/0
l-wx------ ... 3 -> /home/blau/arquivo.txt
  ↑
  |
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  +--- Observe: é apenas escrita!

Escrevendo no arquivo de saída pelo descritor de arquivos
Para escrever no arquivo de saída através do descritor de arquivos criado, nós utilizamos o 
operador:

>&n    # Escreve no descritor de arquivos 'n'.

Por exemplo:

:~$ echo 'Maria tinha um carneirinho' >&3
:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho

Interessante, mas você deve estar se perguntando: “qual a vantagem?”

A questão aqui, é que o descritor de arquivos 3  continuará aberto para escrita enquanto nós não 
o fecharmos explicitamente ou a sessão do shell não terminar!

Observe:

:~$ echo 'Sua lã era branca como a neve' >&3
:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve

Ou seja, este mecanismo dá mais performance e flexibilidade, porque o recurso de escrita é 
aberto apenas uma vez e pode ser utilizado várias vezes numa mesma sessão do shell.

Observe  que os  descritores de arquivos (definidos pelo usuário ou padrão) sempre estão  
associados  ao processo  de um shell.  Isso  é  particularmente  importante de  notar  quando  
estivermos trabalhando com subshells!

Fechando descritores de arquivos
Com o fim do processo do shell onde o descritor tiver sido criado, ele também deixa de existir, 
mas não é uma boa prática deixar o fechamento por conta do fim da sessão.

A forma mais adequada para fecharmos um descritor de arquivos é executando:

exec n>&-    # Fecha o descritor de arquivos 'n'.

Fechando o arquivo do nosso exemplo:

:~$ exec 3>&-
:~$ echo 'Aonde quer que a menina fosse' >&3
bash: 3: Descritor de arquivo inválido

Para confirmar…
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:~$ ls -l /proc/$$/fd
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/0

Como esperado, a ligação simbólica 3  desapareceu.

Adicionando linhas em um arquivo existente
Quando utilizamos o operador >  na criação de um descritor de arquivos, o arquivo associado a 
ele será truncado (zerado), exatamente como no redirecionamento da saída padrão:

:~$ exec 3> arquivo.txt
:~$ cat arquivo.txt
:~$

Sendo  assim,  se  quisermos  continuar  a  escrever  no  arquivo  dos  exemplos  anteriores,  nós 
podemos abri-lo novamente para escrita com o operador >>  (append):

:~$ exec 3>> arquivo.txt

:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve

:~$ echo 'Aonde quer que a menina fosse' >&3

:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve
Aonde quer que a menina fosse

:~$ exec 3>&-

9.6 – Criando descritores de arquivos para leitura
O mesmo ganho de performance e flexibilidade pode ser conseguido para a leitura de arquivos 
através da criação de descritores. O procedimento é semelhante ao da escrita:

• Associar um descritor a um arquivo de entrada
• Ler o conteúdo do arquivo
• Fechar o descritor de arquivos

Também,  da  mesma  forma  que  antes,  nós  utilizamos  o  comando  exec  seguido  do 
redirecionamento, por exemplo:

:~$ exec 3< arquivo.txt

Vamos verificar o processo do shell?
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:~$ ls -l /proc/$$/fd
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/0
lr-x------ ... 3 -> /home/blau/arquivo.txt
 ↑
 |
 +--- Observe: somente leitura!

Tudo como antes, mas, desta vez, nós só podemos ler o arquivo. Se tentarmos escrever nele…

:~$ echo 'O carneirinho ia atrás' >&3
bash: echo: erro de escrita: Descritor de arquivo inválido

Para ler o conteúdo do arquivo através do seu descritor, nós utilizamos o operador:

<&n    # Lê o descritor de arquivos 'n'

Por exemplo:

:~$ cat <&3
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve
Aonde quer que a menina fosse

Contudo, quando se trata da leitura de arquivos, existe algo mais a ser levado em conta. Veja 
por você mesmo:

# Criando o descritor de arquivos para leitura...
:~$ exec 3< arquivo.txt

# Exibindo o conteúdo do arquivo...
:~$ cat <&3
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve
Aonde quer que a menina fosse

# Tentando novamente...
:~$ cat <&3
:~$

# Nada!

Confuso, mas vamos conferir novamente o processo do shell:

:~$ ls -l /proc/$$/fd
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/0
lr-x------ ... 3 -> /home/blau/arquivo.txt
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Nada mudou!  Nosso  redirecionamento continua  ativo,  mas  não  conseguimos  ler  o  arquivo 
novamente e nem recebemos qualquer tipo de erro!

