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Säännölliset lausekkeet: ryhmittely

 Sulkujen avulla voidaan osoittaa “määrällistäjille” usean 
merkin kokoisia yksiköitä:

egrep ”^(ha)+$”
egrep ”^(h[aeio]h?)+$”
egrep ”(reduplikaatio){2}”
egrep ”10( Australian)? dollaria” 

 Kenoviivan avulla voi viitata merkkiin itseensä



Säännölliset lausekkeet: ryhmittely 2

 Putkimerkki '|' tarkoittaa valinnaisuutta

 Itse käytän sitä vain sulkujen sisällä:

egrep ”san(a|oi)s[st]a”
egrep ”K(a|u)mpi voitti”
egrep ”M(\.|atti) Meikäläinen”
egrep ”(pitää|täytyy|on pakko)”

 Välillä näkee myös (toimivia) muotoja:

((pitää)|(täytyy)|(on pakko))
pitää|täytyy|on pakko



Palindromiesimerkki

 Egrep-käskyllä on mahdollista viitata aikaisemmin 
ilmaistuihin suluilla rajattuihin kokonaisuuksiin 
kirjoittamalla \n, jossa n on 1...9

 Esim. Kuusimerkkinen palindromi tunnistetaaan näin: 
egrep ”^(.)(.)(.)\3\2\1$”

 Kiva nippelitieto, ei tarvitse osata...

 Notaatio käytössä myös Perlin vanhassa nelosversiossa, 
mutta ei siitä enempää...



less

 Luentojen esimerkeissä käyttämälläni less-komennolla 
voi kätevästä selata tiedostoa tai syötettä

 Selauksessa voi käyttää mm. page up-, page down- ja 
nuolinäppäimiä

 Lopetus q-näppäimellä

 Ohjesivu h-näppäimellä



less ja säännölliset lausekkeet

 Painamalla /-näppäintä voi hakea tekstistä säännöllistä 
lauseketta

 Lausekkeen kirjoittamisen ja enterin painamisen jälkeen 
siirrytään ensimmäisen osuman kohdalle

 Seuraavaan osumaan pääsee painamalla n

 Edellinen osuma saadaan painamalla N



Skriptaus ja editorit

 Komentorivillä annetut käskyt voi kirjoittaa skriptiksi 
tiedostoon, joka voidaan suorittaa

 Etuja: tallessa pysyminen, helpompi muistaa ja muokata

 Kirjoitus tiedostoon tapahtuu editorin avulla

 Tällä kurssilla opetetaan hieman Emacs-editorin käyttöä

 Käynnistys: emacs

 Tiedoston avaaminen: emacs tiedosto



Prosessin jakaminen

 Unix-luokassa emacs kannattaa käyttää komennolla 
emacs &

 '&'-merkki aiheuttaa haarautumisen (fork), jolloin myös 
komentojen antamista komentoriviltä voi jatkaa

 Ikkunoimattomassa ympäristössä tätä ei kannata käyttää, 
haarautunut prosessi jää pyörimään piiloon taustalle

 Taustalla pyörivän prosessin saa esiin käskyllä fg, joka 
tuo taustaalla pyörivän prosessin “esiin”



Notaatioita

 CTRL-x tarkoittaa, että painetaan yhtä aikaa Ctrl- ja x-
näppäimiä

 M-x ('M' niinkuin meta) tarkoittaa joko yhtäaikaisiaa Alt- ja 
x-näppäimiä tai ensin Esc-näppäintä ja sitten x-näppäintä



Emacsin avautuminen omassa ikkunassa ja 
terminaalin sisällä

 Jos halutaan avata Emacs tekstimoodissa voidaan 
käyttää optiota käytetään -nw optiota: emacs -nw

 Graafinen versio ei aina ole käytettävissä etäyhteyden yli

 Niinpä on syytä osata ainakin muutama Emacsin 
näppäinyhdistelmä...

 Esim. CTRL-z siirtää Emacsin taustalle



Tärkeitä näppäinyhdistelmiä

 Emacsin sulkeminen: CTRL-x CTRL-c (huomauttaa, jos 
käyttäjällä on muuttuneita tallentamattomia tiedostoja)

 Tiedoston tallettaminen CTRL-x CTRL-s

 Tiedoston tallettaminen erinimisenä CTRL-x CTRL-w 
(kysyy uuden tiedoston nimeä)

 Edellisen asian peruutus (undo): CTRL-x u



Emacsin ja komentorivin yhteisiä 
näppäinyhdistelmiä

 Rivin alkuun: CTRL-a

 Rivin loppuun: CTRL-e

 Loppurivin poisto: CTRL-k

 Lisää yhdistelmiä kurssin www-sivuilla



Emacs: merkkijonon haku ja korvaus

 Merkkijonon haku eteenpäin: CTRL-s merkkijono

 Seuraava osuma: CTRL-s CTRL-s

 Merkkijonon haku taaksepäin: CTRL-r merkkijono

 Merkkijonon korvaaminen: M-% (lue CTRL-SHIFT-%)

 Säännöllisen lausekkeen korvaaminen: C-M-%

 Emacsin säännöllisten notaatio eroaa osin kurssilla 
opetusta (sama kuin perus-grep-käskyllä) 



Skriptitiedosto

 Shell-skripti on komentotulkille kelpaavista käskyistä 
koostuva tiedosto, johon on suoritus- ja lukuoikeudet 
(konekielisille ohjelmalle riittää pellä suoritusoikeus)

 Suoritusoikeus kaikille:                          
$ chmod a+rx skripti.sh

 Suoritus esim. $ ./skripti.sh 

 Hyvä tiedostopääte shell-skriptille on .sh 



Skriptitiedosto (2)

 Shell-skriptin ensimmäinen rivi alkaa merkeillä #! joiden 
perään tulee käytettävän komentotulkin sijainti

 Komentotulkin sijainti löytyy which-käskyllä:            
which bash

 Tavallisesti kannattaa käyttää vanhempaa sh-tulkkia, joka 
löytyy varmasti kaikista unix-koneista

 Meillä siis joko #!/bin/sh tai #!/bin/bash



Emacsin moodit

 Emacs voi tunnistaa tiedostotyypiin tiedostopäätteen tai 
ohjelman ensimmäisen rivin perusteella ja mennä tiedon 
avulla oikeaan moodiin

 Moodit helpottavat tiedostojen editoimista mm. 
sisennysten ja värien avulla

 Sh-moodi: M-x sh-mode

 Moodin mukaiset värit päälle tai pois päältä:                   
M-x global-font-lock-mode



Shell-skriptin argumentit

 Omallekin skriptille voi antaa komentoriviltä optiota ja 
argumentteja

 Ne tallettuvat saapumisjärjestyksessä muuttujiin välillä $1 
ja $9 sekä kollektiivisesti muuttujiin $* ja $@

 Argumentteja voi olla enemmän kuin 9, loput saa esiin 
shift-komentoa hyödyntämällä, mutta se ei ole tämän 
kurssin murhe...

 On skriptin/ohjelman tehtävä käsitellä 
komentoriviargumentit



Argumenttien käyttö tällä kurssilla

 Jos ohjelma saa argumenttinaan yhden tiedoston, se 
voidaan lukea ja putkittaa seuraavalle komennolle 
komennolla cat $1 |

 Tuntematon määrä tiedostoargumentteja voidaan 
käsitellä komennolla cat $@ |

 Jompi kumpi näistä on siis skriptin ensimmäinen 
komento, jonka tulostus ohjataan seuraaville komennoille 
(esim. frekvenssilistan tekeville komennoille)


