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Передмова

Даний посiбник присвячений регулярним виразам – потужно-
му засобу для пошуку та обробки тексту. З його допомогою читач
навчиться застосовувати цi вирази на практицi та максимально за-
дiювати можливостi тих програм, в яких вони пiдтримуються.

Регулярнi вирази використовуються багатьма програмами: текс-
товими редакторами, електронними таблицями, системними ути-
лiтами, базами даних, файловими менеджерами. Бiльшiсть попу-
лярних мов програмування (Perl, PHP, Java, Jscript, С, C++, C#,
Visual Basic, VBScript, JavaScript, elisp, Python, Tel, Ruby, awk) пiд-
тримують регулярнi вирази для роботи з рядками. Їх використання
у настiльки рiзноманiтних програмах пояснюється в першу чергу
тим, що вони володiють унiкально багатими можливостями. Регу-
лярнi вирази по-рiзному реалiзуються у програмах, але якщо зро-
зумiти їх загальну концепцiю, то освоїти конкретну реалiзацiю буде
не важко. Подана в цiй книзi iнформацiя допоможе здобути навич-
ки роботи з регулярними виразами.

Посiбник вирiзняється послiдовним викладом тексту з великою
кiлькiстю iлюстративних прикладiв, якi пояснюють i розширюють
теоретичний матерiал. Вiн складається з чотирьох роздiлiв. Пер-
ший роздiл мiстить виклад основних теоретичних понять, пов’я-
заних iз регулярними виразами. У другому та третьому роздiлах
розглядається застосування цих виразiв для контекстного пошуку
тексту з використанням програми-фiльтра grep та обробки текс-
ту з допомогою неiнтерактивного потокового текстового редактора
sed вiдповiдно. Данi програми одними з перших сприяли популя-
ризацiї поняття регулярних виразiв. Останнiй роздiл присвячений
застосуванню регулярних виразiв у текстовому редакторi LibreOffi-
ce Writer та файловому менеджерi Total Commander. Кожен роздiл
супроводжується питаннями для контролю засвоєння та вправами,
якi є основою для проведення практичного чи лабораторного за-
няття з даної теми.
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Роздiл I

Регулярнi мови та регулярнi вирази

В цьому роздiлi опишемо важливий клас формальних мов – ре-
гулярнi мови i їх задання з допомогою регулярних виразiв, а також
розглянемо алгебраїчнi закони для регулярних виразiв. Цi закони
багато в чому подiбнi до алгебраїчних законiв арифметики, проте
мiж ними є i суттєвi вiдмiнностi. Поданий теоретичний матерiал є
основою, на якiй базуватиметься розв’язання конкретних практи-
чних задач контекстного пошуку та обробки тексту у наступних
роздiлах.

1. Формальнi мови

Нехай X – довiльна множина, яку назвемо алфавiтом, а її еле-
менти – буквами. Словом в алфавiтi X називатимемо довiльну скiн-
ченну послiдовнiсть букв. Через |ω| позначимо довжину слова ω,
тобто кiлькiсть букв у ньому. Зокрема, довжина порожнього слова
e, яке не мiстить жодної букви, дорiвнює нулю. Формальною мовою
в алфавiтi X називається довiльна множина слiв в X. Оскiльки
формальна мова – це множина, то до формальних мов застосов-
нi теоретико-множиннi операцiї об’єднання, перетину, знаходження
рiзницi i доповнення.

Нехай L1 та L2 – формальнi мови в алфавiтах X1 та X2 вiд-
повiдно. Конкатенацiєю (добутком) мов L1 i L2 називається фор-
мальна мова L1L2 = {ω1ω2 : ω1 ∈ L1, ω2 ∈ L2} в алфавiтi X1 ∪X2,
яка складається з слiв, якi утворюються шляхом дописування до
будь-якого слова мови L1 довiльного слова мови L2.

Iтерацiя (замикання Клiнi) мови L, яка позначається через L∗,
визначається наступним чином:

1) L0 = {e},
2) Ln = LLn−1 для n ≥ 1,
3) L∗ = ∪n≥0L

n.
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1.1. Пpиклад. Нехай X = {0, 1} – алфавiт, який мiстить двi букви
0 та 1. Словами в даному алфавiтi є довiльнi скiнченнi послiдовно-
стi з 0 та 1. Наприклад, 100011100101 – слово довжини 12 в даному
алфавiтi, а L = {00, 1} – формальна мова в алфавiтi X, яка мi-
стить два слова – 00 та 1. Нехай формальна мова M = {001, e, 1},
тодi L∪M = {00, 1, 001, e}, а LM = {00001, 00, 001, 1001, 1, 11}. Слiд
зауважити, що конкатенацiя формальних мов не є комутативною
операцiєю. Дiйсно, ML = {00100, 0011, 00, 1, 100, 11} 6= LM .

Знайдемо iтерацiю мови L. Мова L0 = {e} мiстить єдине по-
рожнє слово незалежно вiд самої мови L (слiд не плутати мову
{e} з порожньою мовою ∅, яка не мiстить жодного слова). L1 = L
мiстить всi слова мови L. Таким чином, першi два члени в розкла-
дi L∗ утворюють мову {e, 00, 1}. Далi утворимо мову L2 = LL =
{0000, 001, 100, 11}. Аналогiчно L3 = LL2 є множиною слiв, утво-
рених трикратним вибором iз двох слiв мови L. Для обчислення
L∗ необхiдно знайти Li для кожного i ∈ N ∪ {0} i об’єднати всi цi
мови. Хоча кожна множина Li є скiнченною, об’єднання нескiнчен-
ної кiлькостi множин, як правило, утворює нескiнченну мову. Це,
зокрема, стосується i мови L, яка мiстить нескiнченну кiлькiсть
слiв, якi не мають пiдслiв з непарною максимальною кiлькiстю по-
слiдовних нулiв.

1.2. Пpиклад. Покажемо, що формальна мова {0, 10}∗ склада-
ється з усiх слiв, якi не мiстять пiдслова 11 i закiнчуються на 0.

Очевидно, що конкатенацiя довiльної кiлькостi 0 та 10 закiнчу-
ється на 0. Вона не може породити пiдслово 11, оскiльки останнi
букви обох слiв 0 та 10 роздiляють довiльнi двi 1 в їхнiй конкате-
нацiї.

Нехай ω – слово в алфавiтi {0, 1}, яке не мiстить пiдслiв 11 i
закiнчується на 0. Якщо ω не мiстить входжень 1, то ω є конка-
тенацiєю |ω| букв 0, i, отже, ω ∈ {0, 10}|ω| ⊂ {0, 10}∗. Нехай слово
ω мiстить n ≥ 1 входжень букв 1. Тодi пiсля кожного входження
букви 1 в ω мусить бути буква 0, бо iнакше буква 1 або слiдує за
1, або є останньою буквою слова ω, що суперечить вибору слова ω.
Таким чином, слово ω запишеться як

0 . . . 0(10)0 . . . 0(10)0 . . . 0(10)0 . . . 0,
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де вираз 0 . . . 0 означає нуль або бiльше входжень букви 0. Отже, ω
є конкатенацiєю слiв 0 та 10, тобто ω ∈ {0, 10}∗.

2. Регулярнi мови

Визначимо регулярну мову (множину) в алфавiтi X рекур-
сивно наступним чином:

1) порожня множина ∅ є регулярною мовою;
2) для кожної букви a ∈ X множина {a} є регулярною мовою;
3) якщо L1 i L2 є регулярними мовами, то множини L1 ∪ L2,

L1L2 i L∗1 також є регулярними мовами;
4) iнших регулярних мов не iснує.

2.1. Пpиклад. Безпосередньо з означення випливає:
1) множина {e} є регулярною мовою, бо {e} = ∅∗;
2) множина {001, 110} – регулярна мова над бiнарним алфавi-

том, бо {001, 110} = ({0}{0}{1}) ∪ ({1}{1}{0});
3) аналогiчно, як i в пунктi 2), можна показати, що будь-яка

скiнченна мова є регулярною.

Щоб спростити запис регулярних мов, визначимо поняття ре-
гулярного виразу над алфавiтом X наступним чином:

1) порожня множина ∅ є регулярним виразом, який позначає
порожню множину;

2) e є регулярним виразом, який позначає мову {e};
3) a – регулярний вираз, що позначає мову {a} для кожної

букви a ∈ X;
4) якщо rA i rB є регулярними виразами, що позначають мови

A i B вiдповiдно, то (rA)|(rB), (rA)(rB) i (rA)∗ є регулярними
виразами, що позначають мови A ∪B, AB i A∗ вiдповiдно;

5) iнших регулярних виразiв над алфавiтом X не iснує.
Якщо r – регулярний вираз, то через L(r) позначатимемо вiдпо-

вiдну йому регулярну мову. Кажемо, що слово ω задане регулярним
виразом r, якщо ω належить регулярнiй мовi L(r). Щоб зменшити
кiлькiсть дужок в регулярних виразах, будемо вважати, що най-
вищий прiоритет має операцiя iтерацiї ∗, потiм виконується кон-
катенацiя i останньою – операцiя об’єднання |. Наприклад, запис
регулярного виразу ((0)(1))|((1)(0)), який позначає мову {01, 10},
спрощується до 01|10, вираз 0∗ позначає {0}∗, (0|1)∗ – {0, 1}∗, а
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(0|1)∗001 позначає множину всiх слiв, якi складаються з нулiв i
одиниць i закiнчуються словом 001.

Зрозумiло, що для кожної регулярної мови можна знайти при-
наймнi один регулярний вираз, який її позначає. I навпаки, для ко-
жного регулярного виразу можна побудувати регулярну мову, що
записується цим виразом. На жаль, для регулярної мови iснує ба-
гато виразiв. Наприклад, вирази 0∗1|∅ i 0∗1 позначають одну i ту ж
мову {0}∗{1}. Кажемо, що два регулярних вирази рiвнi (=), якщо
вони позначають одну i ту ж регулярну мову.

2.2. Твеpдження. Нехай α, β i γ – регулярнi вирази. Тодi:
• α|β = β|α;
• ∅∗ = e;
• α|(β|γ) = (α|β)|γ;
• α(βγ) = (αβ)γ;
• α(β|γ) = αβ|αγ;
• (α|β)γ = αγ|βγ;
• αe = eα = α;
• ∅α = α∅ = ∅;
• α∗ = α|α∗;
• (α∗)∗ = α∗;
• α|α = α;
• α|∅ = α.

Доведення. Нехай α i β позначають мови A i B вiдповiдно. Тодi
α|β позначає A ∪ B, а β|α позначає B ∪ A. Але A ∪ B = B ∪ A за
означенням об’єднання, тому α|β = β|α. Решта рiвностей доводи-
ться аналогiчно. ¤

Для зручностi запису введемо позначення: r+ = rr∗ = r∗r.

Розглянемо деякi приклади.

2.3. Пpиклад. Довести рiвностi:
а) a∗(a|b)∗ = (a|ba∗)∗;
б) (ba)+(a∗b∗|a∗) = (ba)∗ba+b∗.

а) Покажемо, що обидвi частини рiвностi дорiвнюють (a|b)∗.
Дiйсно, обидвi частини рiвностi є пiдмножинами (a|b)∗, бо (a|b)∗
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позначає множину всiх слiв в алфавiтi {a, b}. Таким чином, доста-
тньо показати, що обидвi частини мiстять (a|b)∗. Оскiльки e ∈ a∗,
то a∗(a|b)∗ ⊃ (a|b)∗. З того, що b ∈ ba∗ випливає потрiбне включення
(a|b)∗ ⊂ (a|ba∗)∗.

б) (ba)+(a∗b∗|a∗)=(ba)∗(ba)a∗(b∗|e)=(ba)∗ba+b∗.

2.4. Пpиклад. Регулярний вираз

(+38|e)0(67|9(6|7|8))(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)7

позначає множину всiх номерiв мобiльних телефонiв абонентiв
„Київстар”, а регулярний вираз

1((0|1|2|3|4)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)|5(0|1|2))

– множину цiлих чисел вiдрiзка [100, 152].

2.5. Пpиклад. Знайти регулярний вираз для множини всiх слiв в
алфавiтi {0, 1, 2}, якi є записами в трiйковiй системi чисел невiд’єм-
них цiлих степенiв числа 9.

В трiйковiй системi числення степенi 9n запишуться як 1 00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
2n

.

Таким чином, шуканий регулярний вираз має вигляд 1(00)∗.

2.6. Пpиклад. Записати регулярний вираз для множини всiх слiв
у двiйковому алфавiтi, якi мiстять пiдслово 001.

Кожне таке слово запишеться у виглядi α001β, де α i β – довiль-
нi слова в двiйковому алфавiтi. Таким чином, одержуємо шуканий
регулярний вираз:

(0|1)∗001(0|1)∗.

2.7. Пpиклад. Записати регулярний вираз для множини всiх слiв
у двiйковому алфавiтi, якi не мiстять пiдслова 001.

Якщо слово ω належить шуканiй множинi, то воно не мiстить
пiдслова 00, за винятком того випадку, коли воно має закiнчення
0k для k ≥ 2. Аналогiчно, як i у прикладi 1.2, можна показати, що
множина слiв, якi не мiстять пiдслова 00, записується з допомогою
регулярного виразу (01|1)∗(e|0). Таким чином, множина всiх слiв,
якi не мiстять пiдслова 001, записується наступним регулярним ви-
разом:

(01|1)∗(e|0|000∗) = (01|1)∗0∗.
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Питання та вправи до роздiлу 1.

1.1. Якi операцiї над формальними мовами вам вiдомi?

1.2. Дайте означення регулярної мови.

1.3. Чи може мова L∗ або L+ = LL∗ бути порожньою? За яких
умов мови L∗ i L+ є скiнченними?