Vamos fechar o descritor de arquivos e tentar outra vez de outra forma:

# Fechando o descritor de arquivos anterior...
:~$ exec 3>&-

# Criando o descritor de arquivos para leitura...
:~$ exec 3< arquivo.txt

# Lendo o conteúdo do arquivo com o comando 'read'...
:~$ read <&3; echo $REPLY
Maria tinha um carneirinho

# Outra vez...
:~$ read <&3; echo $REPLY
Sua lã era branca como a neve

# De novo...
:~$ read <&3; echo $REPLY
Aonde quer que a menina fosse

Mais uma vez...
:~$ read <&3; echo $REPLY

:~$

Reparou? O comando read , diferente do cat , lê apenas uma linha do arquivo por vez. A cada 
leitura, o ponteiro interno do arquivo se posiciona no início da linha seguinte até chegar ao 
fim do arquivo (EOF), e é por isso que não conseguimos fazer outra leitura do mesmo arquivo 
através do mesmo descritor.

Então,  apesar  de  conseguirmos  o  mesmo  ganho  de  performance  e  flexibilidade  criando 
descritores para a leitura de arquivos – afinal, o arquivo não precisará ser fechado para a leitura  
das linhas subsequentes em outros pontos de um script ou da sessão do shell após a leitura da 
primeira linha –, a única forma de reposicionar o ponteiro interno do arquivo será fechando o 
descritor de arquivos atual e criando outro para uma nova leitura.

9.7 – Criando descritores para leitura e escrita
Uma outra possibilidade que o Bash oferece, é a criação de descritores de arquivos para leitura 
e escrita, o que é feito com o comando exec  e o operador n<> , por exemplo:

:~$ exec 3<> arquivo.txt

Vejamos o que aconteceu em /proc :

:~$ ls -l /proc/$$/fd
total 0
lrwx------ ... 0 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 2 -> /dev/pts/0
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lrwx------ ... 255 -> /dev/pts/0
lrwx------ ... 3 -> /home/blau/arquivo.txt
 ↑
 |
 +--- Agora podemos ler e escrever!

Apesar  de  parecer  mais  simples  criar  um descritor  de  arquivos  para  leitura  e  escrita,  nós 
precisamos considerar vários pontos bastante críticos:

• Quando abrimos um arquivo  para escrita,  o  ponteiro interno  é  posicionado  no fim do 
arquivo, de forma que toda inserção de dados acontece após a última linha.

• Por outro lado, quando abrimos um arquivo para leitura, o ponteiro interno é posicionado 
no início do arquivo.

• Um arquivo aberto  para leitura e escrita, por sua vez, pressupõe a possibilidade de uma 
operação de leitura, logo, o ponteiro interno também é posicionado no início do arquivo!

• Somando a isso o fato de que uma operação de escrita sempre sobrescreve os dados a partir 
da posição do ponteiro interno do arquivo, não é difícil imaginar que podemos estar diante de 
um desastre anunciado!

Para que você tenha uma noção do perigo, veja o que acontece quando não levamos esses 
pontos em consideração:

# O conteúdo original...
:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho
Sua lã era branca como a neve
Aonde quer que a menina fosse

# Criando o descritor para leitura e escrita...
:~$ exec 3<> arquivo.txt

# Lendo a primeira linha do arquivo...
:~$ read <&3

# Escrevendo na linha seguinte...
:~$ echo 'O carneirinho ia atrás' >&3

# Fechando o descritor de arquivos...
:~$ exec 3>&-

# Conferindo o resultado...
:~$ cat arquivo.txt
Maria tinha um carneirinho
O carneirinho ia atrás
a neve
Aonde quer que a menina fosse

Para entender o que aconteceu,  compare os comprimentos da linha escrita com o da linha 
original:

Sua lã era branca como a neve  # Original
O carneirinho ia atrás         # Novo texto
                      ↑
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                      |
                      +--- Quebra de linha do 'echo'

Resultado:

O carneirinho ia atrás    # Novo texto + quebra de linha
a neve                    # O que sobrou do original

Mas vejamos como isso funciona em uma aplicação mais útil, como substituir um caractere em 
uma linha do arquivo. Para isso, considere o arquivo letras.txt , cujo conteúdo é apenas:

abcddefg

Repare que o quinto caractere (d ) deveria ser e . Nós podemos utilizar um descritor para leitura 
e escrita para corrigir o arquivo:

# O conteúdo original do arquivo...
:~$ cat letras.txt
abcddfg

# Criando o descritor para leitura e escrita...
:~$ exec 3<> letras.txt

# Utilizando o 'read' para ler os 4 primeiros caracteres...
:~$ read -n 4 <&3

# Escrevendo na posição atual do ponteiro interno...
:~$ printf 'e' >&3

# Fechando o descritor de arquivos...
:~$ exec 3>&-

# Conferindo, o segundo 'd' foi trocado por 'e'...
~/tmp $ cat letras.txt
abcdefg

A opção -n  serve para indicar quantos caracteres o comando read  deverá ler.

