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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.
Here is the access Download Page of O KUNG FU DA LINHA DE COMANDO PDF, click this link to
download or read online:
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[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 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]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

O Construtor De Pontes
http://media.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...

[PDF]

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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O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

After – Depois da verdade
http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

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...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Memórias póstumas de Brás Cubas
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http://media.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Prisioneiros da mente
http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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A coragem de ser imperfeito
http://media.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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