1.4. Нехай A = {пра, e}, B = {дiд, баба}. Знайти AB i A∗B.

1.5. Знайти слово найменшої довжини в алфавiтi {0}, яке не на-
лежить формальнiй мовi {e, 0, 02, 05}3.

1.6. Знайти слово найменшої довжини в кожнiй з наступних ре-
гулярних мов, записанiй регулярним виразом. Якi непорожнi слова
є найкоротшими в даних мовах?

а) 10|(0|11)0∗1;
б) (00|11|(01|10)(00|11)∗(01|10))∗;
в) ((00|11)∗|(001|110)∗)∗.

1.7. Визначити, чи належить рядок 1011 регулярним мовам, за-
писаним регулярними виразами:

а) 10∗1;
б) 1(01)∗1∗;
в) (10)+11;

г) (10)+1011;
д) 1(00)∗(11)∗;
е) (1|00)(01|0)1∗.

1.8. Чи є мова {03m+4n |m,n ≥ 0} регулярною? Вiдповiдь обґрун-
туйте.

1.9. Спростити наступнi регулярнi вирази:
а) (00)∗0|(00)∗;
б) (0|1)(e|00)+|(0|1);
в) (0|e)0∗1.

1.10. Доведiть рiвнiсть (02|03)∗ = (020∗)∗.

1.11. Побудувати регулярний вираз для формальної мови всiх
слiв довжини менше шести в алфавiтi {0, 1,m, n}, якi починаються
з букв m або n.



2. РЕГУЛЯРНI МОВИ 11

1.12. Визначити алфавiт та побудувати регулярний вираз для на-
ступних мов:

а) множина всiх непарних натуральних чисел, записаних в че-
твiрковiй системi числення;

б) множина всiх непарних натуральних чисел, записаних в
трiйковiй системi числення.

1.13. Побудувати регулярний вираз для множини всiх цiлих чи-
сел з вiдрiзка [100, 2012].

1.14. Побудувати регулярнi вирази для мови всiх слiв в алфавiтi
{0, 1}, для яких виконується наступна умова:

а) мiстять пiдслово 000 або 111;
б) в яких п’ятою буквою справа є 0;
в) мiстять не бiльше однiєї пари послiдовних одиниць;
г) мiстять непарну кiлькiсть букв 0;
ґ) кiлькiсть нулiв кратна п’яти;
д) не мiстять пiдслова 000;
е) не мiстять нi пiдслова 000, нi 111;
є) не мiстять пiдслова 011;
ж) мiстять непарну кiлькiсть входжень пiдслова 011;
з) кiлькiсть одиниць дiлиться на п’ять, а кiлькiсть нулiв пар-

на.

1.15. Нехай L – мова над алфавiтом {0}. Довести, що мова L∗ є
регулярною. [Пiдказка: доведiть i використайте той факт, що якщо
a та b є взаємно простими натуральними числами, то для кожного
натурального n ≥ ab iснують такi невiд’ємнi цiлi числа u та v, що
виконується рiвнiсть n = ua + vb.]



Роздiл II

Розширенi регулярнi вирази i фiльтр grep

В даному роздiлi розглядається застосування регулярних ви-
разiв для розширеного контекстного пошуку тексту. Ми покажемо,
як завдання пошуку тексту, якi зазвичай займають години, можуть
бути виконанi без труднощiв за декiлька секунд.

Для пошуку тексту, який задається з допомогою регулярно-
го виразу, використовується програма-фiльтр grep. За початко-
вий алфавiт береться множина всiх символiв коду ASCII (Ameri-
can Standard Code for Information Interchange), крiм \n i \0. ASCII
– система кодiв, у якiй числа вiд 0 до 127 включно поставленi у
вiдповiднiсть керуючим функцiям (наприклад, введення чи стира-
ння попереднього символу), лiтерам, цифрам i знакам пунктуацiї.
Першi 32 коди використовують для керуючих функцiй, решта 96 –
графiчних символiв.

Програма grep викликається командою:
grep [опцiї] "регулярний вираз" [шлях до вхiдних файлiв] [>

шлях до файла вихiдних даних]
Grep шукає у вказаному файлi чи файлах (якщо файлiв декiль-

ка, то вони записуються через пропуск) рядки, що мiстять слово,
яке належить мовi, заданiй регулярним виразом. За вiдсутностi в
командi iмен файлiв данi вибираються з stdin (стандартний файл
введення, який вiдкривається операцiйною системою) i копiюються
в stdout (стандартний файл виведення), якi за погодженням пов’я-
зуються з термiналом. Якщо grep переглядає кiлька файлiв, то на
початку кожного вивiдного рядка вмiщується iм’я файла, з якого
вiн вибраний. Типовий випадок застосування grep – це пошук iмен
змiнних та функцiй, використаних у кiлькох файлах, що мiстять
початкову програму. Так, за виклику grep main *.c в stdout ви-
ведуться рядки, що мiстять слова main, з усiх файлiв, iмена яких
закiнчуються на .c

12
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Опцiї – необов’язковий елемент, i їх детальнiше розглянемо в
наступному пунктi.

Вивести коротку iнформацiю про програму можна з допомогою
команди grep −−help.

Сучаснi версiї програми grep (як i редактора sed, який вивчати-
меться у наступному роздiлi) пiдтримують кирилицю. Однак, щоб
охопити всi версiї, в посiбнику розглядається робота програми тiль-
ки з англiйськими текстами.

Вмiст файлiв Company.txt, Metalist.txt та People.txt показаний
в додатках А, Б та В вiдповiдно.

1. Опцiї фiльтра grep

Основнi опцiї програми grep:
1) -i: iгнорує вiдмiнностi в регiстрi символiв у словах, заданих

регулярним виразом.

1.1. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, якi мiстять сло-
во Brazil або BRAZIL.

Даний пошук здiйснюється з допомогою команди:
grep -i "brazil" Disk:\...\Metalist.txt,

де Disk:\...\Metalist.txt – шлях до файла Metalist.txt на локальному
диску Disk.

В результатi на екран буде виведено рядок:
10 MF Cleiton Xavier Brazil

2) -c: виводить кiлькiсть рядкiв, якi мiстять слово, задане регу-
лярним виразом.

1.2. Пpиклад. Вивести кiлькiсть рядкiв з файла Metalist.txt з iн-
формацiєю про футболiстiв, якi є громадянами України.

grep -i -с "ukraine" Disk:\...\Metalist.txt
14

3) -n: виводить перед кожним рядком його порядковий номер у
файлi (нумерацiя починається з 1).

1.3. Пpиклад. Вивести у файл Brazil.txt рядки з їх порядковими
номерами з файла Metalist.txt, якi мiстять слово Brazil.

grep -n "Brazil" Disk:\...\Metalist.txt > Disk:\...\Brazil.txt
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В результатi у файл Brazil.txt, який створюється вiдповiдно до
шляху Disk:\...\Brazil.txt, буде записано рядок:

9:10 MF Cleiton Xavier Brazil

4) -v: виводить усi рядки, за винятком тих, якi мiстять збiг iз
регулярним виразом.

1.4. Пpиклад. Вивести з файла Metalist.txt рядки з iнформацiєю
про закордонних футболiстiв.

grep -i -v "ukraine" Disk:\...\Metalist.txt
3 DF Cristian Villagra Argentina
6 DF Marco Torsiglieri Argentina
10 MF Cleiton Xavier Brazil
11 MF Jose Ernesto Sosa Argentina
19 MF Juan Manuel Torres Argentina
21 FW Jonathan Cristaldo Argentina
22 DF Milan Obradovic Serbia
23 MF Sebastian Blanco Argentina
30 DF Papa Gueye Senegal
37 DF Vitalie Bordian Moldova
71 MF Sergei Tkachyov Russia
80 DF Lukas Stetina Slovakia

5) -w: виводить лише тi рядки, в яких слово, задане регулярним
виразом, обмежується злiва i справа будь-яким символом, вiдмiн-
ним вiд букви, цифри та риски знизу (_).

1.5. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, якi мiстять
абревiатуру GK.

grep -w "GK" Disk:\...\Metalist.txt
1 GK Maksym Startsev Ukraine
29 GK Oleksandr Goryainov Ukraine
81 GK Vladimir Disljenkovic Ukraine

6) -x: обирає лише точнi збiги регулярного виразу з цiлим ряд-
ком i виводить його.

1.6. Пpиклад. Вивести рядок „Alina Moroz 0975631635 1994” з фай-
ла People.txt.

grep -n -x "Alina Moroz 0975631635 1994" Disk:\...\People.txt
1:Alina Moroz 0975631635 1994
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7) -H: виводить назву файла перед кожним рядком, який мi-
стить слово, задане регулярним виразом.

1.7. Пpиклад. Вивести назву файла i рядок, в якому мiститься
слово Andriy з файла People.txt.

grep -w -H "Andriy" Disk:\...\People.txt
Disk:\...\People.txt:Andriy Fedoriv 0971635583 1985

8) -h: не виводить назви файла поряд з кожним рядком, який
мiстить слово, задане регулярним виразом.

1.8. Пpиклад. Вивести рядки з файлiв People.txt i Company.txt,
якi мiстять число 1989.

grep -w -h "1989" Disk:\...\People.txt Disk:\...\Company.txt
Anna Alnikina 0505053455 1989
Hire_date: 1989-10-12

9) -o: виводить тiльки ту частину рядка, яка збiглася з регуляр-
ним виразом.

1.9. Пpиклад. Вивести число 1989 з тих рядкiв файлiв People.txt
i Company.txt, в яких це число мiститься.

grep -w -o "1989" Disk:\...\People.txt Disk:\...\Company.txt
Disk:\...\People.txt:1989
Disk:\...\Company.txt:1989
10) -B N: разом з кожним рядком, який мiстить слово, задане

регулярним виразом, виводить N рядкiв, розмiщених перед ним.

1.10. Пpиклад. З файла Company.txt вивести кожнi три послiдовнi
рядки, в останньому з яких є число 1986.

grep -w -B 2 "1986" Disk:\...\Company.txt
Name: Sue Smith
Age: 48
Hire_date: 1986-12-10

Name: Dan Roberts
Age: 45
Hire_date: 1986-10-20

11) -A N: разом з кожним рядком, який мiстить слово, задане
регулярним виразом, виводить N рядкiв, розмiщених пiсля нього.
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1.11. Пpиклад. З файла Company.txt вивести кожнi чотири послi-
довнi рядки, в першому з яких записано iм’я Bob Smith.

grep -A 3 "Bob Smith" Disk:\...\Company.txt
Name: Bob Smith
Age: 33
Hire_date: 1987-05-19
Sales: 142594.00

12) -C N: разом iз кожним рядком, який мiстить слово, задане
регулярним виразом, виводить N рядкiв перед i пiсля нього.

1.12. Пpиклад. З файла Company.txt вивести кожнi три послiдовнi
рядки, в другому з яких є число 52.

grep -w -C 1 "52" Disk:\...\Company.txt
Name: Sam Clarkson
Age: 52
Hire_date: 1988-06-14

13) -m N: виводить перших N рядкiв, якi мiстять збiг з регуляр-
ним виразом.

1.13. Пpиклад. Вивести з файла Metalist.txt першi три рядки з
iнформацiєю про закордонних футболiстiв.

grep -v -m 3 "Ukraine" Disk:\...\Metalist.txt
3 DF Cristian Villagra Argentina
6 DF Marco Torsiglieri Argentina
10 MF Cleiton Xavier Brazil

14) -r: рекурсивно аналiзує все дерево вказаного каталогу, тобто
пiдкаталоги, пiдкаталоги пiдкаталогiв, i т. д. аж до файлiв.

1.14. Пpиклад. Вивести назви файлiв i рядки з пiдкаталогу DO-
DATKY, в яких зустрiчається 1986 рiк.

grep -r -w "1986" Disk:\...\DODATKY
Disk:\...\DODATKY/Company.txt:Hire_date: 1986-12-10
Disk:\...\DODATKY/Company.txt:Hire_date: 1986-10-20
Disk:\...\DODATKY/People.txt:Oliа Vuykovа 0974306550 1986

15) -l: виводить тiльки iмена файлiв, якi мiстять слово, задане
регулярним виразом, а самi рядки не виводить.
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1.15. Пpиклад. Вивести назви файлiв, якi мiстять 45.
grep -l 45 Disk:\...\Company.txt Disk:\...\Metalist.txt
Disk:\...\Company.txt
16) -L: навпаки, виводить iмена файлiв, якi не мiстять слова,

заданого регулярним виразом.

1.16. Пpиклад. Вивести назви файлiв, якi не мiстять 45.
grep -L 45 Disk:\...\Company.txt Disk:\...\Metalist.txt
Disk:\...\Metalist.txt

2. Метасимволи

Щоб використовувати регулярнi вирази для пошуку тексту, їх
доведеться розширити. Розширенi регулярнi вирази складаються
зi звичайних символiв та метасимволiв. Метасимвол – це символ
або комбiнацiя символiв, яка має спецiальне значення, якщо вона
зустрiчається у регулярному виразi. Розглянемо наступний регу-
лярний вираз: ˆ\(Ivan\|Ihor\) is a student. У ньому символи ˆ, \(,
\), та \| вiдносяться до метасимволiв, усi iншi частини регулярно-
го виразу є звичайними символами. Якщо у регулярному виразi
не використовуються метасимволи, то вiн перетворюється на „засiб
простого пошуку”.

