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1. Yay - Yet another Yaourt en AUR hjælper skrevet i Go

Yay, står for Yet another Yaourt, som er en pålidelig AUR hjælper skrevet i GO sprog. Det 
giver en grænseflade til pacman, og den har også næsten ingen afhængigheder. Det giver 
Yaourt lignende søgefunktion og minimerer brugerinput i høj grad.  Et næsten karakteristisk 
element ved Yay er, at det tillader farvet output, hvilket gør det lettere at læse. I Mabox er 
Yay allerede forudinstalleret.

2. Søg efter en pakke

Yay er meget enkel og nem at bruge. I mange tilfælde minder syntaksen meget om Pacman 
syntaksen, så der er ingen grund til at lære nye ting.

Lad os tage et kig.

Yay kan søge efter en pakke i både standard og AUR arkiver. For at søge efter en pakke skal
du blot bruge følgende kommando:

 yay -Ss pakke_navn
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For eksempel, hvis jeg søger efter LibreOffice, giver Yay resultaterne for alle tilgængelige 
arkiver inklusive AUR, extra eller community:

 yay -Ss libreoffice

Hvis du f.eks. vil have yderlige oplysninger om  libreoffice-extension-texmaths bruger du 
følgende kommando:

 yay -Si libreoffice-extension-texmaths

3. Søg og installer en pakke

Inden du installerer noget skal du opdatere databasen ned følgende kommando:

 yay -Syu

Jeg  tvinger altid en fuld opdatering af pakkedatabasen og opdaterer alle pakker på systemet 
ned følgende kommando:
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 yay -Syyu

Det er også enkelt og praktisk at bruge Yay til søgning og efterfølgende installation af en 
pakke. For eksempel, hvis du bruger kommandoen yay efterfulgt af pakkenavnet uden nogen
valgmulighed, vil den vise dig alle tilgængelige pakker og tilbyde dig en mulighed for at 
installere den. Som et eksempel vil jeg bruge Spotify, som er et meget populært program, 
der ikke er i de officielle Manjaro arkiver:

 yay spotify

Som du kan se på billedet, søger Yay efter spotify pakken. Og hvis du vælger mulighed 3, vil 
Yay også kompilere og installere det.

4. Installer en pakke uden søgning

Hvis du kender det nøjagtige navn på den pakke, du vil installere, behøver du ikke foretage 
en søgning først. I dette tilfælde kan Yay installere det med den samme som Pacman 
syntaks:
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 yay -S pakke_navn

Hvis der er mere ed en pakke, vil du blive bedt om at vælge en. Her har jeg så valgt nr. 1.

5. Fjern en pakke

Hvis du vil afinstallere en AUR pakke, kan du gøre det på samme måde som med Pacman. 
Det vil sige at bruge -R flaget. Du kan dog tilføje ns flaget for også at fjerne unødvendige 
afhængigheder:

 yay -Rns pakke_navn
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6. Fjern de forældreløse pakker med Yay

Når du installerer og afinstallerer pakker, er det muligt, at der vil være nogle forældreløse 
afhængigheder. Du kan søge og fjerne dem med følgende kommando:

 yay -Yc

7. Vis statistik for installerede pakker og systemtilstand

 yay -Ps
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8. Yay manual

Yay er en Pacman indpakning med AUR understøttelse. Det videregiver muligheder til 
Makepkg og Pacman efter at have løst pakker til installation/opgradering. Denne man side 
dækker kun muligheder, der er unikke for Yay. For andre muligheder se man pacman.

9. Yay operationer

  -Y, --yay

Udfør yay specifikke operationer. Dette er standard, hvis ingen anden operation er 
valgt.

 -P, --show

Udfører yay specifikke visning operationer.

-G, --getpkgbuild

Downloader PKGBUILD fra ABS eller AUR. ABS kan kun bruges til Arch Linux arkiver.

Hvis ingen argumenter er angivet, udføres 'yay -Syu'.

Hvis ingen operation er valgt, antages -Y.

10. Udvidet Pacman operationer

-S, -Si, -Sl, -Ss, -Su, -Sc, -Qu

Disse operationer udvides til at understøtte både AUR og repo pakker.

