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Czêste zadania wykonuj szybciej!

� Jakie polecenia i wyra¿enia dostêpne s¹ w PowerShell?
� Jak zarz¹dzaæ b³êdami?
� Jak wykorzystaæ klasy .NET oraz .COM?

PowerShell powsta³ w 2006 roku jako nastêpca takich interpreterów jak command.com 
czy te¿ cmd.exe, znanych z czasów systemu operacyjnego MS DOS czy te¿ pierwszych 
wydañ Windows XP. Aktualnie dostêpny jest dla nastêpuj¹cych platform: Windows XP 
SP2, Windows Vista, Windows 2003. Cech¹ charakterystyczn¹ PowerShell jest logika 
obiektowa. Wynikiem ka¿dego polecenia jest obiekt okre�lonego typu, posiadaj¹cy swoje 
metody oraz w³a�ciwo�ci, które mog¹ byæ wykorzystane w dalszym toku przetwarzania.

Dziêki ksi¹¿ce �Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy� poznasz jêzyk 
i �rodowisko PowerShell. Dowiesz siê, w jaki sposób wydawaæ polecenia, jak stosowaæ 
operatory, instrukcje warunkowe, pêtle i wiele elementów znanych z innych jêzyków 
programowania. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki bêdziesz potrafi³ zarz¹dzaæ b³êdami 
oraz �ledziæ i debugowaæ skrypty. Dodatkowo nauczysz siê stosowaæ wyra¿enia 
regularne oraz poznasz wybrane klasy .NET oraz .COM. Ca³a wiedza zostanie przekazana 
przez jednego z twórców PowerShella, co stanowi gwarancjê aktualno�ci, przydatno�ci 
i poprawno�ci omawianych tematów.

� Polecenia i wyra¿enia w pow³oce PowerShell
� Wykorzystanie tablic
� Zastosowanie jêzyka XML
� Sposoby uruchamiania skryptów
� Zarz¹dzanie b³êdami
� �ledzenie i debugowanie skryptów
� Zastosowanie wyra¿eñ regularnych
� Wykorzystanie zmiennych automatycznych w PowerShell
� Klasy .NET i ich zastosowanie
� Klasy .COM i ich zastosowanie
� Sposoby formatowania ³añcuchów

Oszczêdzaj czas dziêki PowerShell!  
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http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=winplk
http://helion.pl/emaile.cgi
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Rozdzia� 3. Wyra�enia regularne
Wyra�enia regularne odgrywaj� wa�n� rol� w wi�kszo�ci zada�
wymagaj�cych parsowania i dopasowywania tekstu. Stanowi� one
zasadniczy element operatora -match, instrukcji switch, cmdletu
Select-String. W tabelach od 3.1 do 3.9 wymienione s� cz�sto
u�ywane wyra�enia regularne.

Tabela 3.1. Klasy znakowe: wzorce, które reprezentuj� zbiory znaków

Klasa znakowa Dopasowuje

. Dowolny znak z wyj�tkiem znaku nowego wiersza.
Je�li wyra�enie regularne u�ywa opcji SingleLine,
dopasowuje dowolny znak.

PS >"T" -match '.'
True

[znaki] Dowolny spo�ród znaków w nawiasie. Przyk�ad: [aeiou].
PS >"Test" -match '[Tes]'
True

[^znaki] Dowolny znak oprócz tych, które znajduj� si� w nawiasie.
Przyk�ad: [^aeiou].

PS >"Test" -match '[^Tes]'
False

[pocz
tek-koniec] Dowolny znak mi�dzy znakami pocz
tek i koniec
(w��cznie). W nawiasie mo�na okre�li� wiele zakresów.
Na przyk�ad: [a-eh-j].

PS >"Test" -match '[e-t]'
True

[^pocz
tek-koniec] Dowolny znak oprócz tych, które znajduj� si� mi�dzy
znakami pocz
tek i koniec (w��cznie). W nawiasie
mo�na okre�li� wiele zakresów. Na przyk�ad: [^a-eh-j].