Одними iз найбiльш простих метасимволiв є метасимволи ˆ (ша-
пка) i $ (долар). Вони вiдповiдають початку i кiнцю рядка, що пiд-
лягає перевiрцi. Наприклад, з допомогою регулярного виразу big
шукаються послiдовно розташованi букви b i g у будь-якiй пози-
цiї рядка, але вираз ˆbig описує лише тi рядки, в яких букви b i g
знаходяться на початку рядка. Метасимвол ˆ фактично прив’язує
наступну частину регулярного виразу до початку рядка. Аналогi-
чно вираз big$ описує тiльки тi рядки, в яких букви b i g мiстяться
в кiнцi рядка.

2.1. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, першим симво-
лом яких є буква I.

grep "ˆI" Disk:\...\People.txt
Iryna Boychuk 0990729125 1996

2.2. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, якi закiнчу-
ються словом Slovakia.
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grep "Slovakia$" Disk:\...\Metalist.txt
80 DF Lukas Stetina Slovakia

Метасимвол . (крапка) позначає будь-який символ, крiм сим-
волу нового рядка \n. Вiн використовується тодi, коли в декiль-
кох позицiях регулярного виразу може знаходитися будь-який сим-
вол. Наприклад, ви хочете знайти дату, яка може бути записана
як 12/02/2012 або 12-02-2012. За допомогою метасимволу . можна
записати регулярний вираз 12.02.2012, який включатиме два попе-
реднi варiанти запису дати. Для того, щоб використовувати символ,
який зазвичай iнтерпретується як метасимвол, перед ним ставлять
зворотнiй слеш \. Наприклад, з допомогою виразу @yahoo\.com
можна знайти всi електроннi адреси, зареєстрованi на Yahoo.

2.3. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt з iнформацiєю
про гравцiв клубу, другою цифрою номера футболки яких є 7.

grep -w "ˆ.7" Disk:\...\Metalist.txt
17 DF Serhiy Pshenychnykh Ukraine
27 MF Yuriy Chonka Ukraine
37 DF Vitalie Bordian Moldova

Дуже зручний та корисний метасимвол \|, який означає „або„ .
Цей метасимвол дозволяє об’єднати декiлька регулярних виразiв
в один, з допомогою якого шукатимуться всi рядки, що мiстять
слово, задане будь-яким iз пiдвиразiв, з яких вiн складається. На-
приклад, subgroup i subring – два рiзнi регулярнi вирази, а ви-
раз subgroup\|subring – один регулярний вираз, що описує всi ряд-
ки, якi мiстять subgroup або subring. Пiдвирази, об’єднаннi даним
способом, називаються альтернативами. Слiд зауважити, що цей
вираз можна записати як sub\(group\|ring\). В останньому варiан-
тi круглi дужки вiддiляють конструкцiю вибору вiд решти виразу
(круглi дужки разом зi слешами також є метасимволами). У ви-
разi sub\(group\|ring\) круглi дужки необхiднi, оскiльки без них
subgroup\|ring буде означати subgroup або ring, а це не те що нам
потрiбно. Конструкцiя вибору дiє лише всерединi круглих дужок.

2.4. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, якi мiстять 314
або 432.

grep "314\|432" Disk:\...\People.txt
Dmytro Shopher 0964143217 1987
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Olia Sushaylo 0967314022 1988

Для пошуку декiлькох регулярних виразiв, якi мiстяться в одно-
му i тому ж рядку, використовується команда такого вигляду:

grep [опцiї] "регулярний вираз 1" [шлях до файлiв] | grep [опцiї]
"регулярний вираз 2" | . . . | grep [опцiї] "регулярний вираз n"

2.5. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, якi мiстять 66
та 3 одночасно.

grep "66" Disk:\...\People.txt| grep "3"
Lesya Ostropol 0966943076 1976
Nаtаliа Slyvchuk 0976683158 1996

3. Визначення iнтервалiв та кiлькостi екземплярiв

Якщо символ або частина регулярного виразу, який ми шука-
ємо, повинен повторитися певну кiлькiсть разiв, то можна просто
записати його у регулярний вираз декiлька раз. Наприклад, вираз
baaac буде шукати символ b, за яким слiдує три однакових сим-
воли a, пiсля яких є символ c. Якщо кiлькiсть повторень символу
або частини регулярного виразу буде великою, то використовувати
такий спосiб недоречно. Тим бiльше, трапляються ситуацiї, коли
точна кiлькiсть повторень певного символу наперед невiдома.

Синтаксис регулярних виразiв включає набiр спецiальних мета-
символiв, якi успiшно вирiшують задачi iз повторенням символiв.
Наступний список мiстить три метасимволи (квантифiкатори), якi
описують кiлькiсну характеристику символу, що знаходиться без-
посередньо перед метасимволом:

1) * – метасимвол iтерацiї, який вказує на те, що попереднiй
символ повинен повторюватися нуль або бiльше разiв пiдряд.

3.1. Пpиклад. З файла People.txt вивести рядки, в яких зустрi-
чається послiдовнiсть цифр у порядку 9, 7, 5, 2 в одному словi i,
можливо, деякi символи мiж ними.

grep -w ".*9.*7.*5.*2.*" Disk:\...\People.txt
Artur Pylyp 0967752148 1964
Lesya Gaevska 0979453892 1987

2) \+ – вказує на те, що попереднiй символ має повторюватися
один або бiльше разiв.
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3.2. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких символ
r повторюється пiдряд принаймнi 2 рази.

grep "rr\+" Disk:\...\Metalist.txt
19 MF Juan Manuel Torres Argentina

3) \? – вказує на те, що попереднiй символ присутнiй один раз
або вiдсутнiй.

3.3. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких записанi
футболiсти з номером, в якому перша цифра 1, а друга – або 1, або
її немає зовсiм.

grep -w "11\?" Disk:\...\Metalist.txt
1 GK Maksym Startsev Ukraine
11 MF Jose Ernesto Sosa Argentina

Щоб поширити дiю квантифiкаторiв бiльш, нiж на один символ
або на окрему частину регулярного виразу, потрiбно видiлити цю
частину регулярного виразу у круглi дужки з слешами. Наприклад,
вираз \(from:\)\?sender@yandex\.ru вказує на те, що послiдовнiсть
from: передує емейл-адресу вiдправника або є вiдсутньою.

В регулярних виразах, крiм квантифiкаторiв, якi описують вiд-
носнi кiлькiснi характеристики символiв, є спосiб явно вказати, яку
кiлькiсть разiв має бути присутнiм певний символ або частина ре-
гулярного виразу. Вираз \{n\} означає, що попереднiй символ (гру-
па символiв) має повторитися рiвно n разiв. Конструкцiя \{n, m\}
називається iнтервальним квантифiкатором. Вона вказує на те, що
попереднiй символ має повторитися не менше, нiж n, але не бiльше,
нiж m разiв. Якщо в iнтервальному квантифiкаторi вiдсутнiй ма-
ксимум m, то в даному випадку максимальна кiлькiсть повторень
не передбачається i може бути довiльною. Запис \{0,1\} рiвносиль-
ний метасимволу \?, а запис \{0,\} – метасимволу *.

3.4. Пpиклад. Вивести всi рядки з файла People.txt, в яких шо-
стим символом справа є цифра 9.

grep "9.\{5\}$" Disk:\...\People.txt
Lyuda Bazyta 0979428059 1987
Oliа Shvеyа 0976353459 1987
Taras Saras 0503999999 1990

3.5. Пpиклад. Вивести всi рядки з файла People.txt, якi мiстять
31 або 27 символiв.



4. СИМВОЛЬНI КЛАСИ 21

grep -x "\(.\{4\}\)\?.\{27\}" Disk:\...\People.txt
Alina Moroz 0975631635 1994
Artur Pylyp 0967752148 1964
Lesya Gogol 0636200646 1931
Lesya Rybak 0978936545 1987
Lyubchyk Kitral 0633545735 1991
Makar Korok 0666000066 1988
Nаtаliа Pаvliuh 0977178827 1998
Oksana Hlymkova 0979157143 1974
Oliа Shvеyа 0976353459 1987
Taras Saras 0503999999 1990
Vasyl Loboz 0965306862 1988

3.6. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, в яких цифра 2
зустрiчається вiд двох до п’яти разiв.

grep "2\{2, 5\}" Disk:\...\People.txt
Olia Sushaylo 0967314022 1988

3.7. Пpиклад. Вивести тi рядки з файла People.txt, якi мiстять
бiльше 30 символiв.

grep ".\{31,\}" Disk:\...\People.txt
Lyubchyk Kitral 0633545735 1991
Nаtаliа Pаvliuh 0977178827 1998
Nаtаliа Slyvchuk 0976683158 1996
Oksana Hlymkova 0979157143 1974

4. Символьнi класи

Основним будiвельним блоком регулярних виразiв є односим-
вольний шаблон. Вiн вiдповiдає просто вказаному символу. Сим-
воли можуть бути згрупованi разом у клас. Символьний клас за-
писується як пара квадратних дужок зi списком символiв мiж ни-
ми. Клас також є односимвольним шаблоном. Один i лише один
iз цих символiв повинен бути присутнiм у текстi, який спiвпаде з
регулярним виразом. Наприклад, ви хочете знайти слово begin, яке
може бути записане в трьох часових формах: begin, began, begun.
За допомогою конструкцiї [. . . ] можна перелiчити усi символи, що
можуть бути у данiй позицiї тексту. Таким чином, вираз beg[iau]n
означає: „Знайти слово beg, за яким слiдує одна з букв i, a або u,
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пiсля яких слiдує буква n”. У символьному класi передбачається
вибiр будь-якого символу, незалежно вiд його розмiщення.

Не плутайте конструкцiю вибору iз символьними класами. У
символьних класах передбачається спiвпадання iз одним символом
цiльового тексту. В конструкцiї вибору кожна альтернатива може
бути повноцiнним регулярним виразом.

Кiлькiсть символiв у символьному класi є довiльною. Напри-
клад, клас [123456]=1\|2\|3\|4\|5\|6 спiвпаде з будь-якою iз цих
цифр. Всерединi символьного класу метасимвол − (дефiс) позна-
чає iнтервал символiв. Наприклад, клас [1-6] рiвносильний класу
[123456]. Класи [0-9] та [a-z] зазвичай використовуються для по-
шуку цифр та букв нижнього регiстру. Iнтервали можна успiшно
комбiнувати зi звичайними символами. Наприклад, вираз [0-9A-Z:!]
спiвпаде iз цифрою, буквою верхнього регiстру, символом двох кра-
пок (:) або знаком оклику (!).

4.1. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, якi починаються
символом I чи G.

grep "ˆ[IG]" Disk:\...\People.txt
Galyna Koziyka 0674538354 1983
Iryna Boychuk 0990729125 1996

Дiапазони символiв вказуються згiдно з кодуванням ASCII.

4.2. Пpиклад. Клас [>?@abcde012345] може бути записаний у ви-
глядi [> −e0− 5] або [>?@a− e0− 5], оскiльки кодами в ASCII для
символiв >, ?, @, a, b, c, d, e вiдповiдно є 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
Цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5 мають кодами 48, 49, 50, 51, 52, 53.

4.3. Пpиклад. Регулярний вираз \([0−9]\|[1−9][0−9]\|1[0−9][0−
9]\|2[0− 4][0− 9]\|25[0− 5]\) позначає множину всiх цiлих чисел з
вiдрiзка [0, 255].

Якщо замiсть конструкцiї [...] поставити конструкцiю [ˆ...], то
символьний клас буде описувати всi символи, що не входять у ньо-
го. Наприклад, вираз [ˆ1-6] описує всi символи, що не належать
iнтервалу вiд 1 до 6. Слiд зауважити, що для iнвертування класу
використовується той самий символ ˆ, що й для позначення поча-
тку рядка, але всерединi символьного класу у нього зовсiм iнша
дiя.
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4.4. Пpиклад. Вивести усi рядки з файла People.txt, в яких дев’я-
тим символом не є мала буква англiйського алфавiту.

grep "ˆ.\{8\}[ˆa-z]" Disk:\...\People.txt
Lyubchyk Kitral 0633545735 1991
Nаnаshkа Oks 0968030837 1999
Nаtаliа Pаvliuh 0977178827 1998
Nаtаliа Slyvchuk 0976683158 1996

Для деяких символьних класiв є спецiально введенi позначення:

1) [[:digit:]] – клас цифр.

4.5. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких номер
футболiста складається з двох цифр, причому другою цифрою є 3.

grep -w "[[:digit:]]3" Disk:\...\Metalist.txt
23 MF Sebastian Blanco Argentina
33 FW Marko Devich Ukraine

2) [[:upper:]] – клас великих англiйських букв.

4.6. Пpиклад. Вивести тi рядки з файла People.txt, в яких десятим
символом є велика буква англiйського алфавiту.

grep "ˆ.\{9\}[[:upper:]]" Disk:\...\People.txt
Lyubchyk Kitral 0633545735 1991
Nаnаshkа Oks 0968030837 1999

3) [[:lower:]] – клас малих англiйських букв.

4.7. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, в яких зустрiча-
ється 8 букв нижнього регiстру пiдряд.

grep "[[:lower:]]\{8\}" Disk:\...\People.txt
Dima Nykyforuk 0979735771 1987
Dima Volovchuk 0969558087 1985

4) [[:alpha:]] – клас великих i малих англiйських букв.

4.8. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, якi мiстять сло-
ва, що складаються з 12 англiйських букв верхнього або нижнього
регiстру.

grep -w "[[:alpha:]]\{12\}" Disk:\...\Metalist.txt
17 DF Serhiy Pshenychnykh Ukraine
81 GK Vladimir Disljenkovic Ukraine
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4.9. Пpиклад. З файла Metalist.txt вивести всi слова, якi мiстять
11 або 12 букв.

grep -o -w "[[:alpha:]]\{11,12\}" Disk:\...\Metalist.txt
Berezovchuk
Torsiglieri
Pshenychnykh
Disljenkovic

5) [[:alnum:]] – клас великих i маленьких англiйських букв та
цифр.