Pode não parecer tão útil, mas considere o que poderia ser feito com arquivos onde os dados 
são dispostos em colunas de texto com larguras fixas de caracteres, por exemplo. Se planejado 
com cuidado e atenção, o procedimento pode ser bem mais rápido e flexível do que outras 
opções envolvendo programas como awk  e sed .

9.8 – Não confunda os operadores
Neste ponto, é bem provável que você esteja confuso sobre os operadores utilizados para ler e 
escrever em arquivos através de descritores de arquivos, especialmente porque eles se parecem 
muito com os operadores de redirecionamento.

Para evitar esse tipo de confusão, você precisa ter em mente que os operadores de descritores 
de arquivos são links para os arquivos associados a eles, ou seja, podem ser utilizados como 
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argumentos de comandos e programas que exijam nomes de arquivos, por exemplo:

:~$ cat <&4

Ou então:

:~$ echo 'uma linha de texto' >&5

Já nos redirecionamentos, nós determinamos que arquivo será associado a um fluxo de dados de 
entrada ou saída (geralmente os fluxos padrão). Portanto, não há um argumento sendo passado 
para um programa ou comando, e sim uma informação para que o shell saiba para onde enviar  
a saída do comando ou de onde virá o fluxo de dados a ser passado para o comando, por  
exemplo:

echo 'uma linha de texto' > arquivo.txt

Aqui, o comando echo  será executado e, posteriormente, os dados que ele enviar para a saída 
padrão serão redirecionados para arquivo.txt  em vez de serem exibidos no terminal.

Quando dissemos que a sintaxe do redirecionamento de saída previa um descritor de arquivos 
opcional  ([n]>  ou  [n]>> ),  foi  porque o  inteiro  opcional  n  é  utilizado  para  a  criação  de 
descritores de arquivos em conjunto com o comando exec , como vimos:

:~$ exec 4>> arquivo.txt
:~$ exec 5> letras.txt

O mesmo acontece com o redirecionamento de entrada, cuja sintaxe também prevê a indicação 
de um inteiro opcional ([n]< ), ou seja, está opção será utilizada na criação de um descritor de 
arquivos para leitura.

:~$ exec 3< arquivo.txt

Por que precisamos do comando 'exec'
Com o que sabemos sobre operadores, analise o que aconteceria se executássemos o comando 
abaixo:

:~$ 4 > teste.txt

Exatamente!  O Bash tentaria  executar  o  comando  4 ,  que  não  existe,  e  nós  teríamos  uma 
mensagem de erro:

:~$ 4 > teste.txt
bash: 4: comando não encontrado

Por outro lado, um inteiro junto a um operador de redirecionamento de saída é uma sintaxe 
válida, e o exemplo abaixo não causaria erros:

:~$ 4> teste.txt
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:~$

O único efeito desse comando será a criação de um arquivo vazio chamado teste.txt . O fato 
de haver ali o número 4  não faz diferença, porque não existe uma saída a ser redirecionada e 
tudo que o shell entende que deve fazer é criar o arquivo vazio.

Mas, se houvesse um comando produzindo saídas, por não existir um descritor de arquivos 4 
associado  aos  recursos  do  terminal  nem  ao  processo  do  shell,  os  dados  seriam  enviados 
normalmente para a saída padrão e o fluxo associado ao descritor inexistente 4  teria o mesmo 
efeito de antes: a criação de um arquivo vazio.

Observe:

:~$ ls teste.txt
ls: não foi possível acessar 'teste.txt': Arquivo ou diretório inexistente

:~$ echo banana 4> teste.txt
banana

:~$ ls teste.txt
teste.txt

Com o comando exec  a situação é diferente. Sua função é substituir o processo do shell pelo 
processo do comando que ele receber como argumento. Sem esse comando, o exec  ainda pode 
passar pela etapa de processamento de redirecionamentos, que é o que o shell faz com todos os 
comandos que executa, porém, em vez de apenas criar um arquivo vazio, como já vimos, ele 
também cria uma ligação entre esse arquivo e o descritor de arquivos informado no processo do 
shell.