PS >"Test" -match '[^e-t]'
False
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Tabela 3.1. Klasy znakowe: wzorce, które reprezentuj� zbiory znaków
(ci�g dalszy)

Klasa znakowa Dopasowuje

\p{klasa znakowa} Dowolny znak w grupie albo zakresie bloków Unicode
okre�lonym przez {klas	 znakow
}.

PS >"+" -match '\p{Sm}'
True

\P{klasa znakowa} Dowolny znak oprócz tych, które nale�� do grupy albo
zakresu bloków Unicode okre�lone przez {klas	
znakow
}.

PS >"+" -match '\P{Sm}'
False

\w Dowolny znak spo�ród wchodz�cych w sk�ad s�ów.
PS >"a" -match '\w'
True

\W Dowolny znak oprócz tych, które wchodz� w sk�ad s�ów.
PS >"!" -match '\w'
True

\s Dowolny znak odst�pu.
PS >"`t" -match '\s'
True

\S Dowolny znak oprócz znaków odst�pu.
PS >" `t" -match '\S'
False

\d Dowolna cyfra dziesi�tna.
PS >"5" -match '\d'
True

\D Dowolny znak oprócz cyfr dziesi�tnych.
PS >"!" -match '\D'
True
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Tabela 3.2. Kwantyfikatory: wyra�enia, które wymuszaj� liczno��
poprzedzaj�cego je wyra�enia

Kwantyfikator Opis

<brak> Jedno dopasowanie.
PS >"T" -match 'T'
True

* Zero lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak
najwi�cej elementów.

PS >"A" -match 'T*'
True
PS >"TTTTT" -match '^T*$'
True

+ Jedno lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak
najwi�cej elementów.

PS >"A" -match 'T+'
False
PS >"TTTTT" -match '^T+$'
True

? Zero lub jedno dopasowanie. Dopasowywanych jest jak
najwi�cej elementów.

PS >"TTTTT" -match '^T?$'
False

{n} Dok�adnie n dopasowa�.
PS >"TTTTT" -match '^T{5}$'
True

{n,} n lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak najwi�cej
elementów.

PS >"TTTTT" -match '^T{4,}$'
True

{n,m} Od n do m dopasowa� (w��cznie). Dopasowywanych jest jak
najwi�cej elementów.

PS >"TTTTT" -match '^T{4,6}$'
True

*? Zero lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak najmniej
elementów.

PS >"A" -match '^AT *?$'
True
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Tabela 3.2. Kwantyfikatory: wyra�enia, które wymuszaj� liczno��
poprzedzaj�cego je wyra�enia (ci�g dalszy)

Kwantyfikator Opis

+? Jedno lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak
najmniej elementów.

PS >"A" -match '^AT +?$'
False

?? Zero lub jedno dopasowanie. Dopasowywanych jest jak
najmniej elementów.

PS >"A" -match '^AT ??$'
True

{n}? Dok�adnie n dopasowa�.
PS >"TTTTT" -match '^T{5}?$'
True

{n,}? n lub wi�cej dopasowa�. Dopasowywanych jest jak najmniej
elementów.

PowerShell >"TTTTT" -match '^T{4,}?$'
True

{n,m}? Od n do m dopasowa� (w��cznie). Dopasowywanych jest jak
najmniej elementów.

PS >"TTTTT" -match '^T{4,6}?$'
True

Tabela 3.3. Konstrukcje grupuj�ce: wyra�enia, które umo�liwiaj�
grupowanie znaków, wzorców i innych wyra�e�

Konstrukcja
grupuj�ca

Opis

(tekst) Przechwytuje tekst dopasowany przez wyra�enie w nawiasie.
Grupy te s� numerowane (zaczynaj�c od jedno�ci) wed�ug
kolejno�ci nawiasu otwieraj�cego.