4.10. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, в яких перший i
останнiй символ належить класу [:alnum:], а передостаннiй – цифра
3.

grep "ˆ[[:alnum:]].*3[[:alnum:]]$" Disk:\...\People.txt
Lesia Gogol 0636200646 1931

6) [[:punct:]] – клас знакiв пунктуацiї: ! " # $ % & ’ ( ) * + , – .
/ : ; < = > ? [ \ ] ˆ _ ‘ { | } ˜

4.11. Пpиклад. Вивести рядки з файла Company.txt, в яких прису-
тнiй знак пунктуацiї i останнє слово складається з 8 букв нижнього
або верхнього регiстру.

grep ".*[[:punct:]].*[[:alpha:]]\{8\}$" Disk:\...\Company.txt
Name: Sam Clarkson

7) [[:graph:]] – клас графiчних символiв (вiн є об’єднанням по-
переднiх двох класiв).

4.12. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких другий
символ не належить класу [:graph:].

grep -v "ˆ.[[:graph:]]" Disk:\...\Metalist.txt
1 GK Maksym Startsev Ukraine
2 DF Oleksandr Romanchuk Ukraine
3 DF Cristian Villagra Argentina
4 DF Andriy Berezovchuk Ukraine
5 MF Oleh Shelayev Ukraine
6 DF Marco Torsiglieri Argentina
7 MF Serhiy Valyayev Ukraine
9 FW Andriy Vorobey Ukraine
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8) [[:blank:]] – клас символiв пропуску i табуляцiї.

4.13. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, в яких першою
буквою другого слова є A або B.

grep "ˆ[[:alpha:]]\+[[:blank:]]\+[AB]" Disk:\...\People.txt
Anna Alnikina 0505053455 1989
Iryna Boychuk 0990729125 1996
Lyuda Bazyta 0979428059 1987

9) [[:space:]] – попереднiй клас в об’єднаннi з символами верти-
кального пропуску i горизонтальної лiнiї.

5. Групи та посилання

Ситуацiя, коли потрiбно використовувати не весь знайдений за
допомогою регулярного виразу рядок, а лише деяку його части-
ну, доволi часто зустрiчається на практицi. Будь-яку частину ре-
гулярного виразу можна видiлити в групу, щоб потiм звертатися
не до всього знайденого рядка одразу, а окремо до конкретної ра-
нiше видiленої групи. Задати групу неважко: для цього потрiбно
лише видiлити частину регулярного виразу конструкцiєю: \( ча-
стина регулярного виразу \). Групи можуть бути вкладенi одна в
одну. Отримати доступ до групи можна за допомогою порядково-
го номера. Вони нумеруються злiва направо. Найлiвiша група має
порядковий номер 1, за нею слiдує група 2 i т.д. Їх може бути не
бiльше дев’яти. Нульовий номер зарезервований для всього рядка,
який вiдповiдає регулярному виразу.

З групами пов’язана ще одна тема – посилання. Її просто не
можна обiйти стороною, оскiльки при використаннi посилань „роз-
ширенi” регулярнi вирази виходять далеко за рамки того, що на-
зивається регулярними виразами в теорiї, i цi вiдмiнностi треба
розумiти. Посилання дозволяють використовувати у регулярному
виразi вмiст уже знайденої групи. Якщо група має порядковий но-
мер k, то посилання на неї виконується з допомогою виразу \k.
Наприклад, у регулярному виразi \(.\)\(.\)\1\2 перший та другий
символи видiленi в групи, якi одержують порядковi номери 1 та 2
вiдповiдно, а далi використовуються посилання на першу та другу
групи. Таким чином, даний регулярний вираз описує всi слова, в
яких третя буква спiвпадає з першою, а четверта – з другою.
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5.1. Пpиклад. Вивести рядки з файла People.txt, в яких перша та
остання букви в першому словi спiвпадають.

grep -i "ˆ\([[:alpha:]]\)[[:alpha:]]*\1)[[:blank:]]" Disk:\...\People.txt
Alina Moroz 0975631635 1994
Anna Alnikina 0505053455 1989

5.2. Пpиклад. З файла People.txt вивести всi слова-полiндроми
довжини 4 або 5 букв разом з порядковими номерами рядкiв, в
яких вони знаходяться.

grep -n -o -i "\([[:alpha:]]\)\([[:alpha:]]\)[[:alpha:]]\?\2\1" Disk:\...\
People.txt
3:Anna
3:nikin
4:Pylyp
6:Volov
21:Korok
32:Saras

5.3. Пpиклад. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких в остан-
ньому словi є подвоєння будь-якої букви.

grep -x ".*[[:blank:]][[:alpha:]]*\([[:alpha:]]\)\1[[:alpha:]]*$"
Disk:\...\Metalist.txt
71 MF Sergei Tkachyov Russia

5.4. Пpиклад. Вивести всi рядки з файла a.txt, в яких зустрiча-
ються два послiдовно записанi однаковi слова, роздiленi пропуска-
ми.

grep -w -i "\([[:alpha:]]\+\)[[:blank:]]\+\1" a.txt

Питання та вправи до роздiлу 2.

2.1. Перерахуйте основнi опцiї команди grep.

2.2. Як утворюються символьнi класи?

2.3. Для чого використовують групи та посилання?

2.4. Вивести всi рядки з iнформацiєю про форвардiв з файла
Metalist.txt.
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2.5. У файлi Metalist.txt пiдрахувати кiлькiсть закордонних фут-
болiстiв.

2.6. Вивести рядки з iнформацiєю про футболiстiв iз Бразилiї та
Аргентини з файла Metalist.txt.

2.7. Видати iнформацiю про усiх закордонних захисникiв файла
Metalist.txt.

2.8. Вивести назви файлiв додатку, якi мiстять двоцифровi числа.

2.9. Вивести назви файлiв додатку, якi не мiстять слiв довжини 3.

2.10. Вивести всi рядки з файлiв Metalist.txt, People.txt та Com-
pany.txt, в яких восьмим символом є буква a.

2.11. Вивести всi рядки з файлiв Metalist.txt та Company.txt, в
яких мiститься принаймнi одне слово з третьою буквою n.

2.12. Видати всi рядки з файла Metalist.txt, в яких 12 символом
є велика буква.

2.13. Пiдрахувати кiлькiсть рядкiв з файла Metalist.txt, якi мi-
стять числа в iнтервалi вiд 10 до 35.

2.14. Вивести рядки з файла Metalist.txt, в яких другим симво-
лом є цифра 7, а п’ятим – буква f (регiстр букв iгнорувати).

2.15. З файла Metalist.txt вивести всi рядки (з порядковими но-
мерами), передостаннiм символом в яких є буква n.

2.16. Пiдрахувати кiлькiсть рядкiв файла Metalist.txt, якi не мi-
стять букв m та o одночасно.

2.17. Видати усi рядки з файла People.txt, другими буквами яких
не є букви i, a або e.

2.18. Вивести iнформацiю про тих людей з файла People.txt, в
яких номер телефону закiнчується на цифру з дiапазону 0-5, а рiк
народження не закiнчується на жодну з цих цифр.

2.19. З файла People.txt вивести усi рядки, останньою буквою
iменi яких є a, а першою буквою прiзвища – K.

2.20. Видати всi рядки з файлiв Metalist.txt, People.txt та
Company.txt, в яких 8 символ не належить дiапазону k-z.
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2.21. Вивести усi рядки з файла People.txt, в яких iм’я не мiстить
5 букв, а прiзвище мiстить 6 букв.

2.22. Вивести усi рядки з файла People.txt, якi мiстять числа 74
та 47 одночасно.

2.23. Видати iнформацiю про людей iз файла People.txt, номери
телефонiв яких мiстять цифри 9 i 4, мiж якими мiститься довiльна
кiлькiсть цифр 7 (їх може не бути зовсiм).

2.24. Видати iнформацiю про усiх людей 1991 року народження
iз файла People.txt, номери телефонiв яких мiстять цифру 8.

2.25. Пiдрахувати кiлькiсть абонентiв „Київстар” iз файла
People.txt.

2.26. З файла Company.txt вивести всi рядки, в яких є принаймнi
два знаки пунктуацiї.

2.27. Видати всi рядки з файла People.txt, в яких число 06 зу-
стрiчається двiчi.

2.28. Вивести iнформацiю про перших п’ятьох людей з файла
People.txt, якi народилися в 80-х роках.

2.29. Вивести iнформацiю про усiх людей iз файла People.txt, в
яких прiзвище або iм’я закiнчується буквою k.

2.30. Видати iнформацiю про тих людей з файла People.txt, в
яких прiзвище мiстить бiльше шести лiтер.

2.31. Видати данi про тих людей з файла People.txt, в яких iм’я
мiстить вiд 5 до 8 лiтер.

2.32. Вивести всi слова непарної довжини файла Company.txt.

2.33. Видати всi рядки з файла Company.txt, в яких першим сим-
волом є велика буква, а останнiм – цифра.

2.34. Вивести всi рядки файла Metalist.txt, довжина яких при
дiленнi на 4 дає остачу 1.

2.35. З файла Company.txt вивести всi рядки, якi мiстять при-
наймнi два пропуски пiдряд та довжина яких не дiлиться на 6.
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2.36. Вивести iнформацiю про першого футболiста з iменем And-
riy з файла Metalist.txt та наступних трьох футболiстiв по списку.

2.37. Видати кожнi чотири послiдовнi рядки з файла People.txt,
в другому з яких передостанньою цифрою номера телефону є 3.

2.38. Вивести рядки з iнформацiєю про прiзвища, вiк та дату
прийняття на роботу тих людей з файла Company.txt, iм’я яких
мiстить три букви.

2.39. Вивести повну iнформацiю про людей з файла Company.txt,
вiк яких вiд 30 до 35 рокiв.

2.40. З файла People.txt вивести всi слова довжини 5 разом з
порядковими номерами рядкiв, в яких вони мiстяться.

2.41. Вивести тiльки номери телефонiв абонентiв „Київстар” з
файла People.txt.

2.42. Видати всi тi рядки з файла People.txt, в яких номери те-
лефонiв мiстять полiндроми довжини 2 або 3.

2.43. Вивести тi рядки з файла People.txt, в яких третя цифра
номера телефону спiвпадає з останньою цифрою.

2.44. Видати iнформацiю про тих людей 1990 року народження
з файла People.txt, в яких номер телефону мiстить три послiдовнi
однаковi цифри.

2.45. Пiдрахувати кiлькiсть тих людей з файла People.txt, в яких
друга лiтера iменi спiвпадає з останньою.

2.46. Вивести данi про тих людей з файла People.txt, в яких пер-
ша лiтера прiзвища спiвпадає з передостанньою лiтерою.

2.47. Вивести iнформацiю про усiх людей з файла People.txt, в
яких 2 та 3 лiтера iменi спiвпадають з 1 та 4 лiтерою прiзвища
вiдповiдно (регiстр букв iгнорувати).

2.48. Видати всi тi рядки з файла People.txt, в яких ще раз зу-
стрiчається перша буква (регiстр букв iгнорувати).

2.49. Вивести всi тi рядки з файла People.txt, в яких останнi чо-
тири символи утворюють полiндром.



Роздiл III

Обробка тексту потоковим редактором sed

Програма sed – це потоковий редактор (stream editor) для авто-
матичного редагування тексту. „Потоковий редактор” в тому сенсi,
що вiн може редагувати вхiдний потiк даних неперервно. Автома-
тично – означає те, що пiсля задання вами правил редагування,
далi все вiдбувається без вашої участi. Iншими словами, редактор
sed не є iнтерактивним. Вiн здатен виконувати складнi завдання,
але треба витратити час, щоб навчитися їх формулювати.

Редактор sed викликається наступним чином:

sed [-n] [-i] [-e команда 1]...[-e команда n] [-f файл команд]
[шлях до вхiдних файлiв] [> шлях до файла вихiдних даних]

Sed циклiчно зчитує рядки з вхiдних текстових файлiв або зi
стандартного вводу stdin в робочий буфер, змiнює їх у залежностi
вiд команд редагування або вiд файла команд i виводить результат
(за вiдсутностi опцiї -n) на стандартний вивiд stdout або в файл
вихiдних даних. Якщо використовується опцiя -i, то змiни будуть
виконуватися у вхiдних файлах. Пiсля кожного циклу робочий бу-
фер очищається. Опцiя -n вiдмiняє вивiд (який вiдбувається за за-
мовчуванням). Якщо виконується тiльки одна команда, то опцiя -e
необов’язкова. У випадку, коли потрiбно виконати значну кiлькiсть
команд, зручнiше записати їх у файл i застосувати опцiю -f. Напри-
клад, команда sed -f cmd.txt list.txt буде застосовувати команди з
файла cmd.txt до даних файла list.txt. Кожна команда файла ко-
манд має мiститися в окремому рядку. Важливо не плутати файл
команд iз файлом вхiдних даних.

Формат команди:

[адреса1[, адреса2]][!]функцiя[аргументи]

30
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Адресами можуть бути: порожнє поле; десятковi числа, що за-
дають номер вхiдних рядкiв (за кiлькох файлiв припускається на-
скрiзна нумерацiя); знак долара ($), який вказує на останнiй рядок
в останньому файлi; контекстна адреса, яка складається з регу-
лярного виразу, помiщеного мiж двома косими рисками. Адреси
команди повнiстю визначають її застосовнiсть до вмiсту робочого
буфера. Командний рядок, який не мiстить адреси, застосовується
до кожного рядка вхiдного файла. Командний рядок, що мiстить
одну контекстну адресу застосовується до кожного рядка з вказа-
ним регулярним виразом. Двi адреси в командi вказують дiапазон
її застосовностi: початок – до вмiсту робочого буфера з моменту
його вiдповiдностi першiй адресi (зiставляється з регулярним вира-
зом або має рядок з вказаним номером), кiнець – його вiдповiднiсть
другiй адресi. Потiм процес видiлення дiапазону повторюється. По-
чинаючи з першого рядка, який супроводжується обраним дiапа-
зоном, sed починає пошук першої адреси знову.