:~$ exec 4> teste.txt

A partir deste ponto, os operadores de redirecionamento de saída ( >  e >> ) ainda terão a mesma 
função e sintaxe de antes,  mas nós  poderemos utilizar  &4  para informar que o destino do 
redirecionamento é o descritor de arquivos 4 .

:~$ echo banana >&4
:~$ cat teste.txt
banana

Quando fechamos um descritor de arquivos, acontece algo semelhante: nós ainda utilizamos o 
exec  e um redirecionamento especificando o número do descritor de arquivos à esquerda, mas 
informamos que o destino do redirecionamento é o caractere - , o que será interpretado como 
um comando para desfazer a ligação entre o descritor de arquivos e o arquivo associado a ele,  
independente da direção do fluxo de dados (leitura ou escrita):

exec 4>&-
exec 4<&-
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9.9 – Operações avançadas com descritores de arquivos
Ainda é possível realizar diversas operações avançadas com os descritores de arquivos, mas 
abordar todas essas possibilidades fugiria muito do propósito do nosso curso (principalmente 
pelo tipo de aplicação que as demonstrações envolveriam). Porém, para que você seja capaz de 
pesquisar mais a fundo e realizar os seus próprios experimentos, aqui estão algumas pistas sobre 
essas operações:

# Duplicar/copiar

[n]>&m  # Copia o descritor 'm' em 'n' para escrita.
        # Se 'n' não for informado, `stdout` será usada.
        # Se 'm' for um traço (-), 'n' será fechado.

[n]<&m  # Copia o descritor 'm' em 'n' para leitura.
        # Se 'n' não for informado, `stdin` será usada.
        # Se 'm' for um traço (-), 'n' será fechado.

# Mover

[n]>&m- # Move o descritor 'm' para 'n' e fecha o descritor 'm'.
        # Se 'n' não for informado, `stdout` será usado.

[n]<&m- # Move o descritor 'm' para 'n' e fecha o descritor 'm'.
        # Se 'n' não for informado, `stdin` será usado.

Mas ainda podemos identificar algo que já vimos observando os operadores acima:

>&m    # Escrita no arquivo associado ao descritor 'm'.
       # É o operador de 'cópia' utilizando 'stdout'.

<&m    # Leitura do arquivo associado ao descritor 'm'.
       # É o operador de 'cópia' utilizando 'stdin'

n>&-   # Fecha o descritor aberto para escrita 'n'.
       # É um operador de 'cópia' com '-'.

n<&-   # Fecha o descritor aberto para leitura 'n'.
       # É um operador de 'cópia' com '-'.

Isso  quer  dizer  que,  em  todas  as  operações  de  leitura  e  escrita  em  arquivos  através  de 
descritores de arquivos que vimos nos tópicos anteriores, os descritores que nós criamos são 
copiados  para  stdin  ou  stdout ,  dependendo  da  direção  do  fluxo  de  dados.  Ou  seja,  os 
arquivos associados aos nossos descritores de arquivos assumirão um papel equivalente ao do 
teclado (stdin ) ou da saída do terminal (stdout ).

9.10 – 'Here docs'
Com o operador << , chamado de here document (ou here doc), nós podemos fazer exatamente 
a mesma coisa que fizemos com o operador de redirecionamento para a entrada ( < ), só que 
utilizando uma string com várias linhas como fonte de dados – tudo que precisamos fazer é 
dizer onde começam e onde terminam as linhas.
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Esta é a sintaxe geral de uso de um here doc:

COMANDO [n]<< DELIMITADOR
linha 1
linha 2
...
linha n
DELIMITADOR

O espaço depois do operador  <<  é opcional, assim como o número descritor de arquivos 'n' 
que, se omitido, será stdin .

Importante! Não pode haver espaços antes do delimitador que faz o fechamento do bloco!

O delimitador inicial pode ser qualquer palavra com ou sem aspas, e isso é o que vai determinar 
se haverá ou não expansões no texto do documento.

Observe:

~ $ cat << AQUI
> {1..5}
> ~
> 'Olá, mundo!'
> "Olá, novamente"
> Menu usuário é: $USER
> $(echo zebra)
> <(:)
> $((2+2))
> AQUI
{1..5}
~
'Olá, mundo!'
"Olá, novamente"
Menu usuário é: blau
zebra
<(:)
4
:~$

Sem aspas envolvendo a palavra delimitadora AQUI , todos os parâmetros são expandidos (além 
das substituições de comandos e das expansões aritméticas), mas os outros tipos de expansão 
não são processados. Isso tem um efeito semelhante ao da citação com aspas duplas, ou seja, 
apenas o $  e o acento grave preservam seus significados especiais para o shell.

