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Do przesuwania tekstu b�d�cego kodem 	ród�owym przydaj� si�
kolejne dwa polecenia:

<< Przesuni�cie wiersza o 8 spacji w lewo.

>> Przesuni�cie wiersza o 8 spacji w prawo.

Domy�lny rozmiar przesuni�cia jest okre�lany parametrem shiftWidth —
zazwyczaj jest to w�a�nie 8.

Podstawianie i wyra�enia regularne
Wyra�enia regularne i mo�liwo�� ich stosowania z poleceniem zamiany
(podstawiania) tekstu to bodaj jedna z najwi�kszych zalet edytora vi,
przes�dzaj�ca o jego przydatno�ci i efektywno�ci.

Polecenie podstawiania
Ogólna posta� polecenia podstawiania przedstawia si� nast�puj�co:

:[adres1][,adres2]]s/wzorzec/zamiennik/[opcje]

Pomini�cie wzorca wyszukiwania (:s//zamiennik/) oznacza ponowne
wykorzystanie wzorca zdefiniowanego dla poprzedniego podstawienia.

Z kolei puste pole zamiennika (:s/wzorzec//) powoduje zast�pienie tek-
stu dopasowanego do wzorca „niczym”, czyli po prostu usuni�cie dopa-
sowanego tekstu z wiersza.

Opcje podstawiania

Opcja Znaczenie

c Potwierdzanie kolejnych podstawie�
g Podstawienie dla wszystkich wyst�pie� wzorca we wszystkich wierszach

(podstawienie globalne)
p Wypisanie wiersza po wykonaniu podstawienia

Polecenie podstawiania ��czy si� cz�sto z poleceniem operacji glo-
balnej edytora ex — :g:

:g/Programowanie obiektowe/s//Nowoczesne techniki/g

Andrzejek
Rectangle
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Wyra�enia regularne w vi
. (kropka)

Dopasowanie dowolnego pojedynczego znaku, z wyj�tkiem znaku
nowego wiersza. Znakami dopasowywanymi s� równie� znaki
spacji.

* Dopasowanie zera lub wi�kszej liczby (ile si� da) kolejnych wyst�-
pie� pojedynczego znaku poprzedzaj�cego gwiazdk� w wyra�e-
niu regularnym.

Przed gwiazdk� mo�e znajdowa� si� metaznak wyra�enia regu-
larnego w rodzaju . albo zakres uj�ty w nawiasy prostok�tne.

^ Na pocz�tku wyra�enia regularnego oznacza, �e dopasowanie
powinno zaczyna� si� od pocz�tku wiersza. W innych miejscach
znak ten nie ma znaczenia specjalnego.

$ Na ko�cu wyra�enia regularnego oznacza, �e dopasowanie po-
winno si�ga� ko�ca wiersza. W innych miejscach znak ten nie ma
znaczenia specjalnego.

\ Wymusza literalne traktowanie kolejnego znaku wyra�enia. Lewy
uko�nik, je�li ma wyst�pi� literalnie, zapisuje si� jako \\.

~ Dopasowanie wyra�enia regularnego u�ytego w poprzednim wy-
szukiwaniu.

[…] Dopasowanie dowolnego (pojedynczego) znaku wymienionego
w nawiasie. W nawiasie mo�na wymienia� zakresy znaków repre-
zentowane pierwszym i ostatnim znakiem zakresu, z my�lnikiem
(-) pomi�dzy nimi.

W nawiasie mo�na poda� wi�cej ni� jeden zakres, a tak�e miesza�
zakresy z listami pojedynczych znaków.

W zasi�gu nawiasu wi�kszo�� metaznaków wyra�e� regularnych
jest traktowana literalnie, nie trzeba wi�c poprzedza� ich znakiem
literalnej interpretacji (\). Wymuszania literalnego traktowania
wymagaj� tu jedynie znaki \, - i ]. Znak my�lnika nie ma spe-
cjalnego znaczenia, je�li wyst�puje poza definicj� zakresu — je�li
wi�c my�lnik wyst�puje jako pierwszy znak w nawiasie, nie wy-
maga wymuszania literalnego traktowania.

Znak ^ ma specjalne znaczenie, tylko je�li wyst�puje jako pierwszy
znak w nawiasie; w tym przypadku jego interpretacja jest jed-
nak zupe�nie inna ni� dla samodzielnego metaznaku ^: jako
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pierwszy znak zakresu definiowanego w nawiasie znak ^ ozna-
cza inwersj� dopasowania (dopasowanie znaków spoza zakre-
su/listy). Na przyk�ad [^a-z] oznacza dopasowanie dowolnego
znaku z wyj�tkiem znaków ma�ych liter alfabetu �aci�skiego.

Uwaga
We wspó�czesnych systemach na interpretacj� zakresów dopaso-
wania definiowanych w nawiasach prostok�tnych mog� silnie
wp�ywa� ustawienia lokalizacji; mog� one prowadzi� do nieoczeki-
wanego dopasowywania. Dlatego zamiast jawnych zakresów zna-
ków lepiej u�ywa� wyra�e� zakresowych POSIX (patrz podrozdzia�
„Wyra�enia zakresowe POSIX” poni�ej) definiuj�cych wybrane
klasy znaków, np. „wszystkie znaki ma�ych liter” albo „wszystkie
znaki cyfr”.

\(…\)
Zapami�tuje dopasowanie (podwyra�enie) uj�te pomi�dzy \ (a \)
w specjalnym obszarze (buforze dopasowania). W ten sposób
dla pojedynczego wzorca mo�na zapami�ta� do dziewi�ciu
podwyra�e�.