Наприклад, команда з адресою /big/ застосовується до всiх ряд-
кiв вхiдного файла, якi мiстять слово big. Якщо вказана адреса 3, $,
то команда застосовуватиметься до всiх рядкiв, починаючи з тре-
тього. Команда з адресою /big/,/ˆ$/ застосовується до всiх рядкiв,
починаючи з першого рядка, який мiстить слово big, до наступного
першого порожнього рядка, потiм знову шукається вказаний дiапа-
зон i т.д. Якщо ж деякий рядок мiстить слово big, але пiсля нього
немає бiльше порожнiх рядкiв, то команда застосовується до остан-
нього рядка включно.

Варто зауважити використання конструкцiї виду „!функцiя”. У
цьому випадку команда застосовується до всiх рядкiв, крiм тих, якi
вказанi в адресi. Якщо адреса вiдсутня, то команда не застосовує-
ться до жодного рядка.

У sed немає змiнних, однак є двi областi пам’ятi, з якими можна
працювати фактично як iз змiнними: робочий буфер (pattern space)
i допомiжний буфер (hold space). На початку роботи обидва буфе-
ри є порожнiми. Робочий буфер мiстить останнiй зчитаний з файла
рядок. Саме з цiєю областю пам’ятi працюють основнi команди. Де-
якi команди використовують допомiжну пам’ять, щоб запам’ятати
всю робочу область або її частину для подальшого використання.
Hold space – це допомiжнiй буфер, в якому можуть мiститися ряд-
ки протягом всiєї роботи редактора. Мiж робочим i допомiжним
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буферами можна проводити обмiн даними (додавання, замiщення,
обмiн). Слiд зауважити, що обидвi областi можуть мiстити не тiль-
ки один рядок, а й декiлька рядкiв, роздiлених символом нового
рядка \n(newline). Робоча i допомiжна областi пам’ятi здатнi збе-
рiгати не менше як 8192 байт.

1. Список функцiй редактора sed

Усi функцiї sed – це букви a b c d D g G h H i n N p P q Q r s t
w x y =. Кожна визначає деяку дiю. Як правило, бiльшiсть команд
sed застосовуються до робочого буфера i вихiдного потоку.

Для вхiдного потоку застосовують тiльки двi команди:
• n – взяти наступний рядок з stdin i замiнити вмiст робочого
буфера цим рядком;

• N – взяти наступний рядок i додати його до вмiсту робо-
чого буфера (не очищаючи цей буфер), роздiливши рядки
символом нового рядка \n.

На допомiжний буфер впливають ще три команди:
• h – замiнити вмiст допомiжного буфера вмiстом робочого
буфера;

• H – додати вмiст робочого буфера до допомiжного буфера,
роздiливши рядки символом нового рядка \n;

• x – помiняти мiсцями вмiст робочого та допомiжного буфе-
рiв.

На вихiдний потiк впливають команди:
• = – надрукувати номер рядка;
• a\text – додати text пiсля рядка виводу;
• i\text – додати text перед рядком виводу;
• c\text – замiнити текст виводу на зазначений text;
• p – вивести поточний вмiст робочого буфера;
• P – вивести перший рядок (до символу \n) з робочого бу-
фера;

• r rfile – вивести вмiст rfile на stdout перед читанням насту-
пного рядка;
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• w wfile – записати вмiст робочого буфера в файл wfile (ма-
ксимально можна використовувати до 10 вiдкритих фай-
лiв).

До робочого буфера можна застосувати команди:
• d – видалити вмiст робочого буфера i почати новий цикл;
• D – видалити перший рядок з робочого буфера i почати но-
вий цикл, але новий вхiдний рядок не брати, доки робочий
буфер не буде порожнiм;

• g – замiнити вмiст робочого буфера вмiстом допомiжного
буфера;

• G – додати вмiст допомiжного буфера до робочого, роздi-
ливши рядки символом нового рядка \n;

• s/str1/str2/ – виконати замiну str1 на str2;
• y/str1/str2/ – виконати транслiтерацiю, тобто замiнити всi
входження символiв з str1 на вiдповiднi з str2. Довжини
рядкiв повиннi бути рiвними.

Є ще умовнi i керуючi команди:
• { } – визначити блок команд;
• : label – встановлює мiтку label для переходу за b i t коман-
дами;

• b label – перейти на мiтку, що встановлюється за допомо-
гою символу :, якщо label порожнiй, то перейти в кiнець
скрипту;

• t – перейти на мiтку, яка встановлюється за допомогою сим-
волу :, якщо для цього рядка була виконана замiна з допо-
могою команди s (прапорець здiйснення замiни вiдновлює-
ться при читаннi наступного рядка або виконаннi команди
s);

• T – перейти на мiтку, яка встановлюється з допомогою сим-
волу :, якщо для цього рядка не була виконана замiна з
допомогою команди s;

• q – завершити команди, але перед цим додрукувати те, що
залишилося на входi;

• Q – завершити команди негайно;
• !func – застосовувати функцiю func (або групу функцiй в
{}) до рядкiв, якi не потрапляють у вказанi адреси.



34 III. ОБРОБКА ТЕКСТУ ПОТОКОВИМ РЕДАКТОРОМ SED

В наступних пунктах зупинимося на основних командах деталь-
нiше.

2. Функцiя контекстної замiни

Програма sed має безлiч власних команд, проте бiльшiсть ко-
ристувачiв знають тiльки команду s, i цього цiлком вистачає, щоб
працювати з редактором sed.

Формат:
"s/регулярний вираз/замiна/прапори"
Функцiя s замiнює слово, яке належить формальнiй мовi, запи-

санiй регулярним виразом, на замiну.
Наприклад, якщо задати команду
echo sunday | sed s/day/night/ (Enter),

то в результатi отримаємо:
sunnight
Ми не брали вираз s/day/night/ в лапки, бо даний приклад не

потребує їх, але якби в ньому були присутнi метасимволи, то лапки
були б обов’язковi.

2.1. Пpиклад. Нехай файл know.txt мiстить текст:

Knowledge is so simple
just look around any activity
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

В результатi дiї команди
sed -e "s/simple/hard/" -e "s/big/small/" know.txt > new.txt
створиться файл new.txt, який мiститиме текст:

Knowledge is so hard
just look around any activity
gain knowledge with any
and try to give your life a small turn.

Редактор sed працює з регулярними виразами так, як i фiльтр
grep. Зокрема, при їх побудовi можна використовувати групи та
посилання.
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2.2. Пpиклад. З допомогою команди
echo They have three books | sed "s/\([[:alpha:]]\+\).*/\1/"
буде виведено тiльки перше слово рядка:
They

2.3. Пpиклад. Для того щоб помiняти слова мiсцями, потрiбно
спершу їх запам’ятати, а потiм записати посилання на них у про-
тилежному порядку:

echo one two | sed "s/\([a-z]\+\)[[:blank:]]\+\([a-z]\+\)/\2 \1/"
two one

Щоб видалити дублiкати слiв, можна використати команду:
echo one one | sed "s/\([[:alpha:]]\+\)[[:blank:]]\+\1/\1/"
one

2.4. Пpиклад. У всiх рядках файла know.txt, якi мiстять слово
any, видалити перше слово.

Для цього, як вiдомо, потрiбно використати команду з адресою
/any/. Шукана команда має вигляд:

sed "/any/s/ˆ[[:alpha:]]\+//" know.txt
Knowledge is so simple
look around any activity
knowledge with any
and try to give your life a big turn.

2.5. Пpиклад. Подвоїти перше слово, витерши решту тексту, у всiх
рядках, якi не мiстять слова just:

sed "/just/!s/\([[:alpha:]]\+\).*/\1 \1/" know.txt
Knowledge Knowledge
just look around any activity
gain gain
and and

2.6. Пpиклад. Розглянемо роботу редактора sed з вкладеними
групами:

echo abcde | sed "s/\([a-z]\([a-z]\)\([a-z]\)\)\(\([ a-z]\)\([a-z]\)\)/
\1 \2 \3 \4 \5 \6/"
abc b c de d e
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2.7. Пpиклад. Видалити всi пропуски та символи табуляцiї на по-
чатку i вкiнцi кожного рядка файла file.txt можна командою:

sed -e "s/ˆ[[:blank:]]*//" -e "s/[[:blank:]]*$//" file.txt

Прапори замiни ставляться пiсля останнього роздiльника. Вони
визначають дiю команди у випадку, коли в рядку знайшлося бiль-
ше одного збiгу iз регулярним виразом. Якщо не вказано жодного
прапора, то програма замiнить лише перше входження регулярно-
го виразу в кожному рядку. Якщо потрiбно замiнити кожне слово,
задане регулярним виразом, то слiд використати прапор глобальної
замiни g.

2.8. Пpиклад. Без прапора g
echo 0989895779 | sed "s/9/a/"
0a89895779

редактор замiнив тiльки перше входження цифри 9. А тепер з пра-
пором глобальної замiни:

echo 0989895779 | sed "s/9/a/g"
0a8a8a577a
Усi збiги в цьому рядку були замiненi.

Якщо не застосовувати прапорiв, то редактор sed замiнить тiль-
ки перше входження регулярного виразу. Якщо ж використати пра-
пор g, то програма замiнить кожен збiг. А як вибрати один зi збiгiв,
якщо їх декiлька в рядку? Це можна зробити з допомогою числово-
го прапора, який ставиться пiсля останнього роздiльника i вказує,
яке по порядку входження пiдлягає замiнi.

2.9. Пpиклад. Щоб замiнити третє входження цифри 9, треба ви-
користати команду:

echo 0989895779 | sed "s/9/a/3"
09898a5779

Числовий прапор може бути будь-яким цiлим числом вiд 1 до
512. Можна комбiнувати числовий прапор з прапором g.

2.10. Пpиклад. Якщо потрiбно залишити незмiнним перше вхо-
дження, а друге i наступнi видалити, то команда буде така:

echo 0989895779 | sed "s/9//2g"
0988577
Редактор видалив всi входження цифри 9, починаючи з другого.



2. ФУНКЦIЯ КОНТЕКСТНОЇ ЗАМIНИ 37

Для виводу змiнених рядкiв використовується прапор p (pri-
nt). Слiд зауважити, що за замовчуванням програма sed видає на
стандартний вивiд (наприклад, на екран монiтора) всi рядки, тому
з прапором p деякi рядки виводитимуться двiчi. Зазвичай прапор p
використовують з опцiєю -n, яка блокує стандартне виведення ре-
зультату. Як наслiдок, виводяться тiльки тi рядки, в яких зроблено
змiни.

2.11. Пpиклад. Видалити зайвi пропуски в усiх рядках файла
Metalist.txt (додаток Б), якi знаходяться мiж рядками, що мiстять
цифри 4 та 7 вiдповiдно. Змiненi рядки вивести на екран монiтора.

Як згадувалось вище, команда з адресою /4/,/7/ застосовується
до всiх рядкiв, починаючи з першого рядка, який мiстить цифру 4,
до наступного першого рядка з цифрою 7, потiм знову шукається
вказаний дiапазон i т.д. Тому дана команда матиме вигляд:

sed -n "/4/,/7/s/[[:blank:]]\+/ /gp" Disk:\...\Metalist.txt
В результатi на екран монiтора будуть виведенi рядки:
4 DF Andriy Berezovchuk Ukraine
5 MF Oleh Shelayev Ukraine
6 DF Marco Torsiglieri Argentina
7 MF Serhiy Valyayev Ukraine
24 FW Yevhen Budnik Ukraine
27 MF Yuriy Chonka Ukraine

Прапори I та i роблять процес замiни нечутливим до регiстру
символiв.

2.12. Пpиклад. Без прапора i команда
echo Night | sed s/night/day/
виведе на екран монiтора слово Night, а результатом дiї команди
echo Night | sed s/night/day/i
буде слово day.

Символ & (амперсанд), включений до складу регулярного ви-
разу замiни, замiнюється на знайдений регулярний вираз. Напри-
клад, з допомогою команди sed "s/[;:?]/& sign &/g" кожен символ
; замiниться на „; sign ;”, : – на „: sign :”, а ? – на „? sign ?”.

2.13. Пpиклад. Для того щоб взяти в дужки друге слово у кожно-
му рядку файла know.txt, застосовуємо команду:
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sed "s/[[:alpha:]]\+/(&)/2" know.txt
Knowledge (is) so simple
just (look) around any activity
gain (knowledge) with any
and (try) to give your life a big turn.

2.14. Пpиклад. Щоб подвоїти 50 символ в усiх рядках, починаючи
з п’ятого, можна скористатися командою:

sed "5,$s/./&&/50" iм’я файла

Зауважимо також, що можна використовувати спецiальну по-
слiдовнiсть зi слешу i однiєї з букв L, l, U, u чи E. Вони мають
наступнi значення:

• \L – переводить букви замiни в нижнiй регiстр доти, доки
не зустрiне \U чи \E;

• \l – переводить наступний символ замiни в нижнiй регiстр;
• \U – переводить букви замiни в верхнiй регiстр доти, доки
не зустрiне \U чи \E;

• \u – переводить наступний символ замiни в верхнiй регiстр;
• \E – вiдмiняє перевiд, розпочатий \L чи \U.