Porém, se utilizarmos aspas (simples ou duplas, tanto faz) no delimitador:

:~$ cat << "AQUI"
> {1..5}
> ~
> 'Olá, mundo!'
> "Olá, novamente"
> Menu usuário é: $USER
> $(echo zebra)
> <(:)
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> $((2+2))
> AQUI
> {1..5}
> ~
> 'Olá, mundo!'
> "Olá, novamente"
> Menu usuário é: $USER
> $(echo zebra)
> <(:)
> $((2+2))
:~$

Nada é expandido e todos os caracteres das linhas são tratados literalmente.

Nos scripts,  pode ser  interessante escrever as linhas de um  here doc com o recuo de uma 
tabulação em relação à margem:

cat << AQUI
    linha um
    linha dois
AQUI

O problema é que essa tabulação será incluída como parte da linha:

    linha um
    linha dois

Se o recuo for feito com uma tabulação real, o shell pode removê-lo se nós acrescentarmos um 
traço (- ) ao operador:

# Tabulação real...
cat <<- AQUI
    linha um
    linha dois
AQUI

# Tabulação com 4 espaços...
cat <<- AQUI
    linha um
    linha dois
AQUI

O resultado será:

linha um
linha dois
    linha um
    linha dois

9.11 – 'Here strings'
As here strings são equivalentes a comandos do tipo:
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echo PALAVRA | COMANDO

Onde PALAVRA pode ser  uma palavra  (sequência  de  caracteres  literais)  ou  resultante  de 
qualquer expansão, exceto expansões de nomes de arquivos e de chaves (porque podem resultar 
em mais de uma palavra).

A sintaxe de uma here string é:

COMANDO <<< PALAVRA

Exemplos:

:~$ cat <<< *
*

:~$ cat <<< ~
/home/blau

:~$ cat <<< {1..5}
{1..5}

:~$ cat <<< $USER
blau

:~$ cat <<< "Meu usuário é $USER"
Meu usuário é blau

:~$ cat <<< <(:)
/dev/fd/63
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10 – Pipes
• Vídeo desta aula  
• Playlist completa  

Os  pipes são  a  implementação  mais  característica  da  Filosofia  Unix.  Diferente  dos 
redirecionamentos, que estabelecem um fluxo de dados entre processos e arquivos, os pipes são 
o mecanismo pelo qual os dados irão fluir apenas entre processos.

REDIRECIONAMENTOS

    PROCESSO ← fluxo de dados → ARQUIVO

PIPES

    PROCESSO1 → fluxo de dados → PROCESSO2

10.1 – Revendo as chamadas 'fork()' e 'exec()'
Todo  processo  inicia  como  uma  cópia  (um  fork)  de  um  processo  pai  na  memória,  mas 
precisamos destacar uma diferença entre os  forks para um subshell e aqueles destinados aos 
programas externos ao shell.

No caso dos subshells, os subprocessos continuam a ser executados na cópia do processo pai, 
enquanto os comandos externos ainda causam uma chamada de sistema exec() , que substitui 
todos os recursos do processo pai pelas especificações do programa, menos no que diz respeito 
ao  ambiente. Isso faz com que, ao menos em tese, cada processo encadeado por pipes seja 
executado em seu próprio subprocesso do shell  (em subshells).  Contudo, isso pode não ser 
verdade para todas as implementações dos pipes nos vários shells existentes.

10.2 – Definição e implementações
Do ponto de vista do shell, o pipe (do inglês: cano) é um operador de encadeamento de fluxo 
de dados entre processos. Esse encadeamento deve possibilitar que os dados gerados na saída 
por  um processo  estejam disponíveis  na  entrada  padrão  do  processo  seguinte.  Segundo  as 
normas  POSIX,  cada  comando  em  uma  pipeline (um  encadeamento  de  pelo  menos  dois 
comandos  por  pipes)  deve  ser  executado  no  ambiente  de  um  subshell,  sendo  permitido, 
contraditoriamente,  que  um ou todos os  comandos sejam executados no ambiente  do shell 
corrente. Essa ambiguidade causou a implementação dos pipes de formas diferentes em vários 
shells.

