
Cvičení 5_6 

Regulární výrazy a jejich implementace  
• Princip a význam regulárních výrazů v systémových utilitách a dalších IT nástrojích 

(programovacích jazycích, textových editorech, SQL, atd.).  

• Pravidla pro konstrukce regulárních výrazů (RE).  

• Implementace RE v utilitách grep a sed a v editoru vi. 

 

RE je maska (vzor), se kterou se srovnává hledaný řetězec, srovnávání se provádí po 

řádcích.   

Maska je jednoznaková nebo víceznaková, vyhovuje jen jedné sekvenci znaků  

(jednoznačná) nebo skupině sekvencí (víceznačná). Jeden znak se v RE vymezí hranatými 

závorkami [].  Jestliže je prvním znakem v závorkách ^, odpovídá RE znaku neuvedenému v 

závorkách (RE [^xyz] odpovídá všem znakům kromě x, y a z)  

RE tvoří znaky bez zvláštního významu a znaky se zvláštním významem (metaznaky).  Těm 

se tento zvláštní význam odebere předřazením znaku \ (RE a\*b odpovídá řetězci a*b).  

Příklady RE:  

Jednoznakový – a, víceznakový – abc.   

Metaznak . (tečka) vyhovuje všem znakům včetně znaku . (tečka), ale \. vyhovuje 

pouze znaku . (tečka)  

RE abc vyhovuje jednoznačně sekvenci abc, RE a[b|B]c vyhovuje sekvencím abc  i 

aBc   (znak | spojuje dva RE, má význam „nebo“).  

Další metaznaky . [] \ jsme už probrali.   

Kvantifikátory stanoví počet výskytu předchozího znaku (upozornit, že před znaky ?, +, { a } 

se zapisuje znak \)“   

● ? – žádný nebo jeden výskyt (RE ku?s odpovídá ks nebo kus)   

● *- libovolný počet (0 - ∞) (RE 10* odpoví dá 1, 10 , 100 až 100000000……..)  

● + - libovolný počet (1 - ∞) (RE 10\+ odpovídá  10 , 100 až 100000000……..)  

● {n} – přesně n-krát (RE 10\{3\} odpovídá 1000)   

● {n,} – minimálně n-krát (RE 10\{3,\} odpovídá 1000, 10000, 100000 ………)  

● {n,m} – minimálně n-krát, maximálně m-krát (RE 10\{3,4\} odpovídá 1000 a 10000)  

Intervaly znaků vyznačuje metaznak - (minus) v hranatých závorkách.  

[a-zA-Z] – určuje jeden znak z rozsahu a až z a A až Z  

[^0-9]  - odpovídá jakémukoliv znaku mimo znaků numerických  

Některé řídící znaky a předdefinované třídy (v RE se umístí do závorek, např. [[:digit:]])  

● \b – prázdný řetězec je na hranici slova, \B - prázdný řetězec není na hranici slova ● 

\s – bílé (prázdné) znaky (mezera odpovídá [[:space:]]), \S – neprázdné znaky 

(odpovídá [^[:space:]])  

● \t - tabelátor  



● \r - návrat na začátek řádku   

● \n – nový řádek   

● \w – znaky slova (odpovídá rozsahu [0-9a-zA-Z] ev. [[:alnum:]]), \W – všechny znaky 

kromě znaků slova (odpovídá rozsahu [^0-9a-zA-Z] ev. [^[:alnum:]])  

● [:alnum:] – písmena a číslice (odpovídá rozsahu [0-9a-zA-Z])  

● [:alpha:] – písmena (odpovídá rozsahu [a-zA-Z]  

● [:lower:] – malá písmena (odpovídá rozsahu [a-z])  

● [:upper:] – velká písmena (odpovídá rozsahu [A-Z])  

● [:digit:] – číslice (odpovídá rozsahu [0-9])  

● [:space:] – prázdné znaky  

Vyznačení subřetězců (vzorků) a odkazy na ně  

● (subřetězec1)(subřetězec2)(subřetězec3)… – na subřetězec lze odkazovat: \p, kde p 

je pořadové číslo subřetězce v RE (např. \1 je odkaz na subřetězec1).  Používá se 

často v operacích vyhledej a nahraď apod.  

Příklad: Vyhledání 5 znakových palidromů (symetrických znakových sekvencí, např.  

rotor, kajak, radar, 12321, …) provede RE „\(.\)\(.\).\2\1“. 

Upozornění:  Před závorky ohraničující vzorek se vkládá znak \.  

Ukotvení   

● Začátek řádku ^ - např. ^. je jakýkoliv první znak na řádku.  