-Sc

Yay vil også rense AUR-pakke cachelagret og eventuelle usporede filer i cachen. 
Rensning af usporede filer vil slette alle downloadede kilder eller indbyggede pakker, 
men vil beholde allerede downloadede vcs kilder.

-R 

Yay vil også fjerne cachelagrede data ved udviklingspakker.
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11. Nye muligheder

--repo

Antager, at alle mål er fra lagrene. Derudover vil handlinger såsom sysupgrade kun 
virke på lagerpakker.

-a, --aur

Antager, at alle mål er fra AUR. Derudover Handlinger som f.eks sysupgrade, vil kun 
virke på AUR-pakker.

Bemærk, at afhængighedsløsning stadig vil fungere normalt og inkludere arkiv-pakker.

12. Yay valgmuligheder (Gælder for -Y og --YAY)

<Ingen valg>

Viser en liste over pakker, der matcher søgetermerne og beder brugeren om, hvilke 
pakker der skal installeres (yoghurt-tilstand).

-gendb

Generer udviklingspakke database. Sporer den seneste commit for hver 
udviklingspakke, når der er en ny commit Yay vil vide at opdatere. Dette gøres pr. 
pakke, hver gang en pakke er synkroniseret. Denne mulighed bør kun bruges, når du 
migrerer til Yay fra en anden AUR-hjælper.

-c, --clean

Fjern unødvendige afhængigheder.

13. Vis valgmuligheder (Gælder for -P og --SHOW)

-c, --complete

Udskriv en liste over alle AUR og repo-pakker. Dette tillader shell færdiggørelse og er
ikke beregnet til at blive brugt direkte af brugeren.

-f, --fish

Juster output for  fish shell under fuldførelse.
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-d, --defaultconfig

Udskriv standard yay konfiguration.

 -g, --currentconfig

Udskriv den aktuelle yay konfiguration.

-n, --numberupgrades

Forældet, brug yay -Qu og wc -l i stedet.

-s, --stats

Viser oplysninger om installerede pakker og systemtilstand. Hvis der er forældreløse 
eller forældede pakker, eller pakker der eksisterer ikke længere i AUR; advarsler vil 
blive vist.

 -u, --upgrades

Forældet, brug yay -Qu i stedet for.

  -w, --news

Udskriv nye nyheder fra Archlinux hjemmeside. Nyheder tages i betragtning, hvis den 
er nyere end byggedatoen for alle indbyggede pakker. Indtast dette to gange for at 
vise alle tilgængelige nyheder.

-q, --quiet

Vis kun titler ved udskrivning af nyheder.

14. Getpkgbuild-Indstillinger (Gælder for -G og --GETPKGBUILD)

  -f, --force

Tving download for ABS-pakker, der allerede findes i nuværende bibliotek. Dette 
sikrer, at mapper ikke er ved et uheld bliver overskrevet.

-p, --print

Udskriver PKGBUILD af de givne pakker til stdout.
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15. Permanente konfigurationsindstillinger

--save 

Får følgende muligheder til at blive gemt tilbage til konfigurationen fil. Dette giver en 
nem måde at ændre konfigurationsindstillinger uden direkte redigering af filen.

  --aururl

Indstil en alternativ AUR-URL. Dette er mest nyttigt for brugere i Kina, der ønsker at 
bruge https://aur.tuna.tsinghua.edu.cn/.

--builddir <mappe>

Katalog til brug til opbygning af AUR-pakker. Denne mappe er bruges også som AUR-
cache, når det skal besluttes, om Yay skal springe builds over.

--editor <kommando>

Editor til brug ved redigering af PKGBUILD'er. Hvis dette ikke er indstillet EDITOR 
miljøvariabel vil blive kontrolleret, efterfulgt af VISUAL. Hvis ingen af disse er indstillet,
vil Yay bede brugeren om en editor.

--editorflags <flag>

Sender argumenter til editor. Disse flag sendes videre til hver eksempel, hvor editor 
kaldes af Yay. Argumenterne er delte på mellemrum, før det sendes til editor. Mange 
argumenter kan sendes ved at levere en mellemrumssepareret liste, der er citeret af 
shell.

