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Do przesuwania tekstu bdcego kodem ródowym przydaj si
kolejne dwa polecenia:
<<

Przesunicie wiersza o 8 spacji w lewo.

>>

Przesunicie wiersza o 8 spacji w prawo.

Domylny rozmiar przesunicia jest okrelany parametrem shiftWidth —
zazwyczaj jest to wanie 8.

Podstawianie i wyraenia regularne
Wyraenia regularne i moliwo ich stosowania z poleceniem zamiany
(podstawiania) tekstu to bodaj jedna z najwikszych zalet edytora vi,
przesdzajca o jego przydatnoci i efektywnoci.

Polecenie podstawiania
Ogólna posta polecenia podstawiania przedstawia si nastpujco:
:[adres1][,adres2]]s/wzorzec/zamiennik/[opcje]

Pominicie wzorca wyszukiwania (:s//zamiennik/) oznacza ponowne
wykorzystanie wzorca zdefiniowanego dla poprzedniego podstawienia.
Z kolei puste pole zamiennika (:s/wzorzec//) powoduje zastpienie tekstu dopasowanego do wzorca „niczym”, czyli po prostu usunicie dopasowanego tekstu z wiersza.

Opcje podstawiania
Opcja

Znaczenie

c
g

Potwierdzanie kolejnych podstawie
Podstawienie dla wszystkich wystpie wzorca we wszystkich wierszach
(podstawienie globalne)

p

Wypisanie wiersza po wykonaniu podstawienia

Polecenie podstawiania czy si czsto z poleceniem operacji globalnej edytora ex — :g:
:g/Programowanie obiektowe/s//Nowoczesne techniki/g
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Wyraenia regularne w vi
. (kropka)

Dopasowanie dowolnego pojedynczego znaku, z wyjtkiem znaku
nowego wiersza. Znakami dopasowywanymi s równie znaki
spacji.
*

Dopasowanie zera lub wikszej liczby (ile si da) kolejnych wystpie pojedynczego znaku poprzedzajcego gwiazdk w wyraeniu regularnym.
Przed gwiazdk moe znajdowa si metaznak wyraenia regularnego w rodzaju . albo zakres ujty w nawiasy prostoktne.

^

Na pocztku wyraenia regularnego oznacza, e dopasowanie
powinno zaczyna si od pocztku wiersza. W innych miejscach
znak ten nie ma znaczenia specjalnego.

$

Na kocu wyraenia regularnego oznacza, e dopasowanie powinno siga koca wiersza. W innych miejscach znak ten nie ma
znaczenia specjalnego.

\

Wymusza literalne traktowanie kolejnego znaku wyraenia. Lewy
ukonik, jeli ma wystpi literalnie, zapisuje si jako \\.

~

Dopasowanie wyraenia regularnego uytego w poprzednim wyszukiwaniu.

[…]

Dopasowanie dowolnego (pojedynczego) znaku wymienionego
w nawiasie. W nawiasie mona wymienia zakresy znaków reprezentowane pierwszym i ostatnim znakiem zakresu, z mylnikiem
(-) pomidzy nimi.
W nawiasie mona poda wicej ni jeden zakres, a take miesza
zakresy z listami pojedynczych znaków.
W zasigu nawiasu wikszo metaznaków wyrae regularnych
jest traktowana literalnie, nie trzeba wic poprzedza ich znakiem
literalnej interpretacji (\). Wymuszania literalnego traktowania
wymagaj tu jedynie znaki \, - i ]. Znak mylnika nie ma specjalnego znaczenia, jeli wystpuje poza definicj zakresu — jeli
wic mylnik wystpuje jako pierwszy znak w nawiasie, nie wymaga wymuszania literalnego traktowania.
Znak ^ ma specjalne znaczenie, tylko jeli wystpuje jako pierwszy
znak w nawiasie; w tym przypadku jego interpretacja jest jednak zupenie inna ni dla samodzielnego metaznaku ^: jako
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pierwszy znak zakresu definiowanego w nawiasie znak ^ oznacza inwersj dopasowania (dopasowanie znaków spoza zakresu/listy). Na przykad [^a-z] oznacza dopasowanie dowolnego
znaku z wyjtkiem znaków maych liter alfabetu aciskiego.
Uwaga
We wspóczesnych systemach na interpretacj zakresów dopasowania definiowanych w nawiasach prostoktnych mog silnie
wpywa ustawienia lokalizacji; mog one prowadzi do nieoczekiwanego dopasowywania. Dlatego zamiast jawnych zakresów znaków lepiej uywa wyrae zakresowych POSIX (patrz podrozdzia
„Wyraenia zakresowe POSIX” poniej) definiujcych wybrane
klasy znaków, np. „wszystkie znaki maych liter” albo „wszystkie
znaki cyfr”.
\(…\)

Zapamituje dopasowanie (podwyraenie) ujte pomidzy \ (a \)
w specjalnym obszarze (buforze dopasowania). W ten sposób
dla pojedynczego wzorca mona zapamita do dziewiciu
podwyrae.
Odwoania do numerowanych podwyrae mona stosowa zarówno we wzorcu, jak i w zamienniku podstawienia. Na przykad podstawienie:
:s/\(abcd\)\1/alfabecik/

Zamienia tekst abcdabcd na cig alfabecik3.
\< \>

Wymusza dopasowanie zaczynajce si na pocztku (\<) lub na
kocu (\>) sowa. Pocztek bd koniec sowa jest rozpoznawany
po znaku spacji albo znaku przestankowym. W przeciwiestwie
do podwyrae \(…\) nie zachodzi tu konieczno stosowania
parami (mona uy zarówno samego \<, jak i samego \>).

