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O objetivo  deste documento é ajudar usuários iniciantes a familiarizar-se  com  o shell 
e seus scripts. Este somente introduz shell scripts  aos usuários. Não é  abordado assuntos 
avançados exaustivamente  em relação a eles, tanto porque não  sou um mestre neste assunto.  
Sou apenas um aprendiz.

Acredito que além de ajudar a fixar  o que ainda estou aprendendo, este  documento 
também ajudará  aqueles que nunca tiveram contato com shell scripts,  mas que estão  
interessados em aprender, assim como eu.

Caso  o leitor tenha alguma dúvida ou sugestão relacionada ao assunto,  favor  entrar em 
contato comigo através do email zealous@terra.com.br.
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1. Introdução
1.1 O  que são Shell Scripts?

Shell scripts são conjuntos  de comandos armazenados em um arquivos texto que  são 
executados  seqüencialmente. Tal arquivo para ser executado como um shell  script  deve ter 
pelo menos permissões de leitura (r) e execução (x).

1.2 O que é o Shell?

Shell, ou interpretador  de comandos, é o programa disparado logo após o login  responsável  
por "pegar" os comandos do usuário, interpretá-los e executar  uma  determinada ação.

Por exemplo, quando você digita  no console "ls" e pressiona <ENTER>, o  shell lê essa string  
e verifica se existe algum comando interno (embutido no  próprio  shell) com esse nome. Se 
houver, ele executa esse comando interno.  Caso  contrário, ele vai procurar no PATH por 
algum programa que  tenha esse nome. Se  encontrar, ele executa esse programa, senão  ele 
retorna uma mensagem de  erro.
Para cada terminal ou console  aberto, existe um shell sendo executado.  Quando você entra 
no  seu Linux, ele apresenta o login, para digitar o usuário e  a  senha. Ao serem digitados 
corretamente, o Linux abre automaticamente  um shell,  que vai ficar esperando seus 
comandos.
É importante  saber que se você tem 3  xterms abertos na interface gráfica,  vai ter um shell 
para cada xterm.

Ao executar o shell script,  o shell atual (no qual você deu o comando) abre  um novo shell  
para executar o script. Assim, os scripts são executados em um  shell próprio (a menos que se 
especifique, ao chamar o script,  para executá-lo  no shell atual).

O shell também armazena  determinados valores, que usamos feqüentemente, em  locais a qual  
damos o nome de variáveis. Toda variável possui um nome e um valor  associado a ela, 
podendo ser este último vazio. Para listar as  variáveis  atualmente definidas no shell digite o 
comando "set".
Diversas  variáveis já  são pré-definidas no shell, como o PATH, que  como sabemos 
armazena o caminho dos  programas. Digite em seu shell  o seguinte comando:
zealous@nostress:~$echo $PATH

Este  comando listará os valores armazenados na variável PATH. Note  que é  necessário o 
sinal de "$" antes das variáveis quando  estamos trabalhando com  elas.

Existem diversos tipos de  shell: bash, csh, ksh, ash, etc. O mais utilizado  atualmente é  o bash 
(GNU Bourne-Again SHell). Por isso, tomaremos ele como  referência.

1.3 Formato dos arquivos de Shell Script

A  primeira linha de todo shell script deve começar com algo do tipo:  #!/bin/bash, a qual 
indica com qual shell deverá ser executado  o script. Neste  caso estariamos dizendo ao shell 
atual executar  o script com o shell bash  (#!/bin/bash). Se quisermos que nosso  script seja 
executado com o shell csh,  devemos colocar na primeira  linha dele: #!/bin/csh .



Como usaremos o bash como nosso  shell de referência, todas as linhas dos  nossos scripts 
começarão  com #!/bin/bash.