● Konec řádku $ - např. .$ je jakýkoliv poslední znak na řádku. Použití RE v utilitě 

grep a v editorech sed a vim  

grep – utilita vyhledává v zadaných souborech řádky, kde dojde ke shodě s daným vzorem,

  tj. s RE. Syntaxe: grep [volby] vzor soubor1 [soubor2 …].   

Některé volby:   

● --color barevně vyznačí na vypsaném řádku části, kde došlo ke shodě.  Tato volba 

bývá nastavena ve skriptu $HOME/bash_profile (alias grep=‘grep --color‘)   

● -r rekurzivní zpracování všech souborů, které jsou v uvedeném adresáři a jeho 

dalších podadresářích (grep  -r RE adresar)  

● -i ignoruje znakovou sadu  

● -v invertuje výstup (tzn., že se vypíší řádky, kde nedojde ke shodě se vzorem)   

● -o vypíše je tu část řádku, kde je shoda se vzorem  

● -c vypíše jen počet řádku, kde je shoda  

● -n výpis obsahuje pořadová čísla řádků, kde je shoda  

● -q potlačí výpis, utilita generuje pouze návratový kód (NK je nula v případě nalezení 

shody, jinak je NK nenulový). Tato volba se využívá ve skriptech.  

● -E rozšířená sada speciálních symbolů (není potřeba escapovat znaky {,},(,),atd.)  

Příklady:  

a) Vybrat ze souboru uzivatele.txt záznamy pro uživatele, jejichž login má poslední 

znak číslici.  

Řešení: grep "^[a-z]\+[0-9]: " uzivatele.txt  



b) Vybrat ze souboru uzivatele.txt záznamy pro uživatele, jejichž příjmení nezačíná na 

písmeno H.  

Řešení: grep "\s[^H]" uzivatele.txt  

c) Vybrat ze souboru uzivatele.txt záznamy pro uživatele, jejichž jméno má 4 znaky.   

Řešení: grep ":[A-Z][a-z]\{3\}\s" uzivatele.txt  

d) Vybrat ze souboru uzivatele.txt záznamy pro uživatele, jejichž UID je z intervalu 

10000 až 11999. Zobrazit pouze část záznamu login:x:UID.   

Řešení: grep -o "^.\+:.:1[01][0-9]\{3\}" uzivatele.txt  

e) Vybrat ze souboru cvicny.txt řádky s výskytem slov se základem „evrop“ nebo 

„Evrop“.  

Řešení: grep -i evrop cvicny.txt  

f) Vypsat č. řádků souboru cvicny.txt, které jsou prázdné.  

Řešení: grep -n "^$"cvicny.txt  

g) Vybrat ze souboru cvicny.txt řádky, které mají na konci jednoznakový řetězec 

(předložku, spojku).  

Řešení: grep   "\s.\s*$"cvicny.txt  

h) Vybrat řádky, které mají na svém konci konec věty.  

Řešení: grep    "[[:alnum:]]\+\.\s*$"cvicny.txt  

i) Vybrat řádky, ve kterých končí věta a začíná věta následující  

Řešení: grep    "[[:alnum:]]\.\s[[:upper:]]"cvicny.txt  

j) Vybrat řádky, které začínají velkým písmenem s uvedení čísla řádku.  

Řešení: grep   -n "^\S*[[:upper:]]"cvicny.txt  

k) Vybrat řádky, ke kterých se vyskytuje slovo začínající na písmeno „s“. Řešení: grep   

"\bs\w\{0,\}"cvicny.txt  

  

RE v editoru vim   

V editoru vim se RE používají:  

● Při operacích vyhledávání .  Po ESC / (vyhledávání dopředu) nebo ESC ? (vyhledávání 

pozpátku) se zadá RE a nalezené shody se v textu barevně vyznačí.   

● Při operacích vyhledání a náhrady pomocí příkazu s (substitute). Postup:  

Esc:%s/RE/subtituce/g  



%- náhrada se provede na všech řádcích textu, případě, že požadujeme náhradu provést 

pouze v určitém rozmezí, namísto znaku %se uvede toto rozmezí čísly řádků (k1,k2). g – 

náhrada se provede globálně (bez zadání g se provede na řádku pouze u první shody).  

V RE výrazy se mohou zadávat i s dělením do subřetězců (vzorků) – viz výše -  a v 

substitucích se na vzorky odkazovat.  