Wyraenia zakresowe POSIX
Wyraenia zakresowe POSIX mog zawiera:
Klasy znaków
Klasa znaków (ang. character class) POSIX skada si ze sowa
kluczowego umieszczonego pomidzy symbolami [: i :]. Sowa
3

Dziaa w vi, nvi i vim, nie dziaa w edytorach elvis i vile — przyp. autora.
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kluczowe opisuj róne klasy znaków, jak znaki alfabetu, znaki
sterujce, znaki cyfr i tak dalej (patrz tabela klas znaków).
Sekwencja porzdkujca
Sekwencja porzdkujca (ang. collating symbol) to wieloznakowa
sekwencja traktowana cznie. Skada si ze znaków umieszczonych pomidzy symbolami [. i .].
Klasy równowanoci
Klasa równowanoci okrela zbiór znaków, które w danym
dopasowaniu naley rozpatrywa jako tosame, np. e i . Skada
si z nazwanego elementu ze rodowiska lokalizacji pomidzy
symbolami [= i =].
Wszystkie trzy powysze konstrukcje mog wystpowa pomidzy
nawiasami prostoktnymi w wyraeniu regularnym.

Klasy znaków POSIX
Klasa

Pasujce znaki

[:alnum:]

[:upper:]

Znaki alfanumeryczne (litery i cyfry)
Litery alfabetu
Znaki odstpu (spacja i tabulator)
Znaki sterujce
Cyfry
Znaki drukowalne i widoczne (bez znaków odstpu)
Mae litery
Znaki drukowalne (ze znakami odstpu wcznie)
Znaki przestankowe
Znaki odstpu
Wielkie litery

[:xdigit:]

Cyfry szesnastkowe

[:alpha:]
[:blank:]
[:cntrl:]
[:digit:]
[:graph:]
[:lower:]
[:print:]
[:punct:]
[:space:]

Metaznaki w cigu zamiennika
\n

Zastpowany tekstem dopasowanym do n-tego podwyraenia
wzorca wyszukiwania okrelonego w \( i \); n moe by cyfr
od 1 do 9, a zapamitane podwyraenia s numerowane od lewej,
w kolejnoci wystpowania w wierszu.

\

Nastpny znak specjalny jest traktowany literalnie. Z kolei literalne
traktowanie znaku \ mona wymusi symbolem \\ (dwa ukoniki).
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&

Zastpowany caym tekstem dopasowanym do wzorca; przydatne, kiedy nie chce si nam powtarza tekstu w zamienniku.

~

Znaleziony tekst jest zastpowany zamiennikiem okrelonym
w poprzednim poleceniu podstawienia. Przydatne do powtarzania edycji.

\u lub \l

Zmienia nastpny znak w tekcie zamiennika na wielk albo ma
liter (odpowiednio).
\U lub \L i \e lub \E
\U i \L dziaaj podobnie jak \u i \l, ale zmiana wielkoci liter

w zamienniku obowizuje do koca wiersza, ewentualnie do miejsca wystpowania symbolu \e lub \E. Pod nieobecno \e i \E
znak specjalny \U bd \L dotyczy wszystkich znaków zamiennika,
do koca wiersza.

Sztuczki podstawiania
x Edytor vi bdzie ignorowa wielko liter po poleceniu :set ic.
x Samo :s dziaa identycznie jak :s//~/.
x :& dziaa identycznie jak :s. Za & mona wpisa g, aby wymusi
podstawienia w caym wierszu, mona te okreli zasig podstawiania poprzez zakres wierszy.
x Klawisz & mona stosowa jako polecenie edytora vi inicjujce
wykonanie polecenia :& — w ten sposób mona wygodnie powtórzy poprzednie podstawienie.
x Polecenie :~ dziaa podobnie jak :&, z pewn subteln rónic:
wzorzec wyszukiwania uyty w tej wersji to wyraenie regularne
uyte ostatnio w dowolnym poleceniu, niekoniecznie w poleceniu
podstawienia.
x Do rozdzielania pól polecenia podstawienia mona zamiast znaku
/ stosowa dowolny inny znak — poza znakami odstpu, znakiem lewego ukonika (\), znakiem podwójnego cudzysowu (")
i znakiem pionowej kreski (|).
x Opcja edcompatible sprawia, e vi zapamituje opcje polecenia podstawienia (g dla podstawienia globalnego, c dla potwierdzania
podstawiania) z poprzedniego polecenia podstawiania i automatycznie stosuje je w nastpnym.
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