2.15. Пpиклад. Розглянемо наступнi команди:
echo clever student | sed "s/clever/\u&/"
Clever student
echo clever student | sed "s/[a-z]\+/\u&/2"
clever Student
echo clever student | sed "s/.*/\U&/"
CLEVER STUDENT
echo Clever Student | sed "s/\([[:alpha:]]\+\)\(.*\)/\U\1\E\2/"
CLEVER Student

3. Функцiї видалення та друку

Команда d (delete) видаляє зi стандартного виводу зазначенi в
адресi рядки. Якщо адреса вiдсутня, то не виводиться жоден рядок.
Все те, що було сказано ранiше про адресацiю рядкiв, має мiсце i
для команди d (як i для майже всiх команд редактора sed).
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3.1. Пpиклад. Команда
sed 2d know.txt

видалить з файла know.txt другий рядок:
Knowledge is so simple
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.
З допомогою команди
sed /now/d know.txt

будуть видаленi всi рядки, якi мiстять слово now:
just look around any activity
and try to give your life a big turn.

3.2. Пpиклад. Видалити першi 10 рядкiв з файла file.txt можна
командою:

sed "1,10d" file.txt
А видалити останнiй рядок:

sed "$d" file.txt

3.3. Пpиклад. Видалити всi порожнi рядки з файла file.txt можна
з допомогою будь-якої з двох команд:

sed "/ˆ$/d" file.txt або sed "/./!d" file.txt
А видалити всi порожнi рядки на початку файла можна так:

sed "/./,$!d" file.txt

3.4. Пpиклад. Друкувати всi рядки, вилучивши групи рядкiв, по-
чинаючи вiд рядка зi словом look до рядка, що мiстить with:

sed "/look/,/with/d" know.txt
Knowledge is so simple
and try to give your life a big turn.

Команда p (print) виводить вмiст робочого буфера. Англiйське
слово „print” перекладається як „друкувати”, що в українськiй мовi
асоцiюється з принтером, або, принаймнi, з клавiатурою. Насправ-
дi ж це слово в англiйському контекстi найчастiше означає просто
виведення на екран монiтора. Так що команда p нiчого не друкує,
а просто виводить на стандартний вивiд зазначенi рядки. Дана ко-
манда подвоює рядки у виводi, бо програма sed за замовчуванням
виводить рядок, а команда p виводить той же рядок вдруге.
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3.5. Пpиклад. Подвоїти порожнi рядки для полiпшення вигляду
тексту можна з допомогою команди:

sed "/ˆ$/p" iм’я файла

Але „справжнє своє обличчя” команда p розкриває в поєднаннi
з опцiєю -n, яка, як ви пам’ятаєте, забороняє виведення рядкiв на
екран. Комбiнуючи опцiю -n з командою p, можна отримати на
виводi тiльки потрiбнi рядки.

3.6. Пpиклад. Переглянути рядки з першого по десятий можна з
допомогою команди:

sed -n "1,10p" file.txt
А друкувати останнiй рядок файла:

sed -n "$p" file.txt або sed "$!d" file.txt

3.7. Пpиклад. Друкувати лише тi рядки, якi мiстять слово, задане
регулярним виразом:

sed -n "/регулярний вираз/p" або sed "/регулярний вираз/!d"
А друкувати тi рядки, якi не мiстять вказаного слова:

sed -n "/регулярний вираз/!p" або sed "/регулярний вираз/d"

3.8. Пpиклад. Друкувати частину файла мiж двома регулярними
виразами so та any (включно):

sed -n "/so/,/any/p" know.txt
Knowledge is so simple
just look around any activity

4. Функцiї вставки нових рядкiв

Команда a\text додає рядок text пiсля вказаних в адресi рядкiв.
Якщо ж адреса не вказана, то виводить даний text пiсля кожного
рядка.

Розглянемо дiю команди на прикладах:

4.1. Пpиклад. Нехай вхiднi данi заходяться в файлi know.txt.
sed "a\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
just look around any activity
it is easy
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gain knowledge with any
it is easy
and try to give your life a big turn.
it is easy

sed "/now/a\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
just look around any activity
gain knowledge with any
it is easy
and try to give your life a big turn.

sed "/so/,/with/a\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
just look around any activity
it is easy
gain knowledge with any
it is easy
and try to give your life a big turn.

Команда c\text видаляє вказанi рядки i замiнює їх на text.

4.2. Пpиклад. Замiнити другий рядок на it is easy можна з допо-
могою команди:

sed "2с\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

Якщо вказаний дiапазон, то команда виводить тiльки один ек-
земпляр тексту, а не замiнює кожен рядок дiапазону:

sed "2,3с\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
and try to give your life a big turn.
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Слiд зазначити таку особливiсть: якщо перед командою c бу-
ла виконана команда a, то текст, який вставляється командою c,
вставляється ранiше тексту, вставленого з допомогою a.

4.3. Пpиклад. Розглянемо таку команду:
sed -e "2,3a\it is easy" -e "3c\new line" know.txt
Knowledge is so simple
just look around any activity
it is easy
new line
it is easy
and try to give your life a big turn.

Розглянемо iнший варiант:
sed -e "3a\it is easy" -e "2,3c\new line" know.txt
Knowledge is so simple
new line
it is easy
and try to give your life a big turn.

Команда i\text виводить на stdout рядок text перед вказаними
рядками. Вона дiє аналогiчно, як i команда a:

4.4. Пpиклад. Вставити перед другим i третiм рядком файла know.txt
рядок it is easy:

sed "2,3i\it is easy" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
just look around any activity
it is easy
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

При використаннi команди i разом з командою c, слiд врахову-
вати особливiсть, вказану нами вище при описi команди a.

sed -e "2,3i\it is easy" -e "3c\new line" know.txt
Knowledge is so simple
it is easy
just look around any activity
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it is easy
new line
and try to give your life a big turn.

5. Приклади використання iнших функцiй

Функцiя y/str1/str2/ виконує транслiтерацiю, тобто замiну всiх
входженнь символiв з str1 на вiдповiднi з str2. Довжини рядкiв
мають бути рiвними.

5.1. Пpиклад. Команда
echo acbbcca |sed "y/abc/012/"

виконає замiни букв a, b, c на цифри 0, 1, 2 вiдповiдно. В результатi
на екран монiтора буде виведено число 0211220.

Виконаємо шифрування тих рядкiв файла know.txt, якi мiстять
слово now, шифром зсуву малих букв на двi позицiї праворуч:
sed /no/y/abcdefghiklmnopqastuvwxyz/cdefghiklmnopqastuvwxyzab/
know.txt

Kpqyngf ig lu uq uloang
just look around any activity
itlp mpqyngfig ylvk tpa
and try to give your life a big turn.

Функцiя q припиняє роботу програми sed пiсля зазначеного
рядка. Це зручно, якщо потрiбно припинити редагування пiсля до-
сягнення певного мiсця в текстi. Наприклад, команда sed "11q"
закiнчить роботу пiсля досягнення 11-го рядка. Функцiя q – одна
з небагатьох функцiй sed, якi не працюють з дiапазонами рядкiв.
Не може ж команда припинити роботу 10 раз поспiль, якщо ми
введемо sed "1,10q"!

Функцiя r не тiльки прочитає вказаний файл, але i вставить
його вмiст у потрiбне мiсце редагованого файла. Для вибору „по-
трiбного мiсця” використовується вже знайома нам адресацiя (за
номерами рядкiв, за виразами, та iн.).

5.2. Пpиклад. Команда
echo KNOWLEDGE|sed "r know.txt"

виведе на екран монiтора текст:
KNOWLEDGE
Knowledge is so simple
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just look around any activity
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

Функцiя = видає номер зазначеного рядка. Вона не працює з
дiапазонами рядкiв.

5.3. Пpиклад. Перед кожним рядком, який мiстить слово no, ви-
вести його порядковий номер:

sed "/no/=" know.txt
1
Knowledge is so simple
just look around any activity
3
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.
Або тiльки номери рядкiв:
sed -n "/no/=" know.txt
1
3

5.4. Пpиклад. Для того щоб пiдрахувати кiлькiсть рядкiв у вхi-
дному файлi, достатньо просто вивести номер останнього рядка:

sed -n "$=" know.txt
4

Функцiя G додає вмiст допомiжного буфера до робочого буфе-
ра, роздiливши рядки символом нового рядка \n. Оскiльки на по-
чатку роботи допомiжний буфер мiстить порожнiй рядок, то дану
функцiю зручно використовувати для додавання порожнiх рядкiв
у текст.

5.5. Пpиклад. Вставити порожнiй рядок пiсля кожного рядка фай-
ла know.txt, що мiстить слово no:

sed "/no/G" know.txt
Knowledge is so simple

just look around any activity
gain knowledge with any
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and try to give your life a big turn.

Два порожнi рядки пiсля кожного рядка вставляються з допо-
могою команди:

sed "{G; G}" know.txt
А команда
sed "/ˆ$/d; G" know.txt

вставить порожнi рядки пiсля кожного непорожнього рядка.

Функцiя x мiняє мiсцями вмiст допомiжного та робочого буфе-
рiв.

5.6. Пpиклад. Вставити порожнiй рядок перед кожним рядком,
який мiстить no:

sed "/no/{x; p; x;}" know.txt

Knowledge is so simple
just look around any activity

gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

Дана команда спершу мiняє вмiст буферiв: вхiдний рядок пе-
реноситься в допомiжний буфер, а порожнiй – в робочий. Потiм
функцiя p виводить вмiст робочого буфера (порожнiй рядок). На-
останок, функцiя x знову мiняє вмiст буферiв i sed виводить вмiст
робочого буфера.

Вставити порожнiй рядок перед i пiсля кожного рядка, який
мiстить no, можна з допомогою команди:

sed "/no/{x; p; x; G;}" know.txt

Функцiя n виводить вмiст робочого буфера, бере наступний ря-
док з stdin i замiнює вмiст робочого буфера цим рядком.

5.7. Пpиклад. Видалити кожен другий рядок:
sed "n; d" know.txt
Knowledge is so simple
gain knowledge with any



46 III. ОБРОБКА ТЕКСТУ ПОТОКОВИМ РЕДАКТОРОМ SED

Дана команда дiє наступним чином: програма sed заносить пер-
ший рядок в робочий буфер, потiм функцiя n виводить вмiст буфе-
ра (перший рядок) i заносить другий рядок, а функцiя d видаляє
його i т.д.

5.8. Пpиклад. Видалити кожен восьмий рядок у файлi:
sed "n; n; n; n; n; n; n; d;" file.txt
Додати порожнiй рядок через кожнi 5 рядкiв:
sed "n; n; n; n; G;" file.txt
Починаючи з третього рядка, друкувати кожний сьомий рядок

файла People.txt:
sed -n "3,${p; n; n; n; n; n; n;}" Disk:\...\People.txt
Anna Alnikina 0505053455 1989
Lesya Gogol 0636200646 1931
Lyuba Nazarova 0974364068 1991
Natalia Slyvchuk 0976683158
Olia Vuykova 0672151856 1965

5.9. Пpиклад. Вивести наступний рядок пiсля рядка, вказаного в
адресi, не друкуючи самого рядка з адресою, можна з допомогою
команди:

sed -n "1{n; p}" know.txt
just look around any activity

Функцiя g замiнює вмiст робочого буфера вмiстом допомiжного,
а функцiя h навпаки – вмiст допомiжного буфера вмiстом робочого
буфера.

5.10. Пpиклад. Вивести рядок перед рядком, вказаним адресою,
не друкуючи самого рядка з адресою, можна з допомогою команди:

sed -n "/look/{g; 1!p}; h" know.txt
Knowledge is so simple

5.11. Пpиклад. Видалити останнiй непорожнiй рядок в кожному
абзацi (порожнiй рядок роздiляє абзаци):

sed -n "/ˆ$/{p; h;}; /./{x; /./p;}" file.txt

5.12. Пpиклад. Друкувати передостаннiй рядок у файлi (для одно-
рядкового файла друкувати порожнiй рядок):

sed -e "$!{h; d;}" -e x know.txt
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gain knowledge with any

Функцiя H додає вмiст робочого буфера до допомiжного, роз-
дiливши рядки символом нового рядка \n.
5.13. Пpиклад. Вивести рядки вхiдного файла в оберненому по-
рядку:

sed -n "1h; 1n; x; H; $x; $p" know.txt
and try to give your life a big turn.
gain knowledge with any
just look around any activity
Knowledge is so simple
Розглянемо дiю даної команди детальнiше. Оскiльки на початку

роботи допомiжний буфер порожнiй, то при обробцi першого рядка
перемiщуємо вмiст робочого буфера в допомiжний. Далi виводимо
в stdout вмiст робочого буфера (пiсля попередньої команди вiн
порожнiй), бо якщо цього не зробити, то перший рядок продублю-
ється. Пiсля цього для всiх рядкiв мiняємо мiсцями вмiст робочого
i допомiжного буферiв та додаємо новий вмiст робочого буфера
до нового вмiсту допомiжного буфера. Пiсля того, як опрацюємо
останнiй рядок, переносимо в робочий буфер вмiст допомiжного
буфера i виводимо отриманий результат в stdout.

5.14. Пpиклад. Друкувати абзац, якщо вiн мiстить регулярний
вираз "1986" (порожнiй рядок роздiляє абзаци):

sed -e "/./{H; $!d;}" -e "x; /1986/!d;" Disk:\...\Company.txt
Name: Sue Smith
Age: 48
Hire_date: 1986-12-10
Sales: 474050.00

Name: Dan Roberts
Age: 45
Hire_date: 1986-10-20
Sales: 305673.00

Функцiя N бере наступний рядок i додає його до вмiсту робочого
буфера (не очищаючи його), роздiливши рядки символом нового
рядка \n.
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5.15. Пpиклад. Об’єднати пари сусiднiх рядкiв у один:
sed "$!N; s/\n//" know.txt
Knowledge is so simple just look around any activity
gain knowledge with any and try to give your life a big
turn.

