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Regulární výrazy (RE) 

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

řádcích.  

RE – jednoznakový nebo víceznakový 

RE – jednoznačný nebo víceznačný 

Metaznaky: 

. (tečka) – jakýkoliv znak (substituce) 

 [xyz]  [x-z]  (hranaté závorky) – jeden znak z řetězce nebo rozsahu znaků  

[^xyz] – inverze, tzn. všechny znaky kromě uvedených v závorkách 

[x|y] – pro znaky x nebo y 

^x – určuje první znak na řádku 

x$ - určuje poslední znak řádku 

\ - vylučovací znak – odebírá následujícímu znaku jeho zvláštní význam.  

Kvantifikátory: určují počet opakování předchozího znaku 

x? -0 nebo 1krát 

x\+ - 1 - ∞ krát 

x* - 0 - ∞ krát 

\{ m\} – m-krát 

\{ m,\} – nejméně m-krát 

\{ m,n\} - nejméně m-krát, nejvíce n-krát 

Třídy znaků:  

[: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 

V RE se třídy znaků zapisují jako rozsahy, tj. V hranatých závorkách, např. [[:lower:]] 

Použití RE  - v utilitě grep a v editorech sed a vim 

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.  
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Využívání RE  

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)  

● -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. 

 

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 jméno má 4 znaky.  

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

c) 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 

 

Editor 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. 
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Příklady:  

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\. ) 

Editor 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  

sed '/RE/d' soubor 

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 
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Příklady: 

1. V souboru uzivatele.txt  provést následující úpravy: změnit uživatelská jména tak, 

že se u nich odstraní 1. znak (x). Např.  xhajek  změnit na  hajek. Úpravu 

provést v: 

 1. položce (login) 

 6. položce (specifikace cesty k uživatelovu adresáři) 

Řešení: 

sed "s/^x// uzivatele" | sed "s/\/x/\//" 

2. V souboru uzivatele.txt  provést následující úpravy: 

 změnit  v 5. položce  ..: Jmeno Prijmeni:... na ..: Primeni Jmeno:...  

 setřídit řádky v abecední řazení podle Prijmeni 

 u všech záznamů (řádků) zaměni obsah 3. položky (10001) na 22222 

 u každého řádku uvést pořadové číslo 

 výsledek úprav zapsat do souboru vystup.txt 

Řešení: 

sed  "s/\([A-Z][a-z]\+\) \([A-Z][a-z]\+\)/\2 \1/" uzivatele.txt |sort -t: -k5|sed 

"s/10001/22222/" |nl > soubor.txt 

 

 

 

 