Digamos que você execute freqüentemente  o comando "find / -name arquivo  -print" que 
procura na raiz (/)  por um determinado arquivo. Só que é chato ficar  digitando esse  
comando toda vez que se quer procurar um arquivo. Então vamos  criar  um shell script que 
contenha esse comando e que nos permita especificar  qual arquivo queremos procurar. 
Vamos chamar esse shell script  de "search". Seu  conteúdo fica assim:

#!/bin/bash
find / -name $1 -print

Quando o bash lê a variável "$1",  ele a substitui pelo primeiro parâmetro  passado na linha de 
comando  para o nosso script. Então para executar nosso shell  script digitamos  seu nome na 
linha de comando seguido do nome do arquivo que  queremos  procurar. Como exemplo, 
vamos procurar por um arquivo chamado  netscape:

zealous@nostress:~$./search 
netscape

O bash vai ler a variável "$1" do nosso script  e a substituir pela palavra  netscape, resultanto 
na procura de  um arquivo netscape.

OBS: A variável "$2" conteria o segundo  parâmetro passado para o script e  assim por diante.



2. Redirecionamento

2.1  Para que serve?

Muitos programas que executamos geram  saídas no console, ou sejam, emitem  mensagens 
para os usuários.  Por exemplo, queremos procurar quantos arquivos  compactados com  o 
gzip (extensão .gz) tem no nosso sistema para depois  analisá-los  e possivelmente apagar os 
repetidos ou inúteis. Concorda que teremos  uma lista enorme? Não seria melhor enviar as 
mensagens que vão  para o console  para um arquivo? Claro! Assim podemos analisá-los  mais 
tarde com mais calma. É  fácil fazer isso, veja:

root@nostress:~#find / -name "*.gz" > lista.txt

O sinal de ">" envia  a saída de um comando para um arquivo.

2.2  stderr e stdout

Digamos que você queira procurar quantos  arquivos compactados com o gzip  (extensão .gz) 
tem o sistema  cuja em qual você é um usuário normal (sem  previlégios de  superusuário). 
Veja o exemplo:

zealous@nostress:~$find / -name "*.gz" > lista.txt
find: /home/john: Permissão negada
find: /home/neo: Permissão negada
find: /root: Permissão negada
zealous@nostress:~$

Veja  que nem tudo foi para o arquivo lista.txt. As mensagens de erro  foram  para o console. 
Isso porque existem dois tipos de saídas:  a saída padrão  (stdout) e a saída de erro (stderr). A 
saída  padrão é a saída normal dos  programas, que no caso acima, seria  os arquivos 
encontrados. E a saída de erro,  como o próprio nome  diz, são os erros encontrados pelo 
programa durante sua  execução,  que devem ser informados ao usuário, como os erros de 
"permissão  negada".

E aí, como selecionar uma ou outra? É simples,  apenas devemos indicar o "file  descriptor" 
(fd) delas. "Fd 1"  corresponde a saída padrão e o "fd 2" a saída de  erro. Assim,  no exemplo 
acima, para enviar os erros para um outro arquivo  chamado  "erros.txt" e a saída padrão para 
o arquivo "lista.txt" usamos:

zealous@nost:~$find / -name "*.gz" 1> lista.txt 2> erros.txt

Ou seja,  é só por o número da saída desejada antes do sinal de ">".

2.3 O dispositivo "/dev/null"

Digamos que  você queira procurar quantos arquivos compactados pelo gzip há  no  sistema, 
mas você deseja ignorar (descartar) qualquer mensagem  de erro. Poderia  ser feito o seguinte:

zealous@nost:~$find / -name "*.gz" 1> lista.txt 2> /dev/null



O dispositivo  "/dev/null" é um dispositivo "nulo". Tudo que é direcionado a  ele é descartado.

2.4 Adcionando o conteúdo  de um arquivo a outro arquivo

As vezes queremos  adcionar um texto de um determinado arquivo no final do  texto  de um 
outro arquivo. Por exemplo, temos dois arquivos. No primeiro  arquivo  chamado 
"arquivo1.txt" temos o seguinte texto:

-----------Começo arquivo1.txt---------
1) Slackware
2) Linux
3) Vim
4) Editor
-----------Fim arquivo1.txt------------

Já no segundo arquivo chamado  "arquivo2.txt" temos o texto abaixo:

-----------Começo arquivo2.txt----------
1) Shell Script
2) GNU Bourne-Again SHell
------------Fim arquivo2.txt------------

Então queremos adcionar o  conteúdo do arquivo "arquivo2.txt" no fim do  arquivo 
"arquivo1.txt"  de modo que este (arquivo1.txt) fique com o seguinte  conteúdo:

-----------Começo arquivo1.txt---------
1) Slackware
2) Linux
3) Vim
4) Editor
1) Shell Script
2) GNU Bourne-Again SHell
-----------Fim arquivo1.txt-------------

Neste  caso devemos usar o operador ">>" em conjunto com o utilitário  "cat", desta maneira:

zealous@nostress:~$cat arquivo2.txt >> arquivo1.txt

Note que neste caso, devemos utilizar  o operador ">>", e não o operador  ">", pois este 
último  subscreveria todo o arquivo "arquivo1.txt" com o  conteúdo do  arquivo 
"arquivo2.txt", e este não é nosso objetivo.