Функцiя D видаляє перший рядок з робочого буфера i починає
новий цикл, але новий вхiдний рядок не береться, доки робочий
буфер не буде порожнiм.

5.16. Пpиклад. Друкувати два останнi рядки файла:
sed "$!N; $!D" know.txt
gain knowledge with any
and try to give your life a big turn.

Видалити два останнi рядки файла:
sed "N; $!P; $!D; $d" know.txt
Knowledge is so simple
just look around any activity

Пригадаємо функцiї, якi працюють з мiтками:
• : label – встановлює мiтку label для переходу за b i t коман-
дами;

• b label – перейти на мiтку, що встановлюється за допомо-
гою символу :, якщо label порожнiй, то перейти в кiнець
скрипту;

• t label – перейти на мiтку, яка встановлюється за допомогою
символу :, якщо для цього рядка була виконана замiна з до-
помогою команди s (прапорець здiйснення замiни вiдновлю-
ється при читаннi наступного рядка або виконаннi команди
s);

• T label – перейти на мiтку, яка встановлюється з допомогою
символу :, якщо для цього рядка не була виконана замiна з
допомогою команди s.

5.17. Пpиклад. Проаналiзуємо наступнi команди:
sed "b lb; 2d; : lb; 3d" know.txt
Knowledge is so simple
just look around any activity
and try to give your life a big turn.
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В данiй командi з допомогою функцiї b вiдбувається перехiд на
мiтку lb, а далi видаляється третiй рядок функцiєю d.

sed "1s/a/A/g; t lb; 2d; : lb; 3d" know.txt
Knowledge is so simple
and try to give your life a big turn.
Оскiльки в першому рядку не виконується замiна (в ньому не-

має букви a), то перехiд з допомогою функцiї t не вiдбувається, а
тому спершу видаляється другий, а потiм третiй рядки.

sed "1s/a/A/g; T lb; 2d; : lb; 3d" know.txt
Knowledge is so simple
just look around any activity
and try to give your life a big turn.
Оскiльки в першому рядку не виконується замiна, то вiдбуває-

ться перехiд з допомогою функцiї T i видаляється третiй рядок.

5.18. Пpиклад. Розглянемо команду:
sed -n -e "1{h; b eof}" -e "${=; x; p; Q}" -e "H; : eof" know.txt
4
Knowledge is so simple
just look around any activity
gain knowledge with any
Вона виводить на екран кiлькiсть рядкiв файла, а потiм всi

рядки, крiм останнього. Алгоритм простий:
• якщо опрацьовуємо перший рядок, то переносимо його в
допомiжний буфер (h) i виходимо через мiтку eof (b);

• опрацьовуючи останнiй рядок, виводимо його номер (=),
дiстаємо все, що є в допомiжному буферi (x), виводимо (p)
i закiнчуємо (Q);

• по замовчуванню додаємо наступний рядок в допомiжний
буфер (H).

5.19. Пpиклад. Вивести вiсiм останнiх рядкiв файла People.txt мо-
жна з допомогою команди:

sed -e ": a" -e "$q; N; 9,$D; b a" Disk:\...\People.txt
Oksana Kotsur 0967105158 1965
Oliа Dulevych 0977477058 1983
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Olia Sushaylo 0967314022 1988
Oliа Shvеyа 0976353459 1987
Oliа Vuykovа 0974306550 1986
Oliа Vuykоvа 0672151856 1965
Taras Saras 0503999999 1990
Vasyl Loboz 0965306862 1988
А видалити десять останнiх рядкiв файла:
sed -e ": a" -e "$d; N; 2,10b a" -e "P; D" file.txt або
sed -n -e ": a" -e "1,10!{P; N; D;}; N; b a" file.txt

Питання та вправи до роздiлу 3.

3.1. Опишiть дiю основних опцiй програми sed.

3.2. Перерахуйте основнi функцiї редактора sed.

3.3. Якi прапори функцiї контекстної замiни вам вiдомi? Для чого
їх використовують?

3.4. Яким чином можна перевести всi букви текстового файла у
верхнiй (нижнiй) регiстр?

3.5. З допомогою якої функцiї редактора sed можна виконувати
тi ж дiї, що й фiльтром grep?

3.6. Чи можна шифрувати iнформацiю, використовуючи програ-
му sed?

3.7. Як пiдрахувати кiлькiсть рядкiв у текстовому файлi?

3.8. Яким чином можна вставити певну кiлькiсть порожнiх ряд-
кiв у потрiбному мiсцi файла?

3.9. Замiнити друге слово у кожному рядку файла Metalist.txt на
своє iм’я i вивести всi рядки у файл name.txt.

3.10. Замiнити третє входження букви a на aaa у 5-15 рядках
файлiв Metalist.txt та People.txt.

3.11. В кожному рядку, який мiстить слово Andriy, файлiв Meta-
list.txt та People.txt замiнити всi входження букви о на ОО, почи-
наючи з 2 входження.
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3.12. У всiх рядках файла Company.txt, якi мiстяться мiж рядком
з словом Age i порожнiм рядком (включаючи цi рядки), видалити
всi пропуски.

3.13. Замiнити у всiх рядках, починаючи з третього, файла
People.txt кожну цифру 6 на 7.

3.14. Видалити всi входження цифр 0, 1, 2 та 3 в файлi People.txt
та вивести змiненi рядки на екран.

3.15. Вивести у файл mobile.txt всi номери мобiльних телефонiв
з файла People.txt.

3.16. Створити файл, який мiстить тiльки прiзвища тих людей з
файла People.txt, iм’я яких починається з букви A або N.

3.17. У файлi People.txt помiняти мiсцями прiзвище та iм’я лю-
дей.

3.18. Помiняти мiсцями 2 та 4 букви прiзвища у файлi Metali-
st.txt.

3.19. У файлi People.txt замiнити всi послiдовностi з дев’яток на
нуль.

3.20. Вивести прiзвища тих українцiв з файла Metalist.txt, iм’я
яких мiстить п’ять лiтер.

3.21. Видалити всi iмена людей з файла People.txt, перша лiтера
яких спiвпадає з останньою.

3.22. Вивести номери телефонiв тих людей з файла People.txt, в
яких прiзвище мiстить бiльше семи лiтер.

3.23. У файлi People.txt подвоїти iмена тих людей, прiзвища яких
починаються з букв M або N.

3.24. Вивести номери футболок всiх форвардiв (FW) i захисникiв
(DF) з файла Metalist.txt

3.25. В перших десяти рядках файла People.txt видалити всi бу-
кви прiзвища, починаючи з третьої.

3.26. Якщо iм’я у файлi People.txt мiстить чотири букви, то по-
двоїти кожну його букву.
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3.27. У файлi People.txt записати всi номери мобiльних телефонiв
у мiжнародному стандартi (додати +38).

3.28. Вивести у файл kyivstar.txt прiзвища абонентiв „Київстар”
з файла People.txt.

3.29. У файлi People.txt пiсля другого слова у кожному рядку
поставити кому.

3.30. Потроїти двадцятий символ кожного рядка файла Meta-
list.txt, який мiстить натуральне число з вiдрiзка [15, 99].

3.31. У кожному рядку файла Metalist.txt видалити зайвi пропу-
ски.

3.32. Дописати вкiнцi кожного непорожнього рядка файла Com-
pany.txt слово end.

3.33. Взяти першi три цифри всiх номерiв телефонiв з файла
People.txt в дужки.

3.34. У файлi People.txt записати останнi сiм цифр всiх номерiв
телефонiв, у яких друга цифра спiвпадає з останньою, в протиле-
жному порядку.

3.35. У файлi Metalist.txt незалежно вiд регiстру букв замiнити
всi входження ar та se на своє iм’я.

3.36. Вивести останнi слова тих рядкiв файла People.txt, якi мi-
стять полiндроми довжини чотири або п’ять (регiстр букв iгнору-
вати).

3.37. Вивести прiзвища та iмена людей з файла People.txt вели-
кими лiтерами.

3.38. Перевести всi символи файла Company.txt в нижнiй регiстр.

3.39. Записати прiзвища всiх форвардiв файла Metalist.txt вели-
кими лiтерами.

3.40. У файлi Metalist.txt перевести всi символи, починаючи з
десятого, у верхнiй регiстр.

3.41. Видалити у файлi People.txt всi рядки, починаючи з тре-
тього.
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3.42. Вивести з файла Metalist.txt рядки з 3 до 8.

3.43. Вивести у файл m.txt всi рядки з файлiв Company.txt, Metali-
st.txt та People.txt, у яких третiм символом є m.

3.44. У файлi People.txt видалити всi рядки, п’ятим символом
яких є буква a.

3.45. Видалити рядки з iнформацiєю про тих людей з файла Peo-
ple.txt, в яких друга лiтера прiзвища спiвпадає з передостанньою
лiтерою.

3.46. Вивести з файла People.txt у файл lm.txt всi рядки друга
буква яких є l або m.

3.47. Вивести з файла People.txt всi рядки, у яких п’ятнадцятим
символом є цифра 8 або 9.

3.48. Вивести тi рядки з файла People.txt, в яких iм’я мiстить вiд
6 до 8 лiтер.

3.49. Видалити всi порожнi рядки з файла Company.txt.

3.50. Видалити всi рядки до першого порожнього включно з фай-
ла Company.txt.

3.51. Видалити всi рядки з файла Company.txt, якi не мiстять
полiндромiв довжини три.

3.52. Перед кожним рядком з iнформацiєю про закордонного фут-
болiста файла Metalist.txt вставити рядок foreign.

3.53. Пiсля кожного рядка файла People.txt, який мiстить при-
наймнi двi послiдовнi цифри 6, вставити рядок зi своїми даними.

3.54. Перед першим рядком файла Metalist.txt вставити рядок
METALIST.

3.55. Замiнити всi рядки з третього по десятий включно файла
People.txt iнформацiєю про себе.

3.56. У файлi People.txt помiняти цифри n на 9-n, де n=0,1,..,9.

3.57. Зашифрувати всi слова файла People.txt шифром зсуву ма-
лих лiтер на двi позицiї лiворуч, а великих – на три праворуч.
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3.58. Пiсля п’ятого рядка файла People.txt вставити вмiст файла
Metalist.txt.

3.59. Пiдрахувати кiлькiсть рядкiв у файлi Metalist.txt.

3.60. Вивести номери рядкiв з файла Metalist.txt, у яких мiсти-
ться iнформацiя про українцiв.

3.61. Пiсля кожного рядка з iнформацiєю про форварда файла
Metalist.txt вставити порожнiй рядок.

3.62. Пiсля кожного рядка файла People.txt, який закiнчується
цифрою 1, вставити порожнiй рядок.

3.63. Видiлити кожен рядок файла Metalist.txt, який мiстить сло-
во Ukraine, порожнiми рядками.

3.64. Пiсля кожного рядка файла Metalist.txt, який мiстить ци-
фру 7, вставити два порожнiх рядки.

3.65. Видалити кожен четвертий рядок файла Metalist.txt, почи-
наючи з третього рядка.

3.66. Пiсля кожного п’ятого рядка файла People.txt вставити iн-
формацiю про себе.

3.67. Видiлити кожен шостий рядок файла Metalist.txt порожнi-
ми рядками.

3.68. Вивести передостаннiй рядок файла Metalist.txt.

3.69. Вивести наступний рядок пiсля кожного рядка, який мi-
стить слово Age (не друкуючи самого рядка з Age) в файлi Com-
pany.txt.

3.70. Вивести рядок перед рядком, який мiстить слово Age в фай-
лi Company.txt.

3.71. Видалити останнiй непорожнiй рядок в кожному абзацi фай-
ла Company.txt.

3.72. Вивести тi абзаци файла Company.txt, якi мiстять цифру 7.

3.73. Вивести тiльки тi рядки файла People.txt, якi мiстять не
менше тридцяти символiв.
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3.74. Вивести десять останнiх рядкiв файла People.txt.

3.75. Видалити два останнi рядки файла Metalist.txt.

3.76. Вивести рядки файла Metalist.txt в протилежному порядку.

3.77. Помiняти мiсцями кожнi два рядки файла Metalist.txt.

3.78. В чому полягає робота наступних команд:
• sed "s/\([a-z]\+\)[[:blank:]]\+\([a-z]\+\)/\2 \1/g" file.txt
• sed "/./,/ˆ$/!d" file.txt
• sed -e :a -e "$!N; s/\n=/ /; ta" -e "P; D" file.txt
• sed -e : a -e "s/\(.* [0-9]\)\([0-9]\{3\}\)/\1,\2/; t a" file.txt ?



Роздiл IV

Регулярнi вирази в програмних продуктах
LibreOffice Writer та Total Commander

Як ми вже з’ясували в попереднiх роздiлах, на практицi регу-
лярнi вирази найчастiше застосовуються для пошуку та обробки
тексту. Автори програм, якi так чи iнакше пов’язанi з пошуком i
редагуванням тексту, оцiнили великi можливостi регулярних вира-
зiв. I вже бiльшiсть таких програм їх пiдтримують. Оскiльки єди-
ного стандарту для синтаксису регулярних виразiв немає, то, на
жаль, в бiльшостi випадкiв навряд чи вдасться обiйтися без чита-
ння документацiї до програми. В цьому роздiлi ми зупинимося на
застосуваннi регулярних виразiв в програмних продуктах LibreOffi-
ce Writer та Total Commander.