Observe os exemplos:

# Shell ksh
$ echo banana | read fruta; echo $fruta
banana

# Shell bash

pix@blauaraujo.com Apoie a manutenção deste conteúdo 161

https://youtube.com/playlist?list=PLXoSGejyuQGqJEEyo2fY3SA-QCKlF2rxO
https://youtu.be/jRVy5PDI5qM


Curso Shell GNU Blau Araujo

:~$ echo banana | read fruta; echo $fruta

:~$

Na implementação dos pipes no ksh (Korn Shell), o último comando é executado no ambiente 
da sessão corrente, enquanto que o Bash executa todos os comandos em subshells, inclusive 
o primeiro:

:~$ echo $BASHPID; echo $BASHPID | cat
             ↑              ↑
      sessão corrente   subshell

A saída deste exemplo mostrará que o PID exibido pelo primeiro comando  echo $BASHPID 
(que  não está  na pipeline)  é  diferente  do que resulta  do segundo  echo ,  que é  o  primeiro 
comando da pipeline: ou seja, são processos diferentes do Bash. Confira no resultado:

:~$ echo $BASHPID; echo $BASHPID | cat
29189 ← PID do shell do primeiro `echo'
29448 ← PID do shell do segundo `echo'

Nota: nós precisamos fazer o teste acima com a variável BASHPID  porque $$  expandiria o  
PID do shell do processo pai, recebido durante a cópia do ambiente feita na criação do  
subshell.

Normalmente, quando trabalhamos com shells diferentes, a informação mais importante sobre 
os pipes é se o último comando é executado ou não na mesma sessão do processo pai: no caso 
do Bash, não é.

Canalizando a saída de erros (stderr)
Eventualmente, além da saída padrão (stdout), pode ser necessário transportar os dados na saida 
padrão de erros (stderr)  para o comando seguinte em uma pipeline.  Para isso,  o Bash nos 
oferece o operador |& . Observe como funciona:

:~$ ls xxxx | cat > teste.txt
ls: não foi possível acessar 'xxxx': Arquivo ou diretório inexistente
:~$ cat teste.txt
:~$

Observe que a mensagem de erro foi exibida no terminal. Isso indica que nada foi passado para 
o  comando  cat  ou redirecionado para  o  arquivo  teste.txt .  Por  outro  lado,  utilizando o 
operador |& :

:~$ ls xxxx |& cat > teste.txt
:~$ cat teste.txt
ls: não foi possível acessar 'xxxx': Arquivo ou diretório inexistente
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10.3 – O sistema de arquivos 'pipefs'
Para gerenciar os fluxos de dados em pipelines, o kernel disponibiliza um sistema de arquivos 
virtual, montado apenas na memória (logo, indisponível no espaço do usuário), chamado pipefs 
(Pipe File System). Este mecanismo é totalmente gerenciado pelo kernel. Então, o que o shell 
faz é solicitar um arquivo temporário no pipefs, através da chamada de sistema pipe() , para 
que possa criar dois redirecionamentos:

PROCESSO1[FD:1] > pipe:[ARQUIVO_PIPE]
PROCESSO2[FD:0] < pipe:[ARQUIVO_PIPE]

Observe o exemplo:

:~$ ls -l /proc/self/fd | cat
total 0
lr-x------ 1 blau blau 64 nov 22 15:17 3 -> /proc/30300/fd
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 22 15:17 0 -> /dev/pts/0
l-wx------ 1 blau blau 64 nov 22 15:17 1 -> pipe:[208757]
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 22 15:17 2 -> /dev/pts/0

Aqui, pipe:[208757]  é justamente o arquivo teporário que o kernel disponibilizou para que a 
canalização do fluxo de dados pudesse ser feita.

Nota:  A  representação  pipe:  cumpre  exatamente  o  mesmo  papel  da  barra  ( / )  como 
símbolo da raiz do sistema de arquivos. A diferença é que pipefs é um sistema de arquivos  
monobloco, ou seja, não pode ser dividido em subdiretórios.

10.4 – Dispositivos FIFO
FIFO é uma sigla em inglês que significa: “First In First Out” (o primeiro a entrar é o primeiro a  
sair) e é utilizada como referência às características de um tipo de dispositivo acumulador de 
dados (buffer). Um arquivo especial do tipo FIFO é idêntico a um arquivo do pipefs, com a 
diferença de ser criado e acessado no sistema de arquivos no espaço do usuário. Sua principal 
finalidade também é canalizar fluxos de dados entre processos: razão pela qual são chamados de 
pipes nomeados.

Quando dois processos estão trocando dados através de um FIFO, o kernel passa esses dados 
internamente, pela memória, sem que nada seja escrito no sistema de arquivos. Isso quer dizer 
que um FIFO não possui conteúdo no sistema de arquivos e serve apenas como um “ponto 
de referência”, um nome que será utilizado para a troca de dados entre os processos.