3. Pipes

3.1 O que são  e para que servem?

Agora queremos visualizar o conteúdo  do arquivo lista.txt, e este arquivo  possui mais de 
1000 linhas.  Podemos utilizar um editor de texto ou o utilitário  "cat". O  utilitário "cat" 
somente pega o conteúdo do arquivo e joga tudo  para o  console. Mas aí há um problema. O 
arquivo possui mais  de 1000 linhas e não  conseguiremos ver todo o conteúdo do arquivo  
somente com o utilitário "cat". Aí  é onde usamos o pipe (|).  O pipe envia a saída de um 
comando para a entrada de  outro comando.  Então podemos enviar a saída do comando "cat" 
para a entrada do  comando "more", que dá pausa entre as telas:

zealous@nostress:~$cat lista.txt | more

3.2 O programa "tee"

As  vezes queremos que além da saída ir para um arquivo, ela também  vá para a  tela. Temos 
um programinha que faz isso. Ele chama-se  "tee". Veja o exemplo a  seguir:

zealous@nos:~$find / -name "*.gz" 2> erros.txt | tee lista.txt

Neste  exemplo pegamos a saída de erro e enviamos para o arquivo "erros.txt".  O restante, ou 
seja, a saída padrão, estamos enviando para a  entrada do comando  "tee" (usando o pipe). O 
"tee" simplesmente  pega o que ele recebe (através do  pipe) e joga no arquivo "lista.txt"  e na 
tela. Assim, além de gravarmos a saída  em um arquivo, podemos  mostrar ao usuário o que 
está acontecendo. Isto é muito  útil  quando escrevemos alguns scripts.



4. Execução em foreground e background

4.1 Introdução a fg e bg

Quando executamos  um programa, o shell fica esperando o mesmo terminar para  depois  nos 
devolver a linha de comando. Por exemplo, quando executamos  o comando  "mv file1 file2", 
o shell executa este comando, fica  esperando ele terminar,  para depois nos retornar a linha de 
comando.  Isso chama-se execução em primeiro  plano, ou foreground em inglês.

Agora  digamos que o arquivo a ser movido seja muito grande, digamos 200Mb.  Enquanto o 
comando "mv" é executado, vamos ficar com o shell  preso a ele durante  muito tempo (cerca 
de 1 ou 2 minutos). Somente  após isso vamos ter a linha de  comando de volta para 
podermos  continuar trabalhando.

Podemos então dizer ao shell para  executar um programa e nos retornar a linha  de comando 
sem ficar  esperando o tal programa terminar. Isto é feito colocando o  sinal  "&" depois de 
um comando. No exemplo acima ficaria assim:

zealous@nostress:~$mv file1 file2 &
[1]307
zealous@nostress:~$

Após  teclar <ENTER> o programa será executado em segundo plano  (background) e 
teremos imediatamente a nossa linha de comando  de volta com mais  duas informações: 
"[1]307".
A primeira  informação ([1]) chama-se job. Ela  identifica os programas que  estão sendo 
executados em background (bg). Por  exemplo, se executarmos  mais um programa em bg 
enquanto este "mv" está sendo  executado,  o novo programa recebe o job de número 2 ([2]) e 
assim por  diante.
A  segunda informação (307) é o pid do programa, que é o número  de  processo que o kernel 
deu a esse programa.

Caso você  queira trazer o programa de volta para foreground (fg) use o  comando  "fg [job]" 
do bash:

zealous@nostress:~$fg 1
mv file1 file2

Assim  trazemos o "mv" para primeiro plano e a linha de comando só retorna  quando ele 
terminar.