--makepkg <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til makepkg kald. Dette kan være en kommando i 
PATH eller en absolut sti til filen.

--pacman <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til pacman kald. Dette kan være en kommando i 
PATH eller en absolut sti til filen.

--tar <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til bsdtar kald. Dette kan være en kommando i PATH 
eller en absolut sti til filen.
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--git <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til git kald. Dette kan være en kommando i PATH eller 
en absolut sti til filen.

 --gpg <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til gpg kald. Dette kan være en kommando i PATH 
eller en absolut sti til filen.

--config <fil>

Pacman konfigurationsfilen, der skal bruges.

 --makepkgconf <fil>

Konfigurationsfilen der skal bruges til makepkg. Hvis dette ikke er indstillet, er det 
standard konfigurationsfilen der vil blive brugt.

--nomakepkgconf

Nulstil makepkg konfigurationsfilen tilbage til dens standard.

--requestsplitn <antal>

Det maksimale antal pakker, der kan anmodes om pr. AUR forespørgsel. Jo højere tal,
jo hurtigere vil AUR anmodninger være.. Anmodes for mange pakker i én AUR 
forespørgsel vil det forårsage en fejl. Dette bør kun gøre en mærkbar forskel med 
meget store anmodninger (>500) pakker.

--completioninterval <dage>

Antal dage til at opdatere færdiggørelsescachen. Sættes dette til 0 vil det få cachen til 
at blive opdateret hver gang, men hvis du indstiller dette til -1 vil medføre, at cachen 
aldrig bliver opdateret.

 --sortby <votes|popularity|id|baseid|name|base|submitted|modified>

Sorter AUR resultater efter et bestemt felt under søgning.

--searchby <name|name-

desc|maintainer|depends|checkdepends|makedepends|optdepends>

Søg efter AUR pakker ved at forespørge i det angivne felt.
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--answerclean <All|None|Installed|NotInstalled|...>

Indstil et forudbestemt svar til spørgsmålet om ren build menu. Dette svar vil blive 
brugt i stedet for at læse fra standard input men vil blive analyseret nøjagtigt det 
samme.

--answerdiff <All|None|Installed|NotInstalled|...>

Indstil et forudbestemt svar til edit diff menuspørgsmålet. Dette svar vil blive brugt i 
stedet for at læse fra standard input men vil blive analyseret nøjagtigt som det samme.

 --answeredit <All|None|Installed|NotInstalled|...>

Indstil et forudbestemt svar for menuspørgsmålet edit pkgbuild. Dette svar vil blive 
brugt i stedet for at læse fra standard input men vil blive analyseret nøjagtigt det 
samme.

--answerupgrade <Repo|^Repo|None|...>

Indstil et forudbestemt svar til spørgsmålet om opgradering menuen. Vælg hvilke 
pakkeområder eller reposer, der skal udelades for opdateringer. Dette svar vil blive 
brugt i stedet for at læse fra standard input men vil blive behandlet nøjagtigt ens.

 --noanswerclean

Deaktiver svaret for den rene build menu.

--noanswerdiff

Deaktiver svaret for diff menuen.
--noansweredit

Deaktiver svaret for edit pkgbuild menuen.

--noanswerupgrade

Deaktiver svaret for opgraderingsmenuen.

--cleanmenu

Vis den clean menu. Denne menu giver dig mulighed for fuldt ud slette de 
downloadede build filer fra Yays cache før gen download af en ny kopi.
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--diffmenu

Vis diff-menuen. Denne menu giver dig mulighed for at se forskelle fra byggefiler før 
bygning.

 Diffs vises via git diff, som bruger mindre som standard. Dette adfærd kan ændres v
ia git's config, $GIT_PAGER eller $PAGER miljøvariabler.

--editmenu

Vis redigeringsmenuen. Denne menu giver dig mulighed for at redigere eller se 
PKGBUILDs før du bygger. 

Advarsel: Yay løser afhængigheder på forhånd via RPC'en. Det anbefales ikke at 
redigere pkgbuild variabler, medmindre du ved det hvad laver du.