Criando FIFOs (pipes nomeados)
Existem duas ferramentas do  GNU coreutils capazes de criar FIFOS:  mknod  e  mkfifo , sendo 
esta última a mais conhecida e utilizada (e é nela que vamos nos concentrar), até mesmo pela 
possibilidade de definir as permissões do dispositivo no momento da sua criação.

Para criar um arquivo FIFO, nós geralmente utilizamos a seguinte sintaxe:
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mkfifo NOME_DO_ARQUIVO

Por exemplo:

:~$ mkfifo meu-pipe

É simples assim!

Listando o arquivo criado, nós podemos observar que ele será identificado com a letra  p  na 
coluna das permissões, indicando que trata-se de um pipe (neste caso, nomeado):

:~$ ls -l meu-pipe
prw-r--r-- 1 blau blau 0 nov 23 13:53 meu-pipe
↑
+--- 'p' de 'pipe'!

Existe, inclusive, um operador do comando test  (e do comando composto [[ ) para afirmar 
que um arquivo é um pipe nomeado:

:~$ [[ -p ~/meu-pipe ]]; echo $?
0 ← sucesso!

Utilizando pipes nomeados
Quando criado com a sintaxe que vimos,  um pipe nomeado pressupõe a  presença de dois 
processos conectados a ele:

Um processo que escreve no FIFO:

    PROCESSO1[ESCRITA] > PIPE_NOMEADO

E um processo que lê o FIFO:

    PROCESSO2[LEITURA] < PIPE_NOMEADO

Sendo assim,  um processo que inicie  a  escrita  em um pipe  nomeado  terá o seu término 
suspenso até que outro processo leia o conteúdo do arquivo FIFO.  Porém, como não 
acontece a criação de subprocessos, os processos 1 e 2 precisam estar em sessões de shells 
diferentes:  tal  como terminais  diferentes  ou  planos  de  execução  diferentes  (jobs,  execução 
assíncrona).

Por exemplo, colocando o echo , abaixo, para executar em segundo plano (observe o operador 
de execução assíncrona & ), nós podemos fazer o pipe nomeado meu-pipe  ser lido pelo cat :

:~$ echo 'Olá, pipe!' > meu-pipe & cat meu-pipe
[1] 73337
Olá, pipe!
[1]+  Concluído       echo 'Olá, pipe!' > meu-pipe
~ $

Ou ainda, lembra desse exemplo com pipes “anônimos”?
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:~$ echo banana | read fruta; echo $fruta
        ←---- Cadê o valor de `fruta'?!
:~$

Veja o que aconteceria se fosse com o nosso pipe nomeado:

echo banana > meu-pipe & read fruta < meu-pipe; echo $fruta
[1] 73650
banana  ←---- Agora o valor de `fruta' está disponível na sessão corrente!
[1]+  Concluído              echo banana > meu-pipe

Excluindo pipes nomeados
Os  pipes  nomeados,  apesar  de  seu  comportamento  especial,  são  tratados  como  arquivos 
normais no que diz respeito ao seu gerenciamento. Por isso, enquanto os pipes anônimos são 
excluídos pelo próprio kernel em determinado momento, os pipes nomeados existirão até que 
sejam  removidos  manualmente  ( rm  NOME_DO_FIFO ).  Mas  existe  um  modo  de  tornar 
temporários os nossos pipes nomeados: utilizando o diretório /tmp .

O diretório /tmp  é um local do sistema de arquivos destinado a arquivos que serão necessários 
apenas durante uma sessão de execução do sistema ou de um programa. Mesmo no caso de um 
programa  não  providenciar  a  remoção  de  seus  arquivos  temporários  do  diretório  /tmp ,  o 
próprio sistema fará a limpeza desses arquivos no próximo boot.

Em termos práticos, a criação de FIFOs no diretório  /tmp  é muito comum e, geralmente, é 
feito desta forma:

tmp_pipe=$(mktemp -u)
mkfifo $tmp_pipe

Aqui, nós utilizamos uma substituição de comandos para registrar a saída do comando mktemp 
-u  na variável tmp_pipe , que será utilizada para expandir o caminho e o nome do nosso pipe 
nomeado. Com essa técnica, nós podemos brincar à vontade com pipes nomeados sem nos 
preocuparmos com a limpeza da bagunça no nosso diretório pessoal ou em qualquer outro 
diretório do sistema de arquivos.

Quando utilizado com a opção -u , o comando mktemp , do GNU coreutils, gera um caminho  
e um nome aleatório para um arquivo temporário, mas não cria o arquivo (como faria sem a  
opção -u ).