4.2 Código de retorno

Toda  vez que executamos um programa em Unix, ele retorna um código ao  finalizar. Esse 
código reflete a condição em que o programa  finalizou. Se  ocorreu tudo certo e o programa 
terminou normalmente,  ele retorna 0. Se ocorreu  algum problema, o programa retorna um  
código diferente de 0, geralmente variando  com o problema ocorrido.

Esse  código de retorno é extremamente importante em shell script, pois  é  assim que 



testamos se uma certa ação acorreu bem ou teve  algum problema. Esse  código é armazenado 
pelo bash numa variável  chamada "?".

Como exemplo, vamos executar um "ls" em um  diretório que existe e depois ver  o código de 
retorno:

zealous@nostress:~$ls /home
john/ neo/
zealous@nostress:~$echo $?
0
zealous@nostress:~$

O  comando "ls" foi executado normalmente, retornando código 0. Agora  vamos  executá-lo 
em um diretório que não existe:

zealous@nostress:~$ls /shell
/bin/ls: /shell: Arquivo ou diretório não encontrado
zealous@nostress:~$echo $?
1
zealous@nostress:~$

Como esperado obtemos o retorno  de erro 1.

4.3 Detalhe importante sobre bg  e código de retorno

Um detalhe importante a notar  é que quando executamos um programa em  background, ele 
sempre  retorna um código 0 para o shell, mesmo que durante sua  execução  ocorra algum 
problema. Assim, quando executamos um programa em bg,  perdemos essa facilidade de testar 
como foi seu término.



5. Condicionais

5.1 O  que são condicionais?

Condicionais são comandos que  avaliam uma expressão. Se ela for verdadeira,  uma 
determinada  rotina é executada. Caso contrário, outra rotina pode ser  executada.

5.2 O famoso "if"

O bash nos oferece, entre  outros, o comando "if". O "if" é um comando  embutido no bash  e 
não um programa como o "ls", o "cp", etc. A síntaxe deste  comando  é:

if [condição]; then
    comando1
else
    comando2
fi;

Se  [condição] for verdadeira, o comando1 é executado. Se for falsa,  o  comando2 é 
executado.

O "if" verifica uma condição  através do código de retorno de um comando. Se o  seu código  
de retorno for zero, então ela é considerada verdadeira. Caso  contrário, ela é falsa. Logo, a 
[condição] tem que ser um  comando. Vamos  exemplificar:

#!/bin/bash
if ls /boot; 
then
    echo "O diretório existe."
else
    echo "Diretório inválido."
fi;

O "if" executará o comando "ls /boot"  e avalia o seu código de retorno. Se o  "ls" for 
executado corretamente,  o código de retorno será 0, significando  verdadeiro para o "if",  que 
executará o comando logo após o "then" (echo "O  diretório  existe.").
Se não tiver o diretório "/boot" em meu sistema,  o "ls"  retornará código 1, significando falso 
para o "if", que  executará o comando após  o "else" (echo "Diretório inválido.").
5.3 O comando "test"

Muitas vezes, para não  dizer a maioria, nós queremos avaliar "expressões", ou  seja,  verificar 
se uma variável é igual a outra, se ela esta vazia,  etc. Para  isso, nós temos o comando "test". 
Sua síntaxe é a  seguinte:

test [expressão]

O comando "test"  pode testar operações de três tipos: strings, arquivos e  aritméticas.  
Vamos ver alguns exemplos:

zealous@nostress:~$test "a" = "b"



zealous@nostress:~$echo $?
1

Acima testamos se  "a" é igual a "b", e logicamente nos retornou código 1  (falso).

zealous@nostress:~$test "a" != "b"
zealous@nostress:~$echo $?
0

Neste segundo  testamos se "a" é diferente (!=) de "b", e retornou código 0  (verdadeiro).

zealous@nostress:~$test -z "file"
zealous@nostress:~$echo $?
1

A opção "-z"  testa se o arquivo é vazio. Acima retorna 1 (falso), que  significa  que o arquivo 
não é vazio.

zealous@nostress:~$test -x "file"
zealous@nostress:~$echo $?
0

A opção "-x"  testa se o arquivo existe e se é executável pelo usuário atual.  Acima diz que é 
verdadeiro (0).

zealous@nostress:~$test /usr -nt /vmlinuz
zealous@nostress:~$echo $?
1

Neste  último exemplo, a opção "-nt" testa se o arquivo "/usr" é mais  novo que  "/vmlinuz" 
(nt = newer than).