--upgrademenu

Vis en detaljeret liste over opdateringer i et lignende format som VerbosePkgLists. 
Opgraderinger kan også springes over ved hjælp af tal, nummerområder eller 
reponavne. Derudover kan ^ bruges til vende valget om.

Advarsel: Det anbefales ikke at springe opdateringer fra repositories, da dette kan 
føre til delvise opgraderinger. Denne funktion er beregnet til nemt at springe AUR 
opdateringer over i farten som har ødelagt eller har lang kompileringstid. I sidste ende 
er det op til bruger, hvilke opgraderinger de springer over.

  --nocleanmenu

Vis ikke clean menu.

  --nodiffmenu

Vis ikke diff menu.

--noeditmenu

Vis ikke redigeringsmenuen.

--noupgrademenu

Vis ikke opgraderingsmenuen.

--askremovemake

Bed om at fjerne makedepends efter installation af pakker.
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--removemake

Fjern makedepends efter installation af pakker.

--topdown

Vis arkiv pakker først og derefter AUR pakker.

 --bottomup

Vis først AUR pakker og derefter arkiv pakker.

  --singlelineresults

Tilsidesæt pacmans sædvanlige dobbeltlinjede søgeresultatformat og list hvert resultat
på sin egen linje.

--doublelineresults

Følg pacmans dobbeltlinjede søgeresultat format og skriv hver resultat ved hjælp af to 
linjer.

--devel

Under sysupgrade skal du også tjekke AUR udviklingspakker for opdateringer. I 
øjeblikket understøttes kun Git pakker.

Udviklingskontrol udføres ved hjælp af git ls-remote. Den nyeste commit hashen 
sammenlignes med hashen på installationstidspunktet. Dette tillader at udvikle 
opdateringer, der skal kontrolleres næsten øjeblikkeligt og ikke kræver original 
pkgbuild, der skal downloades.

 --nodevel

Kontroller ikke for udvikling pakkeopdateringer under sysupgrade.

--cleanafter

Fjern usporede filer efter installationen. 

Ikke sporede filer fjernes med undtagelse af mapper. Dette gør det muligt for VCS 
pakker nemt at trække en opdatering i stedet for at skulle genklone hele repoen.

--nocleanafter

Fjern ikke pakkekilder efter vellykket installation.
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 --timeupdate

Under sysupgrade skal du også sammenligne byggetiden for installeret pakker mod 
den sidste ændringstid for hver pakke på AUR side.

--notimeupdate

Overvej ikke byggetider under sysupgrade.

--redownload

Download altid pkgbuilds mål, selv når en kopi er tilgængelig i cache.

--redownloadall

Download altid pkgbuilds af alle AUR pakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.

--noredownload

Ved download af pkgbuilds, hvis pkgbuilden findes i cache og er lig med eller nyere 
end AUR'ens version, brug det så i stedet for download af en ny.

 --provides

Se efter matchende pkker, når du søger efter AUR pakker. Når der er fundet flere 
pakker, vises en menu, der spørger dig om hvilken du vil vælge. 

 --noprovides

Søg ikke efter matchende pakker, når du søger efter AUR pakker. Yay vil aldrig vise 
sin pakke rmenu, men Pacman vil vise pakke menu for repo pakker.

--pgpfetch

Spørger om at importere ukendte PGP nøgler fra validpgpkeys feltet til hver 
PKGBUILD.

--nopgpfetch

Spørg ikke om at importere ukendte PGP nøgler. Dette vil sandsynligvis forårsage en 
byggefejl, medmindre du bruger muligheder såsom --skippgpcheck eller en tilpasset 
gpg config.
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  --useask

Brug pacman's --ask flag for automatisk at bekræfte  at pakken konflikter. Yay lister 
konflikter på forhånd. Det er muligt at Yay ikke opdager en konflikt, hvilket forårsager 
en pakke bliver fjernet uden brugerens bekræftelse. Dette er dog meget usandsynligt.

 --nouseask

Løs pakkekonflikter manuelt under installationen. Pakker som ikke er i konflikt, 
behøver ikke at blive begrænset manuelt.

