
Παχής Κών/νος ΠΕ19 Θεωρία-Ασκήσεις στην εντολή FIND

Η ΕΝΤΟΛΗ FIND

Τι κάνει;
Χρησιμοποιείται για την εύρεση αρχείων και ευρετηρίων στο σύστημα αρχείων του UNIX

Σύνταξη εντολής

Λίστα ευρετηρίων: Πού να ψάξει η εντολή find για τα αρχεία ή τα ευρετήρια. Εδώ μπορεί να έχω:

/        Να ψάξει απο τη ρίζα και κάτω(δηλαδή σε όλο το σύστημα αρχείων)

.        Να ψάξει απο το τρέχον ευρετήριο(αυτό στο οποίο βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή) και κάτω 

~      Να ψάξει απο το προσωπικό μας ευρετήριο και κάτω(π.χ. /home/st0000) 

Λίστα συνθηκών:   Τι κριτήρια-συνθήκες να ικανοποιούν τα αρχεία ή τα ευρετήρια που ψάχνω. Εδώ 
μπορεί να έχω πολλά κριτήρια. Τα πιο γνωστά είναι:

 name “file1”     Αρχεία ή ευρετήρια με όνομα file1
 type f    Ψάχνω μόνο για κοινά αρχεία
 type d    Ψάχνω μόνο για καταλόγους
 size n                 Ψάχνω για αρχεία ή καταλόγους με μέγεθος n blocks
 size 1000c         Ψάχνω για αρχεία ή καταλόγους με μέγεθος 1000 bytes
 atime n   Ψάχνω για αρχεία ή καταλόγους που προσπελάστηκαν πριν απο n ημέρες ακριβώς
 mtime n   Ψάχνω για αρχεία ή καταλόγους που τροποποιήθηκαν πριν απο n ημέρες ακριβώς

Λίστα Ενεργειών: Τι ενέργειες θα κάνω στα αρχεία ή καταλόγους που βρέθηκαν. Εδώ μπορεί να έχω:

- print Το πιο απλό. Τα αρχεία ή κατάλογοι που βρέθηκαν να εμφανιστούν στην οθόνη

-exec όνομα_εντολής Να εκτελεστεί η εντολή όνομα_εντολής στα αρχεία ή ευρετήρια που βρέθηκαν,
όπου όνομα_εντολής π.χ. μπορεί να είναι cat, rm, wc κ.α.

-οκ όνομα_εντολής Να εκτελεστεί η εντολή όνομα_εντολής στα αρχεία ή ευρετήρια που βρέθηκαν,
με επιβεβαίωση από τον χρήστη (μετά απο yes/no)

find λίστα_ευρετηρίων λίστα_συνθηκών λίστα_ ενεργειών



Παχής Κών/νος ΠΕ19 Θεωρία-Ασκήσεις στην εντολή FIND

AΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ FIND

1)  Ξεκινώντας απο το  τρέχον ευρετήριο(αυτό στο οποίο βρισκόμαστε),  να βρεθούν όλα τα  αρχεία με
κατάληξη .txt και να εμφανιστούν στην οθόνη

2) Ξεκινώντας από τη ρίζα, να βρεθούν όλα τα αρχεία(όχι οι κατάλογοι) που τροποποιήθηκαν πριν απο
30 ημέρες και να εμφανισθούν στην οθόνη

3) Ξεκινώντας απο τη ρίζα, να βρεθούν όλα τα αρχεία που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 10000 bytes
και να διαγραφούν

4)  Ξεκινώντας απο το  τρέχον ευρετήριο(αυτό στο οποίο βρισκόμαστε), να βρεθούν μόνο τα αρχεία με
όνομα exam5 και να εμφανισθούν τα περιεχόμενά τους στην οθόνη.

5)  Ξεκινώντας απο τη  ρίζα, να βρεθούν όλα τα αρχεία με  μέγεθος 30 blocks και να εμφανισθούν στην
οθόνη.

6) Ξεκινώντας απο το φάκελο /home/user/tests, να βρεθούν όλοι οι κατάλογοι που περιέχονται κάτω από
αυτόν και να εμφανισθούν στην οθόνη.

7) Ξεκινώντας απο τη ρίζα, να βρεθούν όλα τα ευρετήρια που τροποποιήθηκαν πριν απο 10 ημέρες  και
να εμφανισθούν στην οθόνη.

8)  Ξεκινώντας απο τη  ρίζα να εμφανίσετε όλα τα  αρχεία του συστήματος αρχείων του UNIX και να τα
εμφανίσετε στην οθόνη.

9) Ξεκινώντας απο τη ρίζα να εμφανίσετε όλα τα ευρετήρια του συστήματος αρχείων του UNIX και να τα
εμφανίσετε στην οθόνη.

10) Ξεκινώντας απο το τρέχον ευρετήριο(αυτό στο οποίο βρισκόμαστε), να βρεθούν τα αρχεία που έχουν
προσπελαστεί(access) σε διάστημα λιγότερο από 3 ημέρες και να τα εμφανίσετε στην οθόνη.