Odwo�ania do numerowanych podwyra�e� mo�na stosowa� za-
równo we wzorcu, jak i w zamienniku podstawienia. Na przy-
k�ad podstawienie:

:s/\(abcd\)\1/alfabecik/

Zamienia tekst abcdabcd na ci�g alfabecik3.

\< \>
Wymusza dopasowanie zaczynaj�ce si� na pocz�tku (\<) lub na
ko�cu (\>) s�owa. Pocz�tek b�d	 koniec s�owa jest rozpoznawany
po znaku spacji albo znaku przestankowym. W przeciwie�stwie
do podwyra�e� \(…\) nie zachodzi tu konieczno�� stosowania
parami (mo�na u�y� zarówno samego \<, jak i samego \>).

Wyra�enia zakresowe POSIX
Wyra�enia zakresowe POSIX mog� zawiera�:

Klasy znaków
Klasa znaków (ang. character class) POSIX sk�ada si� ze s�owa
kluczowego umieszczonego pomi�dzy symbolami [: i :]. S�owa

                                           
3 Dzia�a w vi, nvi i vim, nie dzia�a w edytorach elvis i vile — przyp. autora.
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kluczowe opisuj� ró�ne klasy znaków, jak znaki alfabetu, znaki
steruj�ce, znaki cyfr i tak dalej (patrz tabela klas znaków).

Sekwencja porz�dkuj�ca
Sekwencja porz�dkuj�ca (ang. collating symbol) to wieloznakowa
sekwencja traktowana ��cznie. Sk�ada si� ze znaków umieszczo-
nych pomi�dzy symbolami [. i .].

Klasy równowa�no�ci
Klasa równowa�no�ci okre�la zbiór znaków, które w danym
dopasowaniu nale�y rozpatrywa� jako to�same, np. e i �. Sk�ada
si� z nazwanego elementu ze �rodowiska lokalizacji pomi�dzy
symbolami [= i =].

Wszystkie trzy powy�sze konstrukcje mog� wyst�powa� pomi�dzy
nawiasami prostok�tnymi w wyra�eniu regularnym.

Klasy znaków POSIX

Klasa Pasuj�ce znaki

[:alnum:] Znaki alfanumeryczne (litery i cyfry)
[:alpha:] Litery alfabetu
[:blank:] Znaki odst�pu (spacja i tabulator)
[:cntrl:] Znaki steruj�ce
[:digit:] Cyfry
[:graph:] Znaki drukowalne i widoczne (bez znaków odst�pu)
[:lower:] Ma�e litery
[:print:] Znaki drukowalne (ze znakami odst�pu w��cznie)
[:punct:] Znaki przestankowe
[:space:] Znaki odst�pu
[:upper:] Wielkie litery
[:xdigit:] Cyfry szesnastkowe

Metaznaki w ci�gu zamiennika
\n Zast�powany tekstem dopasowanym do n-tego podwyra�enia

wzorca wyszukiwania okre�lonego w \( i \); n mo�e by� cyfr�
od 1 do 9, a zapami�tane podwyra�enia s� numerowane od lewej,
w kolejno�ci wyst�powania w wierszu.

\ Nast�pny znak specjalny jest traktowany literalnie. Z kolei literalne
traktowanie znaku \ mo�na wymusi� symbolem \\ (dwa uko�niki).
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& Zast�powany ca�ym tekstem dopasowanym do wzorca; przy-
datne, kiedy nie chce si� nam powtarza� tekstu w zamienniku.

~ Znaleziony tekst jest zast�powany zamiennikiem okre�lonym
w poprzednim poleceniu podstawienia. Przydatne do powtarza-
nia edycji.

\u lub \l
Zmienia nast�pny znak w tek�cie zamiennika na wielk� albo ma��
liter� (odpowiednio).

\U lub \L i \e lub \E
\U i \L dzia�aj� podobnie jak \u i \l, ale zmiana wielko�ci liter
w zamienniku obowi�zuje do ko�ca wiersza, ewentualnie do miej-
sca wyst�powania symbolu \e lub \E. Pod nieobecno�� \e i \E
znak specjalny \U b�d	 \L dotyczy wszystkich znaków zamiennika,
do ko�ca wiersza.

Sztuczki podstawiania
� Edytor vi b�dzie ignorowa� wielko�� liter po poleceniu :set ic.

� Samo :s dzia�a identycznie jak :s//~/.

� :& dzia�a identycznie jak :s. Za & mo�na wpisa� g, aby wymusi�
podstawienia w ca�ym wierszu, mo�na te� okre�li� zasi�g podsta-
wiania poprzez zakres wierszy.

� Klawisz & mo�na stosowa� jako polecenie edytora vi inicjuj�ce
wykonanie polecenia :& — w ten sposób mo�na wygodnie powtó-
rzy� poprzednie podstawienie.

� Polecenie :~ dzia�a podobnie jak :&, z pewn� subteln� ró�nic�:
wzorzec wyszukiwania u�yty w tej wersji to wyra�enie regularne
u�yte ostatnio w dowolnym poleceniu, niekoniecznie w poleceniu
podstawienia.

� Do rozdzielania pól polecenia podstawienia mo�na zamiast znaku
/ stosowa� dowolny inny znak — poza znakami odst�pu, zna-
kiem lewego uko�nika (\), znakiem podwójnego cudzys�owu (")
i znakiem pionowej kreski (|).

� Opcja edcompatible sprawia, �e vi zapami�tuje opcje polecenia pod-
stawienia (g dla podstawienia globalnego, c dla potwierdzania
podstawiania) z poprzedniego polecenia podstawiania i automa-
tycznie stosuje je w nast�pnym.
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