--combinedupgrade

Under sysupgrade vil Yay først udføre en opdatering og derefter vise dens 
kombinerede menu af repo og AUR pakker, der vil være opgraderet. Så efter at have 
gennemgået pkgbuilds, repoen og AUR opgraderingen starter det uden behov for 
manuel indgriben.

Hvis Yay afsluttes af en eller anden grund Efter opdateringen uden at opgradere. Vil 
det derefter være brugerens ansvar enten at løse problemet eller årsagen til, at Yay 
forlod eller kørte en sysupgrade direkte gennem pacman.

  --nocombinedupgrade

Under sysupgrade vil Pacman -Syu blive kaldt og derefter starter AUR opgraderingen.
Dette betyder opgraderingsmenuen og pkgbuild gennemgang vil blive udført efter 
sysupgraderingen er afsluttet.

 --batchinstall

Når du bygger og installerer AUR pakker i stedet for at installere hver pakke efter 
bygning, sættes hver pakke i kø til installation. Så når enten alle pakker er bygget eller
en pakke i byggekø er nødvendig som en afhængighed for at bygge en anden pakke, 
installeres alle pakkerne i installationskøen.

 --nobatchinstall

Installer altid AUR pakker umiddelbart efter at have bygget dem.

 --rebuild

Byg altid målpakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.

--rebuildall

Byg altid alle AUR pakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.
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--rebuildtree

Når du installerer en AUR pakke, skal du genopbygge og geninstallere alle dens AUR 
afhængigheder rekursivt, selv dem, der allerede er installeret. Dette flag giver dig 
mulighed for nemt at genopbygge pakker mod din nuværende systems biblioteker, 
hvis de er blevet inkompatible.

 --norebuild

Når du bygger pakker. Hvis pakken findes i cache og er en version, der svarer til den 
ønskede, spring pakkebygget over og brug den eksisterende pakke.

 --mflags <flag>

Sender argumenter til makepkg. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor 
makepkg kaldes af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det overføres til 
makepkg. Flere argumenter kan bestås ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der 
er citeret ved shell.

--gpgflags <flag>

Sender argumenter til gpg. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor gpg kaldes
af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det sendes til gpg. Flere argumenter 
kan være bestået ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der er citeret af shell.

 --sudo <kommando>

Kommandoen, der skal bruges til sudo opkald. Dette kan være en kommando i PATH 
eller en absolut sti til filen. Sudoloop er ikke garanteret at arbejde med en 
brugerdefineret sudo kommando.

-sudoflags <flag>

Sender argumenter til sudo. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor sudo 
kaldes af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det videregives til sudo. Flere 
argumenter kan evt bestå ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der er citeret af 
shell.

--sudoloop

Loop sudo opkald i baggrunden for at forhindre sudo i at time ud under lange 
byggerier.

--nosudoloop

Loop ikke sudo opkald i baggrunden.
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16. Eksempler

  yay foo

Søg og installer fra repos og AUR ved hjælp af yoghurt tilstand.

  yay -Syu

Opdater pakkeliste og opgrader alle aktuelt installerede repo og AUR.

 yay -Sua

Opdater alle aktuelt installerede AUR pakker.

  yay -S foo

Installerer pakke foo fra repos eller AUR.

 yay -Ss foo

Søg efter pakke foo på repos eller AUR.

 yay -Si foo

Få information om pakke foo fra repos eller AUR.

 yay -S foo --mflags "--skipchecksums --skippgpcheck"

Installerer foo, men du springer kontrolsummer og pgp tjek over.

 yay -Ss foo
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17. konfigurationsmappe

Konfigurationsmappen er $XDG_CONFIG_HOME/yay/. Hvis $XDG_CONFIG_HOME 
er deaktiveret, vil konfigurationsmappen falde tilbage til $HOME/.config/yay.
config.json Bruges til at gemme alle Yays konfigurationsmuligheder. Redigering af 
denne fil skal ske gennem Yay, ved at bruge mulighederne nævnt i PERMANENTE 
KONFIGURATIONSINDSTILLINGER.