Há diversas opções  disponíveis no comando "test". Aconselho verificar as  páginas  man dele 
(man test).

Finalizando sobre este comando, o mesmo  pode ser substituído por um par de  colchetes([ ]). 
Assim, o comando:

test "a" = "b"

pode ser escrito desta maneira:

["a" = "b"]



6. Comandos de laço (Looping)
6.1 While

O "while" é provavelmente o comando  mais utilizado em programação. Ele testa  uma 
condição (como  faz o "if"). Se esta condição for verdadeira ele executa um  ou  mais 
comandos. Após a execução desses comandos, ele torna a testar  a condição  e se esta for 
verdadeira, ele reexecuta os comandos  e assim por diante. Sua  síntaxe é a seguinte:

while [condição]; do
   comando1
   comando2
   ...
done;

Vamos  ver um exemplo simples do comando "while" como um contador:

#!/bin/bash
x=0
while ["$x" -le 10]; do
    echo "Execução número: $x"
    x=$((x + 1))
done;

Vamos analisar:

Na segunda linha  atribuimos o valor 0 (zero) a variável "x". Na terceira  temos  a condição. 
Enquanto o valor da variável "x" ($x) for menor ou  igual  (le=less than or equal) a 10, 
escreva "Execução número:"  (echo "Execução  número:") e o valor de x ($x). Depois some  
"x = x + 1". No bash a soma "x = x +  1" é feita pelo comando  "$(( ))". Este comando realiza 
operações algébricas com  variáveis.  No caso acima, estamos somando "x + 1" e colocando o 
resultado no  próprio "x".
Quando executamos o script acima (que daremos  o nome de  "contador"), temos uma 
contagem de 1 até 10:
zealous@nostress:~$./contador
Execução número: 1
Execução número: 2
...
Execução número: 10
zealous@nostress:~$

6.2 For

O comando "for" é semelhante ao "while"  usado como um contador. É necessário  fornecer 
uma lista de nomes  e ele executa os comandos para cada nome na lista.  Veja a síntaxe  deste 
comando:

for <var> in <lista>; do
   
 comando1
    comando2
    ...



done;

O "for" associa  o primero item da lista de nomes à variável <var> e  executa  os comandos. 
Em seguida, associa novamente o segundo item da lista  à <var> e executa novamente os 
comandos. E assim por diante,  até acabar a  lista. Veja um exemlo simples:

#!/bin/bash
for x in Linux Slackware Bash; do
    echo $x
done;

Agora  vamos executar este script chamado "exemplofor":

zealous@nostress:~$./exemplofor
Linux
Slackware
Bash
zealous@nostress:~$

Primeiro  ele joga o nome "Linux" na variável "x" e executa o comando "echo  $x". Depois 
joga "Slackware" na variável "x" e executa o mesmo  comando (echo  $x). E assim também 
faz com o último nome da lista  (Bash).

Vamos dar um exemplo mais interessante. Usaremos  o "for" para renomear todos  os 
arquivos terminados em ".mp3" para  ".mp3.back":

#!/bin/bash
for x in *.mp3; do
    if [-e "$x"]; then
        mv "$x" "${x}.back"
    fi;
done;

OBS:  No local da lista colocamos "*.mp3". Isso diz ao bash para expandir  (transformar) ele 
na lista de arquivos terminados com ".mp3".  Senão houver  nenhuma arquivo com essa 
terminação, o bash não  faz nada, ficando para o laço  "for" a string "*.mp3". Por isso  
precisamos do "if" para testar se o arquivo  existe. Experimente  digitar "echo *.mp3" em seu 
sistema. Isto vai mostrar os  arquivos  no diretório atual com terminação ".mp3", mas sem 
quebra de linha  entre  eles, ou seja, um nome após o outro. Mas se não houver  nenhum 
arquivo com  terminação ".mp3", ele apenas vai mostrar  "*.mp3".

