
  

Filterprogrammer og 
redirigering av I/O 



  

Linux filterprogrammer

● Mange kommandoer i Linux er tekstbaserte filtre

● Leser en strøm av tekst / tegn, linje for linje

● Gjør noe med (“filtrerer”) tekstlinjene

● Skriver deretter ut filtrert tekst linje for linje



  

Filterprogrammer og I/O

● Input leses fra standard innenhet – stdin:
– stdin er i utgangspunktet (default) satt til å være 

tastaturet

● Output skrives til standard utenhet – stdout:
– stdout er i utgangspunktet terminalvinduet (skjermen)

● Feilmeldinger skrives til standard feilenhet – 
stderr:
– stderr er i utgangspunktet også terminalvinduet



  



  

Eksempel på filterprogram:  tr

● tr – “translate or delete characters” *

● Leser tekstlinjer, bytter eller fjerner tegn før linjene skrives ut

● Eksempler:

– Små til store (engelske) bokstaver: tr a-z A-Z

– Slett alle siffer: tr -d 0-9

– Erstatt alle siffer med  X tr 0-9 X 

– Erstatt alle ikke-siffer(!) med  X tr -c 0-9 X 

– Erstatt alle påfølgende siffer med én  X tr -s 0-9 X

*: tr skal bl.a. brukes i den andre obligatoriske oppgaven (sammen med noen andre tekstfiltre)



  

stdin, stdout og stderr

● Linux OS og (nesten) all programvare for Linux 
er skrevet i programmingsspråket C

● Alle C-programmer har de tre I/O-strømmene 
(filene) stdin, stdout og stderr åpne når 
programmet starter

● Default oppsett er:
– stdin er systemfilen som representerer tastaturet 
– stdout og stderr er begge systemfilen for det 

terminalvinduet som programmet kjører i



  

Fildeskriptorer

● stdin, stdout og stderr er egentlig bare enkle 
heltall som tolkes som fildeskriptorer                    
(file descriptors)

● Fildeskriptor:

– Indeks i en tabell i OS med info. om alle åpne filer 
som programmet til enhver tid bruker

– File descriptor 0 (null) er reservert for stdin

– File descriptor 1 er reservert for stdout, 2 er stderr

https://en.wikipedia.org/wiki/File_descriptor


  

Filbegrepet i Linux

● Vanlig definisjon av en fil: 
– En samling data (bytes) som logisk hører sammen

● I Linux kan en fil også defineres som:
– En kilde som data kan leses fra, eller et medium som 

data kan skrives til

● “Alt er filer” i Linux:
– Vanlige diskfiler, men også mus, skjerm, tastatur, printer...
– Alle I/O-enheter representeres med en systemfil som man 

kan lese fra eller skrive til

● Betyr at stdin, stdout og stderr også er filer



  

Redirigering av I/O for
Linux-kommandoer

● Shellet tilbyr redirigering (redirection) av input og 
output for filterprogrammer

● Kan sette stdin og stdout til å være vanlige filer i 
stedet for tastatur og skjerm

● Betyr at det er lettvint (og elegant) å få Linux-
program og -kommandoer til å lese fra og skrive til 
filer

● Kan også redirigere I/O slik at output fra en 
kommando leses som input til neste kommando 
(piping)



  

Spesialtegn for redirigering av I/O

> filnavn  Skriv output til fil, overskriv hvis filen finnes

>> filnavn Skriv output til fil, “append” hvis filen finnes

< filnavn  Les input fra fil

<<EOF   Les input fra tastatur inntil en linje med bare
      EOF leses (“EOF” kan være hva som helst)

|     Send output fra denne kommandoen som
     input til neste kommando (pipe)



  

Enkelt eksempel:  cat

● cat –  Filter som bare kopierer stdin til stdout

● cat < fil_1

Viser innholdet av filen fil_1 på skjermen

● cat < fil_1 > fil_2

Lager en kopi av fil_1 og lagrer denne i fil_2

● cat < fil_1 >> fil_2

Legger til innholdet av fil_1 på slutten av fil_2

● cat > fil_1

Det som tastes inn blir lagret i fil_1 *

*: cat blir en teksteditor!



  

Redirigering: Flere eksempler

● Liste med alle filene i stående katalog lagres på en fil:

ls > liste-fil

● Legger til nåværende tidspunkt og en liste med alle 
påloggede brukere på den samme filen:

date >> liste-fil

who >> liste-fil

● Legger til de 20 siste linjene på en fil på slutten av en 
annen fil :

tail -20 < fil_1 >> fil_2



  

Beskyttelse av filer mot overskriving

● Dette vil overskrive filen hvis den finnes fra før:

 echo "Hello, world" > file.txt

● For å unngå at redirigering av output skriver over filer:

 set -o noclobber  (*)

● Vil da få feilmelding ved forsøk på å overskrive med  >

● Kan allikevel tvinge frem overskriving med operatoren >|

echo “Hello world” >| file.txt

● For å sette Bash tilbake til “vanlig overskriving” med  >

 set +o noclobber

(*): Clobbering: Overwriting, usually unintentionally



  

Piping / “rørlegging” i Linux

● Sender output fra en kommando som input til en 
annen kommando

● Gjøres ved å sette tegnet '|' (“pipe” / “rør” / vertikal 
strek) mellom to kommandoer

● Kan også sette sammen tre eller flere kommandoer 
med pipe i mellom – en pipeline

● Internt i Linux foregår interprosesskommunikasjon:
– Den første kommandoen skriver output til et buffer
– Den andre kommandoen leser input fra samme buffer



  



  

Eksempler på piping *

● Telle antall filer (og kataloger) i stående katalog:

    ls | wc -l

● Sortere listen over innloggede brukere på brukernavn:

    who | sort

● Hvor mange brukere heter “Magnus”?:

    cat /etc/passwd | grep -w Magnus | wc -l

● Lage tilfeldig passord med 32 tall / bokstaver: 

  tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom |\
   fold -w32 | head -n1

* Eksemplene inneholder flere kommandoer som vi skal studere senere i kurset
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