18. Cache mappe

Cache-mappen er $XDG_CACHE_HOME/yay/. Hvis $XDG_CACHE_HOME er 
deaktiveret, vil cache biblioteket falde tilbage til $HOME/.cache/yay.
completion.cache indeholder en liste over alle pakker, inklusive AUR, til shell-
komplettering. Som standard vil færdiggørelsesfilerne opdateres hver 7. dag.
vcs.json sporer VCS-pakker og den seneste commit af hver kilde. Hvis nogen af disse
tændres, vil pakken blive opgraderet under en udviklingsopdatering.

19. Bygge mappe

Medmindre andet er angivet, skal dette være det samme som Cache mappen. Denne
mappe bruges også til at gemme downloadede AUR pakker til alle kildefiler, samt 
byggede pakker fra disse pakker.

20. Pacman.conf

Yay bruger Pacmans konfigurationsfil til at indstille bestemte pacman indstillinger 
enten gennem go-alpm eller Yay selv. Nedarvede muligheder inkluderer de fleste 
libalpm muligheder og pacman muligheder.

Navnlig: Databases, Color og *Path/*Dir indstillinger bruges.
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21. Se også

man makepkg, makepkg.conf, man PKGBUILD, man pacman, man pacman.conf.

Se mere på arch WIKI for mere info om AUR.
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	Kommandoen, der skal bruges til gpg kald. Dette kan være en kommando i PATH eller en absolut sti til filen.
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	--makepkgconf <fil>
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	--nomakepkgconf
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	--requestsplitn <antal>
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	Indstil et forudbestemt svar til spørgsmålet om opgradering menuen. Vælg hvilke pakkeområder eller reposer, der skal udelades for opdateringer. Dette svar vil blive brugt i stedet for at læse fra standard input men vil blive behandlet nøjagtigt ens.
	--noanswerclean
	Deaktiver svaret for den rene build menu.
	--noanswerdiff
	Deaktiver svaret for diff menuen.
	--noansweredit
	Deaktiver svaret for edit pkgbuild menuen.
	--noanswerupgrade
	Deaktiver svaret for opgraderingsmenuen.
	--cleanmenu
	Vis den clean menu. Denne menu giver dig mulighed for fuldt ud slette de downloadede build filer fra Yays cache før gen download af en ny kopi.
	--diffmenu
	Vis diff-menuen. Denne menu giver dig mulighed for at se forskelle fra byggefiler før bygning.
	Diffs vises via git diff, som bruger mindre som standard. Dette adfærd kan ændres v ia git's config, $GIT_PAGER eller $PAGER miljøvariabler.
	--editmenu
	Vis redigeringsmenuen. Denne menu giver dig mulighed for at redigere eller se PKGBUILDs før du bygger.
	Advarsel: Yay løser afhængigheder på forhånd via RPC'en. Det anbefales ikke at 	redigere pkgbuild variabler, medmindre du ved det hvad laver du.
	--upgrademenu
	Vis en detaljeret liste over opdateringer i et lignende format som VerbosePkgLists. Opgraderinger kan også springes over ved hjælp af tal, nummerområder eller reponavne. Derudover kan ^ bruges til vende valget om.
	Advarsel: Det anbefales ikke at springe opdateringer fra repositories, da dette kan føre til delvise opgraderinger. Denne funktion er beregnet til nemt at springe AUR opdateringer over i farten som har ødelagt eller har lang kompileringstid. I sidste ende er det op til bruger, hvilke opgraderinger de springer over.
	--nocleanmenu
	Vis ikke clean menu.
	--nodiffmenu
	Vis ikke diff menu.
	--noeditmenu
	Vis ikke redigeringsmenuen.
	--noupgrademenu
	Vis ikke opgraderingsmenuen.
	--askremovemake
	Bed om at fjerne makedepends efter installation af pakker.
	--removemake
	Fjern makedepends efter installation af pakker.
	--topdown
	Vis arkiv pakker først og derefter AUR pakker.
	--bottomup
	Vis først AUR pakker og derefter arkiv pakker.
	--singlelineresults
	Tilsidesæt pacmans sædvanlige dobbeltlinjede søgeresultatformat og list hvert resultat på sin egen linje.
	--doublelineresults
	Følg pacmans dobbeltlinjede søgeresultat format og skriv hver resultat ved hjælp af to linjer.
	--devel
	Under sysupgrade skal du også tjekke AUR udviklingspakker for opdateringer. I øjeblikket understøttes kun Git pakker.
	Udviklingskontrol udføres ved hjælp af git ls-remote. Den nyeste commit hashen sammenlignes med hashen på installationstidspunktet. Dette tillader at udvikle opdateringer, der skal kontrolleres næsten øjeblikkeligt og ikke kræver original pkgbuild, der skal downloades.
	--nodevel
	Kontroller ikke for udvikling pakkeopdateringer under sysupgrade.
	--cleanafter
	Fjern usporede filer efter installationen.
	Ikke sporede filer fjernes med undtagelse af mapper. Dette gør det muligt for VCS pakker nemt at trække en opdatering i stedet for at skulle genklone hele repoen.
	--nocleanafter