Voltando ao "for", ele vai atribuir a variável  "x" cada nome na lista de  arquivos com 
terminação ".mp3" e executar  um teste para ver se o arquivo  realmente existe (if [-e "$x"];).  
Se existir, o arquivo será renomeiado para o  seu próprio nome  acrescido de ".bak" 
(${x}.bak).

Resumindo, o "for" faz o  seguinte: você fornece uma lista de nomes para ele e  ele vai  
atribuindo esses nomes, em ordem e um por vez, à variável <var> e  executa os comandos 



entre o "do" e o "done;".

6.3  Case

O "case" está mais para um comando de condicional  do que para comando de  laço, visto que 
ele não executa "loopings"  como o "while" e o "for". Ele  geralmente é utilizado como 
substituição  de vários comandos "if". Um exemplo  clássico e muito utilizado  é quando você 
precisa testar um parâmetro fornecido  na linha  de comando. O "case" é utilizado desta forma 
em scripts de  inicialização  de serviços do sistema (como o sendmail, apache, bind, etc). Sua  
síntaxe é a seguinte:

case <parâmetro> in
  
      <opção 1>)
                    <comandos 1>
   
   ;;
 <opção 2>)
             <comandos 2>
   
   ;;
 *)
             <comandos se não for nenhuma das opções>
   
   ;;
esac

O "case" pega a string fornecida em <parâmetro> e compara com <opção  1>. Se forem 
iguais, ele executa <comandos 1> e termina o programa.  Caso contrário, ele  compara 
<parâmetro> com <opção 2>. Se forem  iguais,  ele executa <comandos 2> e termina o 
programa, e assim por  diante.  Caso <parâmetro> não seja igual a nenhuma das  opções, ele 
executa os  comandos da opção "*", se este existir.

Preste  atenção a alguns detalhes na síntaxe. Deve existir um ")" após  cada  opção e também 
um ";;" após todos os comandos de cada  opção. Veja um exemplo bem  básico para controlar 
o serviço  "sendmail":

case "$1" in
    'start')
           echo "Starting sendmail:"
           /usr/sbin/sendmail -L sm-mta -bd -q25m
    ;;
    'stop')
           echo "Stopping sendmail:"
 
          killall sendmail
           ;;
  'restart')
       
    echo "Restarting sendmail:"
           killall sendmail
  
  sleep 1



           /usr/sbin/sendmail -L sm-mta -bd -q25m
  
  ;;
 *)
    echo "Opção inválida!"
    echo "As opções são: start, stop e restart"
    ;;
esac

Note que  o "case" na verdade substituiu 3 comandos "if". Se o "if" fosse  utilizado, ao invés 
do "case", mesmo se a primeira opção já  fosse verdadeira, o  bash iria testar a segunda e a 
terceira. Isto  causaria uma perda de tempo  desnecessaria. Já no "case" isto  não acontece. 
Após entrar em uma das opções e  executar seus  comandos, o bash já termina o programa 
sem testar as outras  opções.

6.4 Select

O "select" é um comando de laço  que nos permite mostrar um pequeno menu de  opções para 
o usuário.  Cada opção possui um número. O usuário deve digitar o  número  correspondente 
a opção desejada, para depois executar comandos.  Sua  síntaxe é a seguinte:

select <var> in <lista de opções>; do
    <comandos>
done;

Ao  digitar o número da opção, o "select" atribui o nome da opção  a variável <var> e executa 
os comandos especificados. Para  sair do programa é  necessário executar o comando "break". 
Vamos  a um exemplo:

select x in Iniciar Reiniciar Parar Sair; do
    echo "Opção escolhida: $x"
        if ["$x" == "Sair"]; then
     break
 fi;
done;

Neste script, se o usuário  escolher uma opção diferente de "Sair", será  apenas escrito  a 
opção escolhida. Se for escolhida a opção "Sair", o script  mostra a opção escolhida, entra no 
"if" e executa o "break",  saindo do  programa

É interessante combinar o "select"  com o "case". Vamos ver um exemplo bem  simples que 
controla o  serviço sendmail:

select x Start Restart Stop Exit; do
 
   case "$1" in
        'Start')
               echo "Starting sendmail:"
        /usr/sbin/sendmail -L sm-mta -bd -q25m
    
    ;;



        'Stop')
               echo "Stopping sendmail:"
 
              killall sendmail
               ;;
     'Restart')
 
              echo "Restarting sendmail:"
               killall 
sendmail
        sleep 1
               /usr/sbin/sendmail -L sm-mta -bd -q25m
        ;;
        'Exit')
        echo "Exiting 
program:"
        break
        ;;
     *)
        echo "Opção inválida!"
        ;;
    esac
done;

Ao executar  o script (que chamaremos de sendmail) ele mostrará um menu:

zealous@nostress:~$./sendmail
1) Start
2) Restart
3) Stop
4) Exit
#?

