
Belajar Shell Linux 3: Yang Patut Diketahui
Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.

Ketika belajar memberi perintah lewat shell, mungkin Anda akan mengalami kesulitan. Artikel ini 
memuat cara-cara umum untuk menyelesaikan masalah yang biasa ditemui itu. Dan kami akan 
jelaskan gaya kami dalam menyusun tutorial shell. 

Manual dan help

Jika Anda tidak mengetahui fungsi dari suatu perintah, misalnya ls, cukup berikan perintah ini:

 man ls

dan Anda akan melihat manual dari perintah ls di layar. Begitu pula dengan perintah lainnya. 
Untuk keluar dari manual, tekan Q. Anda pun bisa melihat berkas bantuan suatu perintah, misalnya 
ls,  dengan perintah ini:

 ls help

Perintah ini dapat Anda laksanakan untuk semua perintah dan semua program (yang sudah 
menyertakan manual/help dalam sistem). 

Opsi perintah

Hampir semua perintah di shell memiliki opsi. Opsi adalah parameter tertentu yang membuat 
perintah melakukan suatu hal yang khusus. Contohnya a atau all adalah opsi untuk ls yang 
fungsinya sama, memperlihatkan semua berkas tanpa terkecuali. Opsi biasanya diawali dengan 
sebuah atau dua buah tanda minus. Opsi ditulis setelah perintah dan harus dipisahkan oleh spasi 
(boleh lebih dari satu). Contoh penggunaan opsi untuk perintah ls adalah

ls a /home

Kebiasaan umum shell

• Anda dapat mengulang perintah yang sudah pernah Anda lakukan dengan tombol panah atas 
atau bawah di kibor. Ini berguna sebagai pintasan agar Anda tidak perlu mengulang 
perintah-perintah yang sama. 

• Anda dapat memasukkan alamat/nama berkas yang ada di dalam direktori saat ini sebagian 
saja dan shell akan melengkapinya secara otomatis, dengan mengetik beberapa karakter 
awal namanya lalu menekan Tab. 

• Anda dapat menjalankan program yang telah terinstal dalam sistem dengan mengetik 
namanya. Contohnya shotwell. 

Gaya kami menulis 

Karena beberapa keterbatasan, kami membatasi pengunggahan skrinsot ke server TeknoPLASMA. 
Jadi, kami berusaha menyalin-rekat teks di shell ke artikel-artikel tutorial ini sebagai penjelasan. 
Kami berusaha menggunakan font yang berbeda dengan font paragraf untuk perintah-perintah. 
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Kami berikan hal-hal umum (seperti perkenalan, konsep, dan hal-hal lain) pada artikel-artikel awal, 
dan pada artikel-artikel tutorialnya kami tidak lagi menjelaskan hal-hal umum tersebut. Anda yang 
membaca tutorial, silakan merujuk ke artikel-artikel awal itu jika mengalami kesulitan. 

$ dan #

Kami akan membedakan perintah untuk pengguna biasa (nonroot) dengan pengguna super (root). 
Contoh penulisan kami demikian:

$ chmod +x run.exe

yang berarti Anda harus menjalankan perintah sebagai pengguna biasa ($), dan

# chmod +x run.exe

yang berarti Anda harus menjalankan perintah sebagai pengguna super/root (#). Sekali masuk shell,  
Anda telah menjadi pengguna biasa. Cara menjadi root telah dijelaskan pada artikel mengenai 
konsep-konsep dasar. 
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