PS >"Halo" -match '^(.*)lo$';
    $matches[1]
True
Ha
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Tabela 3.3. Konstrukcje grupuj�ce: wyra�enia, które umo�liwiaj�
grupowanie znaków, wzorców i innych wyra�e� (ci�g dalszy)

Konstrukcja
grupuj�ca

Opis

(?<nazwa> ) Przechwytuje tekst dopasowany przez wyra�enie w nawiasie.
Grupy te maj� nazwy okre�lone przez u�ytkownika.

PS >"Halo" -match '^(?<Jeden>.*)lo$';
    $matches.Jeden
True
Ha

(?<nazwa1-
�nazwa2> )

Definicja grupy zrównowa�onej. Jest to konstrukcja aawansowana,
która umo�liwia dopasowywanie zrównowa�onych par elementów.

(?: ) Grupa nieprzechwytuj�ca.
PS >"A1" -match '((A|B)\d)';
    $matches
True

Name             Value
----             -----
2                A
1                A1
0                A1

PS >"A1" -match '((?:A|B)\d)'; $matches
True

Name             Value
----             -----
1                A1
0                A1

(?imnsx-
�imnsx: )

W��cza lub wy��cza okre�lon� opcj� w danej grupie. Oto
obs�ugiwane opcje:
i dopasowywanie bez uwzgl�dniania wielko�ci liter
m dopasowywanie wielowierszowe
n jawne przechwytywanie
s dopasowywanie jednowierszowe
x ignorowanie odst�pów

PS >"Te`nst" -match '(T e.st)'
False
PS >"Te`nst" -match '(?sx:T e.st)'
True
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Tabela 3.3. Konstrukcje grupuj�ce: wyra�enia, które umo�liwiaj�
grupowanie znaków, wzorców i innych wyra�e� (ci�g dalszy)

Konstrukcja
grupuj�ca

Opis

(?= ) Pozytywna asercja z patrzeniem w przód. Gwarantuje, �e dany
wzorzec pasuje do dalszej cz��ci tekstu, ale nie przeprowadza
rzeczywistego dopasowania.

PS >"555-1212" -match '(?=...-)(.*)';
$matches[1]
True
555-1212

(?! ) Negatywna asercja z patrzeniem w przód. Gwarantuje, �e dany
wzorzec nie pasuje do dalszej cz��ci tekstu, ale nie przeprowadza
rzeczywistego dopasowania.

PS >"przyjacielski" -match
    '(?!przyjacielski)przyjaciel'
False

(?<= ) Pozytywna asercja z patrzeniem w ty�. Gwarantuje, �e dany
wzorzec pasuje do poprzedniej cz��ci tekstu, ale nie przeprowadza
rzeczywistego dopasowania.

PS >"public int X" -match
    '^.*(?<=public )int .*$'
True

(?<! ) Negatywna asercja z patrzeniem w ty�. Gwarantuje, �e dany
wzorzec nie pasuje do poprzedniej cz��ci tekstu, ale nie
przeprowadza rzeczywistego dopasowania.

PS >"private int X" -match
    '^.*(?<!private )int .*$'
False

(?> ) Podwyra�enie bez cofania. Dopasowywane tylko wtedy, gdy mo�e
zosta� dopasowane w ca�o�ci.

PS >"Witaj, �wiecie" -match
    '(Witaj.*)wiecie'
True
PS >"Witaj, �wiecie" -match
    '(?>Witaj.*)wiecie'
False

Wzorzec, który zawiera podwyra�enie bez cofania, nie zostaje dopasowany,
poniewa� podwyra�enie dopasowuje ca�y �a�cuch „Witaj, �wiecie”.
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Tabela 3.4. Niepodzielne asercje o zerowej szeroko�ci: wzorce
ograniczaj�ce miejsce, w którym tekst mo�e zosta� dopasowany

Asercja Ograniczenie

^ Dopasowanie musi zachodzi� na pocz�tku �a�cucha (albo wiersza,
je�li w��czona jest opcja Multiline).