Quando o usuário  digitar um número de opção, o "select" executa o "case" e  este  compara a 
variável "x" com suas opções. Se achar alguma, executa  seus  comandos. Se o usuário 
escolher "Exit", o "case" executará  o "break", que  interromperá o "select", saindo do 
programa.



7. Funções

7.1 O que  são e para que servem?

Funções são blocos de comandos  que podem ser usados apartir de qualquer ponto  do 
código. São  utilizados para organizar o código. Em shell script, funcionam  como em 
qualquer linguagem de programação.

A síntaxe  para declarar uma função é a seguinte:

<nome da função>{
 
     comando1
      comando2
          ...
}

Chamar  uma função é a mesma coisa que chamar outro programa. A única  diferença é que 
na função você pode atribuir qualquer nome  a ela. Vamos dar um  simples exemplo para 
ajudar no entendimento:

#!/bin/bash
hello {
  echo Hello!!!
}
how {
  echo "How are you?"
}
hello
how
echo 
Exiting...

Neste exemplo declaramos duas funções:  função "hello" e "how". Este script  quando 
executado, primeiro  executará o comando "hello" que chamará a função  "hello" que  
executará seu comando (echo Hello!!!). Depois o comando "how" será  executado, que 
chamará a função "how" , que também executará  seu comando (echo  "How are you?"). Por 
último executará o comando  "echo Exiting...".

7.2 Um exemplo para controlar  o serviço sendmail

Agora, você vai ver que aquele  arquivo (/etc/rc.d/init.d/sendmail) usado para  controlar o 
serviço  sendmail e que para você era coisa de outro mundo, é apenas  um  simples e bobo 
script. Veja:

#!/bin/sh
# Start/stop/restart sendmail.

# Start sendmail:
sendmail_start() {
    if [ -x /usr/sbin/sendmail ]; then



        echo "Starting sendmail MTA daemon:"
        /usr/sbin/sendmail -L sm-mta -bd -q25m
    fi
}

# 
Stop sendmail:
sendmail_stop() {
    killall sendmail
}

# 
Restart sendmail:
sendmail_restart() {
    sendmail_stop
    
sleep 1
    sendmail_start
}

case "$1" in
    'start')
  
        sendmail_start
          ;;
     'stop')
          sendmail_stop
 
         ;;
  'restart')
          sendmail_restart
         
 ;;
        *)
          echo "usage $0 start|stop|restart"
esac

Veja  que este script será executado no shell sh (#!/bin/sh). Todas as  linhas  que começarem 
com "#" são ignoradas pelo bash. São consideradas  linhas de  comentários. Isto facilita muito 
quando queremos manter  o código bem  organizado.
Quando o script acima for executado,  ele primeiro executará o  comando "case" que irá 
comparar a string  digitada pelo usuário (start, stop ou  reastart) com suas opções.  Por 
exemplo, se o usuário digitar:
zealous@nostress:/etc/rc.d/init.d$./sendmail 
start

O "case" irá comparar a string "start" com suas  opções. Esta string baterá  com a primeira 
opção do "case"  ('start')), e chamará a função "sendmail_start"  que irá iniciar  o servidor 
sendmail somente se o executável "/usr/sbin/sendmail"  existir e for um executável ([-x 
/usr/sbin/sendmail]).



E  assim presumi-se o que acontece com as opções "stop" e "restart".  Caso o  usuário digite 
algo diferente das opções do "case",  o script retornará a  seguinte mensagem:

zealous@nostress:/etc/rc.d/init.d$./sendmail banana
usage $0 start|stop|restart
zealous@nostress:/etc/rc.d/init.d$
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