Příklady:   

V souboru cvicny.txt nahradit text „Ministr zemědělství Marian Jurečka ….“ textem 

„Prezident Miloš Zeman….“  

Řešení:  vim 

cvicny.txt  

Esc : %s/ Ministr zemědělství Marian Jurečka/ Prezident Miloš Zeman  

V souboru uzivatele.txt nahradit cestu /bin/bash cestou /bin/ksh u řádků 10 - 

19 Řešení: vim uzivatele.txt Esc : 10,19s/ bash/ ksh  

V souboru uzivatele.txt všechny oddělovače : (dvojtečka) nahradit znakem 

#. Řešení: vim uzivatele.txt  

Esc : %s/:/# /g   

  

V souboru uzivatele.txt nahradit jméno uživatele počátečním písmenem jména 

(např. namísto Marie bude M.).   

Řešení:  

První písmeno jména zadáme jako vzorek, tečku musíme zapsat s 

vylučovacím znakem (\.). vim uzivatele.txt  

Esc : %s/:\([[:upper:]]\) [[:lower:]]\+  /:\1\. /  

sed  

sed je neinteraktivní textový editor, jehož příkazy se zadávají z příkazové řádky nebo ve

  skriptu.  Po provedení se upravený text zobrazí nebo se přesměruje do souboru.  

sed použijeme pro operace:  

● Vyhledání a odstranění  řádku, kde nastala shoda  

Příklad:  

Ze souboru cvicny.txt odstranit prázdné řádky.  

Řešení:  

sed '/^$/d' cvicny.txt > novy.txt  

Soubor uzivatele.txt rozdělit do dvou souborů uzivatele1.txt se záznamy s UID do max. 

hodnoty 11999 a uzivatele2.txt se zbývajícími záznamy (tj. s UID min. hodnoty 12000)  

Řešení:  

sed '/:[1][01][0-9]\{3\}:/d' cvicny.txt > uzivatele2.txt  

sed '/:[1][2-9][0-9]\{3\}:/d' cvicny.txt >uzivatele1.txt  



  

● Vyhledání a substituce  

sed 's/RE/náhrada' soubor  

Příklad:  

V souboru uzivatele.txt provedeme následující změny:  

1. Původní GID 10001 nahradíme u všech záznamů za 22222.  

2. Cestu /export/home/… nahradíme cestou /home/….  

3. V položce „jméno příjmení“ změníme pořadí na „příjmeni  jméno). Řešení:   

sed "s/:10001:\([[:upper:]] [[:lower:]]\+\ ) ([[:upper:]] [[:lower:]]\+\ 

):\/export/:22222:\2 \1:/ " uzivatele.txt   

  

Poznámka:  

RE je „:10001:\([[:upper:]] [[:lower:]]\+\ ) ([[:upper:]] [[:lower:]]\+\ ):\/export“  

Vzorek 1 je v RE první  konstrukce\([[:upper:]] [[:lower:]]\+\) pro jméno uživatele  

(za znakem dvojtečka).  

Vzorek 2 je v RE druhá konstrukce \([[:upper:]] [[:lower:]]\+\) pro 

příjmení uživatele (za mezerou).  Substituce je „:22222:\2 \1:“   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cvičení 5_6  - Příloha 

 

 

Postup pro nastavení pracovního prostředí pro praktické cvičení, jestliže 

není na lokálním počítači instalován nástroj VirtualBox ani připojení k VPN 

MENDELU:  

• Příklady je možno procvičit na serveru user.mendelu.cz (připojení 

pomocí aplikace PuTTy) 

• Cvičné textové soubory jsou k disposici na: 

https://akela.mendelu.cz/~jprich/vyuka/index.html nebo 

https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_samostudium/  

• Je možné je nahrát do lokálního adresáře a odtud (pomocí aplikace 

WinSCP) do $HOME (nebo do $HOME/OS-home/Fedora/… ) na 

user.mendelu.cz. 

• Pro procvičeni následujících příkladů je určen soubor re.txt 

• Použiti metaznaků v RE – pročíst man grep => \?, \+, \{, \|, \(, \) 

• Nastavit alias ’grep=grep –color’ 

 

 

REGULARNÍ VÝRAZY - PŘÍKLADY 

=========================== 

 

I) CASE-SENSITIVE VZOR, HRANICE SLOVA, PRAZDNY RADEK, INVERZE, POZICOVANI, 

PAMET 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

I.1) Radky s retezcem "pro" kdekoliv 

------------------------------------ 

grep pro 

 

I.2) Radky s retezcem "pro" bez ohledu na velikost pisma 

-------------------------------------------------------- 

grep -i pro 

grep [pP][rR][oO] 

 