	Fjern ikke pakkekilder efter vellykket installation.
	--timeupdate
	Under sysupgrade skal du også sammenligne byggetiden for installeret pakker mod den sidste ændringstid for hver pakke på AUR side.
	--notimeupdate
	Overvej ikke byggetider under sysupgrade.
	--redownload
	Download altid pkgbuilds mål, selv når en kopi er tilgængelig i cache.
	--redownloadall
	Download altid pkgbuilds af alle AUR pakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.
	--noredownload
	Ved download af pkgbuilds, hvis pkgbuilden findes i cache og er lig med eller nyere end AUR'ens version, brug det så i stedet for download af en ny.
	--provides
	Se efter matchende pkker, når du søger efter AUR pakker. Når der er fundet flere pakker, vises en menu, der spørger dig om hvilken du vil vælge.
	--noprovides
	Søg ikke efter matchende pakker, når du søger efter AUR pakker. Yay vil aldrig vise sin pakke rmenu, men Pacman vil vise pakke menu for repo pakker.
	--pgpfetch
	Spørger om at importere ukendte PGP nøgler fra validpgpkeys feltet til hver PKGBUILD.
	--nopgpfetch
	Spørg ikke om at importere ukendte PGP nøgler. Dette vil sandsynligvis forårsage en byggefejl, medmindre du bruger muligheder såsom --skippgpcheck eller en tilpasset gpg config.
	--useask
	Brug pacman's --ask flag for automatisk at bekræfte  at pakken konflikter. Yay lister 	konflikter på forhånd. Det er muligt at Yay ikke opdager en konflikt, hvilket forårsager 	en pakke bliver fjernet uden brugerens bekræftelse. Dette er dog meget usandsynligt.
	--nouseask
	Løs pakkekonflikter manuelt under installationen. Pakker som ikke er i konflikt, behøver ikke at blive begrænset manuelt.
	--combinedupgrade
	Under sysupgrade vil Yay først udføre en opdatering og derefter vise dens kombinerede menu af repo og AUR pakker, der vil være opgraderet. Så efter at have gennemgået pkgbuilds, repoen og AUR opgraderingen starter det uden behov for manuel indgriben.
	Hvis Yay afsluttes af en eller anden grund Efter opdateringen uden at opgradere. Vil det derefter være brugerens ansvar enten at løse problemet eller årsagen til, at Yay forlod eller kørte en sysupgrade direkte gennem pacman.
	--nocombinedupgrade
	Under sysupgrade vil Pacman -Syu blive kaldt og derefter starter AUR opgraderingen. Dette betyder opgraderingsmenuen og pkgbuild gennemgang vil blive udført efter sysupgraderingen er afsluttet.
	--batchinstall
	Når du bygger og installerer AUR pakker i stedet for at installere hver pakke efter bygning, sættes hver pakke i kø til installation. Så når enten alle pakker er bygget eller en pakke i byggekø er nødvendig som en afhængighed for at bygge en anden pakke, installeres alle pakkerne i installationskøen.
	--nobatchinstall
	Installer altid AUR pakker umiddelbart efter at have bygget dem.
	--rebuild
	Byg altid målpakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.
	--rebuildall
	Byg altid alle AUR pakker, selv når en kopi er tilgængelig i cache.
	--rebuildtree
	Når du installerer en AUR pakke, skal du genopbygge og geninstallere alle dens AUR afhængigheder rekursivt, selv dem, der allerede er installeret. Dette flag giver dig mulighed for nemt at genopbygge pakker mod din nuværende systems biblioteker, hvis de er blevet inkompatible.
	--norebuild
	Når du bygger pakker. Hvis pakken findes i cache og er en version, der svarer til den ønskede, spring pakkebygget over og brug den eksisterende pakke.
	--mflags <flag>
	Sender argumenter til makepkg. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor makepkg kaldes af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det overføres til makepkg. Flere argumenter kan bestås ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der er citeret ved shell.
	--gpgflags <flag>
	Sender argumenter til gpg. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor gpg kaldes af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det sendes til gpg. Flere argumenter kan være bestået ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der er citeret af shell.
	--sudo <kommando>
	Kommandoen, der skal bruges til sudo opkald. Dette kan være en kommando i PATH eller en absolut sti til filen. Sudoloop er ikke garanteret at arbejde med en brugerdefineret sudo kommando.
	-sudoflags <flag>
	Sender argumenter til sudo. Disse flag sendes videre til hver eksempel hvor sudo kaldes af Yay. Argumenterne er delt på mellemrum, før det videregives til sudo. Flere argumenter kan evt bestå ved at levere en mellemrumsadskilt liste, der er citeret af shell.
	--sudoloop
	Loop sudo opkald i baggrunden for at forhindre sudo i at time ud under lange byggerier.
	--nosudoloop
	Loop ikke sudo opkald i baggrunden.
	16. Eksempler
	yay foo