PS >"Test" -match '^est'
False

$ Dopasowanie musi zachodzi� na ko�cu �a�cucha (albo wiersza,
je�li w��czona jest opcja Multiline).

PS >"Test" -match 'Tes$'
False

\A Dopasowanie musi zachodzi� na pocz�tku �a�cucha.
PS >"The`nTest" -match '(?m:^Test)'
True
PS >"The`nTest" -match '(?m:\ATest)'
False

\Z Dopasowanie musi zachodzi� na ko�cu �a�cucha albo przed znakiem
\n na ko�cu �a�cucha.

PS >"Oto`nTest`n" -match '(?m:Oto$)'
True
PS >"Oto`nTest`n" -match '(?m:Oto\Z)'
False
PS >"Oto`nTest`n" -match 'Test\Z'
True

\z Dopasowanie musi zachodzi� na ko�cu �a�cucha.
PS >"Oto`nTest`n" -match 'Test\z'
False

\G Dopasowanie musi zachodzi� tam, gdzie sko�czy�o si� poprzednie.
U�ywana w po��czeniu z metod�
System.Text.RegularExpressions.Match.NextMatch().

\b Dopasowanie musi zachodzi� na granicy s�owa — pierwszych lub
ostatnich znaków s�owa rozdzielonych znakami niealfanumerycznymi.

PS >"Testowanie" -match 'nie\b'
True

\B Dopasowanie nie mo�e zachodzi� na granicy s�owa.
PS >"Testowanie" -match 'nie\B'
False
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Tabela 3.5. Wzorce podstawienia: wzorce u�ywane w operacjach zamiany
tekstu

Wzorzec Podstawienie

$numer Tekst dopasowany przez grup� o numerze <numer>.
PS >"Test" -replace '(.*)st','$1ka'
Teka

${nazwa} Tekst dopasowany przez grup� o nazwie <nazwa>.
PS >"Test" -replace
    '(?<pre>.*)st','${pre}ka'
Teka

$$ Znak $.
PS >"Test" -replace '.','$$'
$$$$

$& Kopia ca�ego dopasowania.
PS >"Test" -replace '^.*$','Znaleziono: $&'
Znaleziono: Test

$` Tekst �a�cucha wej�ciowego poprzedzaj�cy dopasowanie.
PS >"Test" -replace 'est$','Te$`'
TteT

$' Tekst �a�cucha wej�ciowego nast�puj�cy po dopasowaniu.
PS >"Test" -replace '^Tes','Res$'''
Restt

$+ Ostatnia przechwycona grupa.
PS >"Testowanie" -replace '(.*)nie','$+ne'
Testowane

$_ Ca�y �a�cuch wej�ciowy.
PS >"Testowanie" -replace
    '(.*)nie','
a�cuch: $_'

a�cuch: Testowanie
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Tabela 3.6. Konstrukcje alternacji: wyra�enia, które umo�liwiaj�
wykonywanie operacji albo-albo

Konstrukcja
alternacji

Opis

| Dopasowuje dowolny spo�ród elementów oddzielonych
znakiem pionowej kreski.

PS >"Test" -match '(B|T)est'
True

(?(wyra�enie)
tak|nie)

Dopasowuje element tak, je�li wyra�enie pasuje w tym
punkcie. W przeciwnym razie dopasowuje element nie.
Element nie jest opcjonalny.

PS >"3.14" -match '(?(\d)3.14|Pi)'
True
PS >"Pi" -match '(?(\d)3.14|Pi)'
True
PS >"2.71" -match '(?(\d)3.14|Pi)'
False

(?(nazwa)
tak|nie)

Dopasowuje element tak, je�li grupa przechwytywania
o nazwie nazwa pasuje w tym punkcie. W przeciwnym razie
dopasowuje element nie. Element nie jest opcjonalny.