I.3) Radky s retezcem "pro" bez ohledu na velikost pisma a jako samostatne 

slovo 

--------------------------------------------------------------------------- 

grep -iw pro 

grep -i \\bpro\\b 

grep -i "\bpro\b" 

grep -i '\bpro\b' 

 

I.4) Zjistete cisla prazdnych radku v souboru 

--------------------------------------------- 

grep -n ^$ 

 

I.5) Vypiste soubor bez prazdnych radku 

--------------------------------------- 

grep -v ^$ 

 

I.6) Vypiste radky zacinajici znakem "0"; Z /etc pouze adresare 

--------------------------------------------------------------- 

grep ^0 

ls -l /etc | grep ^d 

 

I.7) Vypiste radky obsahujici petiznakovy palindrom 

https://akela.mendelu.cz/~jprich/vyuka/index.html
https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_samostudium/


--------------------------------------------------- 

grep "\(.\)\(.\).\2\1" 

 

 

II) CISLO 

~~~~~~~~~ 

 

Vyberte radky obsahujici pouze: 

 

II.1) Cele cislo 

---------------- 

=> cele_cislo = c[c...], kde c = cislice 0-9 

grep ^[0-9]\\+$ 

grep "^[0-9]\+$" 

 

II.2) Cele cislo se znamenkem 

------------------------------ 

=> [+|-]cele_cislo 

grep "^[+-]\?[0-9]\+$" 

 

II.3) Cele cislo se znamenkem bez uvodni nuly 

--------------------------------------------- 

=> [+|-]1-9[c...] | 0 

grep "^[+-]\?[1-9][0-9]*$\|^0$" 

 

II.4) Desetinne cislo se znamenkem 

----------------------------------- 

=> [+|-]cele_cislo.cele_cislo 

grep "^[+-]\?[0-9]\+\.[0-9]\+$" 

 

II.5) Cele nebo desetinne cislo se znamenkem 

-------------------------------------------- 

=> [+|-]cele_cislo[.cele_cislo] 

grep "^[+-]\?[0-9]\+\(\.[0-9]\+\)\?$" 

 

 

III) Rodne cislo, IP adresa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

cccccc/ccc[c] 

grep "[0-9]\{6\}/[0-9]\{3,4\}" 

 

cislo.cislo.cislo.cislo = 3x (cislo.) a cislo 

cislo = ccc 

c = 0-9 

grep "\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}" 

 

 

IV) URL 

~~~~~~~ 

Regularni vyraz na URL z domeny cz nebo com 

 

[protokol://]hostname.nonTLD[.nonTLD...].TLD 

protokol = http|https 

hostname = z... 

z = a-zA-Z0-9 

nonTLD = z... 

TLD = cz|com 

 

grep "\(https\?://\)\?[a-zA-Z0-9]\+\(\.[a-zA-Z0-9]\+\)\+\.\(cz\|com\)" 

 



 

 

 

V) ZRAVOST RE 

~~~~~~~~~~~~~ 

 

Uzivatele s UID 11000-11999 z passwd 

grep "^.*:.*:11[0-9]\{3\}:"  -->  grep "^[^:]*:[^:]*:11[0-9]\{3\}:" 

 

Regularni vyraz pro text v uvozovkach 

grep \".*\"  -->  grep \"[^\"]*\" 

 

 

VI) NAHRAZOVANI 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

VI.1) Nahradit "root" za "spravce" 

---------------------------------- 

sed 's/root/spravce/' (1. vyskyt) 

sed 's/root/spravce/g' (vsechny vyskyty) 

 

VI.2) HTML seznam uzivatelu ve tvaru "JM PR" 

-------------------------------------------- 

cut -f5 -d: passwd | sed 's/^/<li>/' | sed 's/$/<\/li>/' 

 

VI.3) Seznam ve tvaru UID, login 

-------------------------------- 

cut -f1,3 -d: passwd | sed 's/\([^:]*\):\([^:]*\)/\2, \1/' 

Podobne cut & paste (-d) 

 

VI.4) Vyseparovat hodnotu atributu z URL 

---------------------------------------- 

QUERY_STRING='jmeno=Jan&prijmeni=Novak&vek=22' 

echo $QUERY_STRING 

Ziskat hodnotu atributu "prijmeni" 

echo $QUERY_STRING | sed 's/^.*prijmeni=//' | sed 's/&.*//' 

 

 

Domaci ulohy 

~~~~~~~~~~~~ 

1. RE v ramci vyhledavani/nahrazovani ve vim 

2. Nastudovat uniq a diff 

 

 

 

 

 

 