10.5 – Here strings e here docs
Existem  outros  mecanismos  do  shell  que  utilizam  os  pipes  para  cumprir  seu  papel:  os 
redirecionamentos do tipo  here string e  here doc. Nos dois casos, o shell passa um bloco de 
texto para a entrada padrão de um processo utilizando um pipe (do pipefs) para canalizar o 
fluxo de dados, exatamente como se estivessem fazendo um:

echo BLOCO_DE_TEXTO | PROCESSO_DESTINO
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Existe  uma  diferença,  porém:  não  acontece  a  criação  de  subshells.  Sendo  assim,  isso  é 
perfeitamente possível:

:~$ read var <<< "teste"
:~$ echo $var
teste

Antes de mostrarmos como as here strings e here docs funcionam, vamos observar como o shell 
utiliza um pipe do pipefs para canalizar o fluxo de dados:

:~$ while read; do ls -l /proc/$$/fd; done <<< 'Olá!'
lr-x------ 1 blau blau 64 nov 22 15:16 0 -> 'pipe:[220588]'
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 24 07:48 1 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 24 07:48 10 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 24 07:48 2 -> /dev/pts/0
lrwx------ 1 blau blau 64 nov 24 07:48 255 -> /dev/pts/0

Aqui, nós vemos a abertura de um recurso para a leitura do pipe pela entrada padrão (descritor 
de arquivos 0,  stdin) do próprio processo do shell.  Quem está “lendo” o pipe são todos os 
comandos participantes do comando composto  while .  Como a operação com a here string 
acontece em duas etapas (escrita do bloco de texto e subsequente leitura pela entrada padrão), 
não é possível observar a ligação da saída padrão do shell com o pipe utilizado.

O descritor de arquivos 10  foi criado para auxiliar processos internos do shell durante esse  
tipo de operação, provavelmente ocupando o papel do descritor de arquivos 0 , conectado ao 
pipe.

Here docs
Com o operador  << ,  chamado de  here  document,  ou apenas  here  doc,  nós  podemos  fazer 
exatamente a mesma coisa que fizemos com o redirecionamento da entrada na aula 9, só que, 
em vez de um arquivo,será utilizada uma string com várias linhas como fonte de dados – tudo 
que precisamos fazer é informar onde começam e onde terminam as linhas com uma palavra 
delimitadora.

Esta é a sintaxe geral de uso de um here doc:

COMANDO [FD]<< DELIMITADOR
linha 1
linha 2
...
DELIMITADOR

O espaço depois do operador <<  é opcional, assim como o número do descritor de arquivos FD . 
Se FD  não for informado, será utilizado o descritor de arquivos 0  (entrada padrão) de COMANDO .

Importante! Não pode haver espaços antes do delimitador que faz o fechamento do bloco de  
texto!

O delimitador inicial pode ser qualquer palavra com ou sem aspas, e isso é o que vai determinar 
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se haverá ou não expansões no texto do documento.

Sem aspas no delimitador:

cat << AQUI
linha 1
$USER
AQUI

Neste caso, a saída será:

linha 1
blau

Com aspas no delimitador (simples ou duplas, tanto faz):

cat << "AQUI"
linha 1
$USER
AQUI

Agora, a saída será:

linha 1
$USER

Isso pode ser muito útil para inserir códigos em shell em arquivos, porque nada será expandido 
ou executado:

:~$ cat << 'CODIGO' > novo-script.sh
> #!/usr//bin/env bash
> a=15
> b=30
> echo $((a + b))
>exit
> CODIGO
:~$

Lendo o arquivo criado:

:~$ cat novo-script.sh
#!/usr/bin/env bash
a=15
b=30
echo $((a + b))
exit

Para facilitar  a  leitura do código em scripts (e apenas  em scripts),  nós podemos utilizar  a 
variante <<-  do operador, que remove tabulações reais ( \t ) do início das linhas do bloco de 
texto.

No script:
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cat <<- AQUI
    linha 1
    $USER
AQUI

A saída ainda seria:

linha 1
blau

Here strings
O mais interessante de uma here string, é que ela manda qualquer bloco de texto para a entrada 
padrão de um comando sem a necessidade delimitadores, sem regras especiais para as aspas 
(além das conhecidas), e com quantas linhas forem necessárias.

A sintaxe geral é:

COMANDO [FD]<<< string

Simples assim! A string pode ser uma string literal ou o resultado de uma expansão. Isso quer 
dizer que podemos armazenar o “documento” numa variável e utilizar uma  here string para 
mandá-lo para a entrada padrão de um comando:

:~$ cat <<< moleza
moleza

Enviando a expansão de uma string:

:~$ var="banana
> laranja
> abacate"
:~$ cat <<< $var
banana
laranja
abacate
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