PS >"123" -match
    '(?<jeden>1)?(?(jeden)23|234)'
True
PS >"23" -match
    '(?<jeden>1)?(?(jeden)23|234)'
False
PS >"234" -match
    '(?<jeden>1)?(?(jeden)23|234)'
True

Tabela 3.7. Konstrukcje odwo�ania wstecznego: wyra�enia, które odwo�uj�
si� do grupy przechwytywania w wyra�eniu

Konstrukcja odwo�ania
wstecznego

Odwo�uje si� do

\numer Grupy o numerze numer.
PS >"|Tekst|" -match '(.)Tekst\1'
True
PS >"|Tekst+" -match '(.)Tekst\1'
False
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Tabela 3.7. Konstrukcje odwo�ania wstecznego: wyra�enia, które odwo�uj�
si� do grupy przechwytywania w wyra�eniu (ci�g dalszy)

Konstrukcja odwo�ania
wstecznego

Odwo�uje si� do

\k<nazwa> Grupy o nazwie nazwa.
PS >"|Tekst|" -match
    '(?<Symbol>.)Tekst\k<Symbol>'
True
PS >"|Tekst+" -match
    '(?<Symbol>.)Tekst\k<Symbol>'
False

Tabela 3.8. Inne konstrukcje: pozosta�e wyra�enia, które modyfikuj�
wyra�enie regularne

Konstrukcja Opis

(?imnsx-imnsx: ) W��cza lub wy��cza okre�lon� opcj� w pozosta�ej
cz��ci wyra�enia. Oto obs�ugiwane opcje:
i dopasowywanie bez uwzgl�dniania wielko�ci liter
m dopasowywanie wielowierszowe
n jawne przechwytywanie
s dopasowywanie jednowierszowe
x ignorowanie odst�pów

PS >"Te`nst" -match '(?sx)T e.st'
True

(?# ) Komentarz wpleciony w wyra�enie. Komentarze
ko�cz� si� na pierwszym zamykaj�cym nawiasie.

PS >"Test" -match
    '(?# Dopasowuje 'Test')Test'
True

# [do ko�ca wiersza] Posta� komentarza dozwolona wtedy, gdy w wyra�eniu
regularnym w��czona jest opcja IgnoreWhitespace.

PS >"Test" -match
    '(?x)Test # Dopasowuje Test'
True
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Tabela 3.9. Sekwencje unikowe: sekwencje znaków, które reprezentuj�
inny znak

Sekwencja unikowa Dopasowuje

<zwyk�e znaki> Znaki inne ni� . $ ^ { [ ( |) * + ? \ dopasowuj�
same siebie.

\a Dzwonek (alarm) \u0007.
\b Znak cofania \u0008, je�li znajduje si� w klasie znakowej [].

W wyra�eniu regularnym \b oznacza granic� s�owa (mi�dzy
znakami \w i \W) z wyj�tkiem klasy znakowej [], w której
oznacza znak cofania. We wzorcu zast�powania \b zawsze
oznacza znak cofania.

\t Znak tabulacji \u0009.
\r Znak powrotu karetki \u000D.
\v Znak tabulacji pionowej \u000B.
\f Znak wysuwu arkusza \u000C.
\n Znak nowego wiersza \u000A.
\e Znak ucieczki \u001B.
\ddd Znak ASCII w notacji ósemkowej (do trzech cyfr). Liczby

bez pocz�tkowego zera s� traktowane jak odwo�ania
wsteczne, je�li maj� tylko jedn� cyfr� albo odpowiadaj�
numerowi grupy przechwytywania.

\xdd Znak ASCII w notacji szesnastkowej (dok�adnie dwie cyfry).
\cZ Znak kontrolny ASCII, na przyk�ad \cC to Control+C.
\udddd Znak Unicode w reprezentacji szesnastkowej (dok�adnie

cztery cyfry).
\ Je�li poprzedza znak, który nie wchodzi w sk�ad sekwencji

unikowych, dopasowuje ten znak. Na przyk�ad \*
dopasowuje znak gwiazdki (*).