	Søg og installer fra repos og AUR ved hjælp af yoghurt tilstand.
	yay -Syu

	Opdater pakkeliste og opgrader alle aktuelt installerede repo og AUR.
	yay -Sua

	Opdater alle aktuelt installerede AUR pakker.
	yay -S foo

	Installerer pakke foo fra repos eller AUR.
	yay -Ss foo

	Søg efter pakke foo på repos eller AUR.
	yay -Si foo

	Få information om pakke foo fra repos eller AUR.
	yay -S foo --mflags "--skipchecksums --skippgpcheck"

	Installerer foo, men du springer kontrolsummer og pgp tjek over.
	yay -Ss foo

	17. konfigurationsmappe
	Konfigurationsmappen er $XDG_CONFIG_HOME/yay/. Hvis $XDG_CONFIG_HOME er deaktiveret, vil konfigurationsmappen falde tilbage til $HOME/.config/yay.
	config.json Bruges til at gemme alle Yays konfigurationsmuligheder. Redigering af denne fil skal ske gennem Yay, ved at bruge mulighederne nævnt i PERMANENTE KONFIGURATIONSINDSTILLINGER.
	18. Cache mappe
	Cache-mappen er $XDG_CACHE_HOME/yay/. Hvis $XDG_CACHE_HOME er deaktiveret, vil cache biblioteket falde tilbage til $HOME/.cache/yay.
	completion.cache indeholder en liste over alle pakker, inklusive AUR, til shell- komplettering. Som standard vil færdiggørelsesfilerne opdateres hver 7. dag.
	vcs.json sporer VCS-pakker og den seneste commit af hver kilde. Hvis nogen af disse tændres, vil pakken blive opgraderet under en udviklingsopdatering.
	19. Bygge mappe
	Medmindre andet er angivet, skal dette være det samme som Cache mappen. Denne mappe bruges også til at gemme downloadede AUR pakker til alle kildefiler, samt byggede pakker fra disse pakker.
	20. Pacman.conf
	Yay bruger Pacmans konfigurationsfil til at indstille bestemte pacman indstillinger enten gennem go-alpm eller Yay selv. Nedarvede muligheder inkluderer de fleste libalpm muligheder og pacman muligheder.
	Navnlig: Databases, Color og *Path/*Dir indstillinger bruges.
	21. Se også
	man makepkg, makepkg.conf, man PKGBUILD, man pacman, man pacman.conf.
	Se mere på arch WIKI for mere info om AUR.

