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Torne-se um ninja do Linux com O Kung Fu da Linha de
Comando!
Você acha que tem que se trancar no porão lendo páginas
incompreensíveis por meses a fio para ter habilidades de linha
de comando como um ninja?
Na verdade, se alguém compartilhasses as dicas, truques e
padrões mais poderosos da linha de comando, você
economizaria muito tempo. E se você pudesse aprender com
alguém que é um guru da linha de comando? E se ele
mostrasse os comandos que está usando e por que está
usando e como exatamente eles funcionam? E se ele
escrevesse tudo isso, para que você pudesse consultar sempre
que quisesse?
O Kung Fu da Linha de Comando está repleto de muitas dicas
e mais de 100 exemplos práticos do mundo real. Não há
exemplos teóricos nesse livro. Os exemplos demonstram como
solucionar problemas reais e realizar objetivos que valem a
pena.
As táticas são fáceis de encontrar. Cada capítulo cobre um tópico específico e agrupa dicas e
exemplos relacionados juntos. Por exemplo, se você precisa de ajuda extraindo texto de um arquivo,
procure no capítulo “Processamento e Manipulação de Textos”.
Além disso, foi incluído um índice extensivo. Se você quiser encontrar todas as ocorrências de onde
um dado comando é usado -- mesmo que não seja o assunto principal -- procure no índice.
Eis algumas das coisas que você irá aprender:
Como repetir comandos rápida e facilmente no seu histórico da shell
Atalhos para obter palavras do seu histórico e usar no seu comando atual
Como salvar uma cópia da sua sessão para consulta posterior
Como remover linhas em branco e comentários de arquivos
Como controlar texto colorido ao usar “pipes” e paginadores
Transformando o texto: alteração de caixa, substituição de caracteres, etc.
Como extrair blocos de texto de arquivos ou fluxos de entrada
Um dica rápida para erros de digitação comuns
Como editar arquivos sobre a rede
Comparando as diferenças entre arquivos do computador local e um remoto
Como criar e usar túneis SSH
Maneiras para verificar que programas estão em escuta com quais portas
Como matar todos os processos de um dado usuário com um comando
Estratégias para trabalhar com conexões SSH multi-hop
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Como desconectar de um servidor e continuar de onde parou
Como automatizar instalações de software que precisam de entrada do usuário
Dicas de shell script
Como continuar repetindo um comando até que seja bem-sucedido
A maneira correta de excluir um arquivo no qual se está escrevendo
Como navegar a partir da linha de comando, fazer download de qualquer coisa e interagir com APIs
HTTP
Maneiras para determinar quem e o que está usando mais espaço em disco
Como proteger sua sessão de navegação ao usar um hotspot WiFi aberto
Como gerar senhas aleatórias a partir da linha de comando
Duas dicas para criar backup com facilidade
Dicas para trabalhar com arquivos “.tar”
Como substituir uma string em arquivos múltiplos com um comando
e muito mais...
O que você aprenderá neste livro se aplica a qualquer distribuição Linux, incluindo Ubuntu, Debian,
Linux Mint, RedHat, Fedora, OpenSUSE, Slackware e outras.
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O KUNG FU DA LINHA DE COMANDO PDF - Are you looking for eBook O Kung Fu da Linha de
Comando PDF? You will be glad to know that right now O Kung Fu da Linha de Comando PDF is
available on our online library. With our online resources, you can find O Kung Fu da Linha de
Comando or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. O
Kung Fu da Linha de Comando PDF may not make exciting reading, but O Kung Fu da Linha de
Comando is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks
and user guide is also related with O Kung Fu da Linha de Comando PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with O Kung Fu da
Linha de Comando PDF. To get started finding O Kung Fu da Linha de Comando, you are right to
find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...

[PDF]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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Amor Errante
http://media.beebok.info/br-564711810/amor-errante.html

Emily Longesley casou-se com o amor de sua vida e tinha esperança de que ele pudesse
amá-la com o tempo. Ao invés disso, ele abandonou subitamente a bela casa em que
moravam no campo e partiu para Londres. Emily suportou o desprezo com dignidade,
mas três anos já...
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O demônio do meio-dia
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http://media.beebok.info/br-1093714163/o-demonio-do-meio-dia.html

Partindo de sua própria batalha contra a depressão, Andrew Solomon constrói um retrato
monumental da doença que assola nossos tempos. Com epílogo inédito à reedição
brasileira. Lançado em 2000, O demônio do meio-dia...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Freddie Mercury
http://media.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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O conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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