1. Регулярнi вирази в редакторi LibreOffice Writer

У текстовому редакторi LibreOffice Writer регулярнi вирази за-
стосовуються для пошуку та обробки тексту. Для пошуку та реда-
гування тексту в деякiй частинi документа потрiбно видiлити цю
частину i вiдкрити дiалогове вiкно „Знайти i замiнити” з пункту ме-
ню „Редагування”. Якщо пошук проводиться у всьому документi,
то текст можна не видiляти. У дiалоговому вiкнi обрати „Додатко-
вi параметри” i встановити прапорець у поле „Регулярний вираз”.
Далi у текстове поле „Знайти” ввести регулярний вираз для тексту,
який потрiбно знайти, а у поле „Замiнити на” – текст, який має замi-
нити знайдений текст. Потiм потрiбно натискати кнопки „Знайти”,
„Знайти все”, „Замiнити” або „Замiнити все” для пошуку i замiни
тексту.

Пiсля натискання кнопки „Знайти” LibreOffice Writer вказує на
наступний фрагмент тексту, що вiдповiдає регулярному виразу в
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текстовому полi „Знайти”. Текст можна переглядати i редагува-
ти, пiсля чого слiд знову натиснути „Знайти” для переходу до на-
ступного знайденого фрагмента. Якщо дiалогове вiкно було закри-
те, то можна натиснути комбiнацiю клавiш (Ctrl+Shift+F) для пе-
реходу до наступного фрагмента тексту без повторного виклику
дiалогового вiкна. Як альтернативу для переходу до наступного
фрагмента тексту або до будь-якого iншого об’єкта документа, мо-
жна використовувати значки в нижнiй правiй частинi докумен-
та. Пiсля натискання на кнопку „Знайти все”, редактор вказує на
всi фрагменти тексту, що вiдповiдають регулярному виразу в полi
„Знайти”.

Пiсля клацання на кнопцi „Замiнити”, LibreOffice Writer шукає
заданий у полi пошуку текст у всьому документi, починаючи з пото-
чної позицiї курсора. Якщо текст знайдений, то редактор видiляє
його i чекає вашої вiдповiдi. Слiд натиснути кнопку „Замiнити”,
щоб замiнити видiлений в документi текст текстом поля „Замiни-
ти на”. Щоб перейти до наступного знайденого тексту без замiни
поточного вибору, потрiбно клацнути кнопку „Знайти”. Пiсля на-
тискання на кнопку „Замiнити все”, редактор замiнює весь текст,
який вiдповiдає заданому в полi „Знайти” регулярному виразу.

Синтаксис регулярних виразiв такий же, як i для програм grep i
sed, за винятком деяких позначень. Для зручностi наведемо список
всiх метасимволiв i вкажемо їх дiю:

• . – позначає довiльний символ, крiм символу нового рядка
\n;

• ˆ – позначає початок абзаца;
• $ – позначає кiнець абзаца;
• * – метасимвол iтерацiї, який вказує на те, що попереднiй
символ або група символiв має повторитися нуль або бiльше
разiв пiдряд;

• + – вказує на те, що попереднiй символ або група символiв
має повторюватися один або бiльше разiв;

• ? – вказує на те, що попереднiй символ або група символiв
мiститься рiвно один раз або вiдсутня;

• \ – ставлять перед символом, який зазвичай iнтерпретуєть-
ся як метасимвол, щоб використовувати його як звичайний
символ (за винятком \n, \t, \> та \<). Наприклад, регу-
лярний вираз „сон\.” знайде „сон.”, а не „соня”;
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• \n – позначає символ нового рядка, який був вставлений
комбiнацiєю клавiш Shift+Enter. Щоб замiнити розрив ряд-
ка на розрив абзацу, треба ввести \n в поля „Знайти„ i „Замi-
нити на”, а потiм виконати пошук та замiну. В полi пошуку
\n позначає розрив рядка, який був вставлений комбiнацiєю
клавiш Shift+Enter, а у полi „Замiнити на” – розрив абза-
цу, який створюється з допомогою клавiшi вводу Enter або
повернення Return;

• \t – символ табуляцiї, який можна вживати як у полi по-
шуку, так i в полi замiни;

• \> – позначає кiнець слова. Наприклад, вираз „група\>”
знайде слово „напiвгрупа”, але не знайде – „групах”;

• \< – позначає початок слова;
• & або $0 – додає знайдений за допомогою поля „Знайти”
текст у вказане у полi „Замiнити на” мiсце. Наприклад,
якщо ввести „група” в поле пошуку та „напiв&” або „напiв$0”
в поле замiни, то редактор замiнить слово „група” на „напiв-
група”;

• | – використовують для пошуку декiлькох регулярних ви-
разiв, роздiлених |;

• {k} – попереднiй символ (група символiв) має повторитися
рiвно k разiв;

• {k,m} – вказує на те, що попереднiй символ (група симво-
лiв) має повторитися не менше нiж k, але не бiльше, нiж m
разiв;

• {k,} – вказує на те, що попереднiй символ (група символiв)
має повторитися не менше, нiж k разiв;

• ( ) – використовують для видiлення частини регулярного
виразу в групу. Групи номеруються злiва направо, почина-
ючи з номера 1. В текстовому полi „Знайти” можна послати-
ся на групу з номером k з допомогою виразу \k. Наприклад,
якщо текст мiстить число 13487889, то з використанням ре-
гулярного виразу (8)7\1\1 буде знайдено 8788. Також ( )
можна використовувати для групування символiв, напри-
клад, 1(23)?4 знаходить 14 або 1234. У полi „Замiнити на”
замiсть \k використовується $k для вставки вмiсту групи з
номером k.
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Як i в програмах grep та sed, при написаннi регулярних виразiв
в LibreOffice можна використовувати класи. Символьний клас запи-
сується як пара квадратних дужок зi списком символiв мiж ними.
Клас є односимвольним шаблоном. Один i лише один з цих симво-
лiв повинен бути присутнiм в текстi, який спiвпаде з регулярним
виразом. Наприклад, ви хочете знайти слова „сон”, „син” та „сян”.
За допомогою конструкцiї [. . . ] можна перелiчити усi символи, що
можуть бути у данiй позицiї тексту. Таким чином, вираз „с[оия]н”
означає: «Знайти букву „с”, за якою слiдує одна з букв „о”, „и”
або „я”, а далi записана буква „н”». У символьному класi передба-
чається вибiр будь-якого символу незалежно вiд його розмiщення.
Всерединi символьного класу метасимвол − (дефiс) позначає iнтер-
вал символiв, наприклад, клас [1-6] рiвносильний класу [123456].
Iнтервали можна успiшно комбiнувати iз звичайними символами.
Наприклад, вираз [0-9А-Я:!] спiвпаде iз цифрою, буквою верхнього
регiстру, символом двох крапок (:) або знаком оклику (!). Якщо за-
мiсть конструкцiї [...] поставити конструкцiю [ˆ...], то символьний
клас буде описувати всi символи, що не входять у нього. Напри-
клад, вираз [ˆ1-6] описує всi символи, що не належать iнтервалу
вiд 1 до 6. Слiд зауважити, що для iнвертування класу використо-
вується той самий символ ˆ, що й для позначення початку абзацу,
але всерединi символьного класу у нього зовсiм iнша дiя.

Для деяких символьних класiв використовують спецiально вве-
денi позначення:

• [:lower:] – позначає клас малих букв (прапорець у полi „Вра-
ховувати регiстр” має бути встановлений);

• [:upper:] – клас великих букв (прапорець у полi „Врахову-
вати регiстр” має бути встановлений);

• [:alpha:] – клас всiх букв (об’єднання двох попереднiх кла-
сiв);

• [:digit:] – клас цифр;
• [:alnum:] – клас цифр та букв ([:alpha:] та [:digit:]);
• [:space:] – позначає пропуск;
• [:print:] – клас графiчних символiв;
• [:cntrl:] – клас керуючих символiв.
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1.1. Пpиклад. У кожному рядку файла People.txt (див. додаток
В) помiняти мiсцями номер телефону та рiк народження.

Спершу треба вiдкрити програму LibreOfficeWriter, обрати „Вiд-
крити” в меню „Файл” i на локальному диску знайти файл Peo-
ple.txt. Далi вiдкрити дiалогове вiкно „Знайти i замiнити” з меню
„Редагування” (див. мал. вище), обрати „Додатковi параметри” i
встановити прапорець у поле „Регулярний вираз”. У текстове поле
„Знайти” слiд ввести регулярний вираз

([:digit:]+)[:space:]([0-9]{4})

для тексту, який потрiбно знайти (тут у першiй групi запам’ятову-
ється номер телефону, а в другiй – рiк народження). Потiм у поле
„Замiнити на” ввести вираз $2 $1, який мiняє мiсцями вмiст пер-
шої та другої груп. Далi треба натискати кнопки „Знайти”, „Знайти
все”, „Замiнити” або „Замiнити все” для пошуку та замiни тексту.

1.2. Пpиклад. Пiсля кожного абзацу файла People.txt, який за-
кiнчується цифрою 5, 6 або 7, вставити порожнiй рядок.

Аналогiчно, як у попередньому прикладi, треба вiдкрити дiа-
логове вiкно „Знайти i замiнити” з меню „Редагування”, обрати
„Додатковi параметри” i встановити прапорець у поле „Регуляр-
ний вираз”. У текстове поле „Знайти” потрiбно ввести регулярний
вираз [5-7]$, який позначає всi абзаци, що закiнчуються цифрами
5, 6 або 7. Потiм у поле „Замiнити на” ввести вираз &\n, який вкiн-
цi знайдених абзацiв вставляє символ нового рядка \n. Далi треба
натиснути кнопку „Замiнити все” для пошуку та замiни тексту.

1.3. Пpиклад. Iм’я кожної людини з файла People.txt, прiзвище
якої мiстить 5 букв, замiнити своїм iм’ям.

У текстове поле „Знайти” дiалогового вiкна „Знайти i замiнити”
меню „Редагування” можна ввести регулярний вираз

[:alpha:]+ ([:alpha:]{5})[:space:]+,

з допомогою якого редактор знаходить потрiбнi iмена та прiзвища.
Потiм у поле „Замiнити на” слiд ввести вираз Volodymyr $1\t i
натиснути кнопку „Замiнити все” для пошуку та замiни тексту.
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2. Регулярнi вирази в менеджерi файлiв Total Commander

Синтаксис регулярних виразiв у Total Commander такий же,
як i в LibreOffice Writer, за винятком того, що вiн не пiдтримує
стандартних символьних класiв та метасимволiв \> i \<, натомiсть
пiдтримує наступнi метасимволи:

• \w – алфавiтно-цифровий символ або знак пiдкреслення
„_”;

• \W – доповнення до \w, тобто будь-який символ, крiм ал-
фавiтно-цифрових символiв i пiдкреслення;

• \d – цифра;
• \D – доповнення до \d (не цифра);
• \s – роздiльник мiж словами (пропуск, табуляцiя та iн.);
• \S – доповнення до \s (будь-який символ, крiм роздiльни-
кiв);

• \b – вказує межу слова;
• \B – вказує, що задана позицiя не є межею слова.

Метасимвол межi слова \b означає, що в тому мiсцi, де вiн зна-
ходиться, обов’язково повинен бути початок або кiнець слова. Ме-
тасимвол \B, навпаки, означає, що у вказаному мiсцi межi слова
не має бути. Наприклад, регулярний вираз abc\b знайде пiдслово
abc в словi xabc def i не знайде нiчого в словi xabcdef. Вираз abc\B,
навпаки, нiчого не знайде в xabc def i виявить пiдслово abc в словi
xabcdef.

Total Commander пiдтримує регулярнi вирази в наступних фун-
кцiях:

• при пошуку файлiв (в iменi та вмiстi файла);
• при видiленнi файлiв за маскою;
• у внутрiшнiй програмi перегляду;
• в iнструментi групового перейменування.

Зупинимося на перших двох пунктах детальнiше.
Для пошуку файлiв в Total Commander з допомогою регуляр-

них виразiв потрiбно вiдкрити дiалогове вiкно „Пошук файлiв” з ме-
ню „Iнструменти” i встановити прапорець у поле „Регулярнi вирази”.
Далi у текстовому полi „Шукати файли” ввести регулярний вираз
для iмен файлiв, якi потрiбно знайти. У полi „Мiсце пошуку” вка-
зується каталог, у якому потрiбно робити пошук.
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Опцiя „Глибина вкладеностi пiдкаталогiв” дозволяє проводити
пошук тiльки до вказаної глибини вкладення пiдкаталогiв. Слiд
вибрати потрiбне значення в випадаючому списку:

• всi (необмежений) – пошук проводиться по всiх пiдкатало-
гах без обмеження глибини;

• тiльки поточний – пошук проводиться тiльки в поточному
каталозi, але не в його пiдкаталогах;

• кiлькiсть рiвнiв n – пошук проводиться в поточному ката-
лозi та його пiдкаталогах до n-го рiвня включно.

Якщо вiдмiчена опцiя „З текстом”, то в дане текстове поле мо-
жна ввести текст, який має мiститися в шуканих файлах. При цьо-
му можна також встановити прапорець у вiдвiдне цiй опцiї поле
„Регулярнi вирази” i задати потрiбний вмiст файла з допомогою
регулярних виразiв. Також тут можна вказати опцiї „Враховувати
регiстр символiв”, „Файли, що не мiстять цей текст”, „Тiльки слова
цiлком” та iн.

Пiсля того, як всi необхiднi опцiї вiдмiченi, потрiбно натисну-
ти кнопку „Почати пошук” i у вiкно „Результати пошуку” будуть
виведенi шуканi iмена файлiв.

2.1. Пpиклад. Знайти всi файли каталогу DODATKY, якi мiстять
чотирицифровi числа, i в їхньому iменi деяка буква, цифра або знак
пiдкреслення зустрiчається двiчi.

У текстове поле „Шукати файли” дiалогового вiкна „Пошук
файлiв” меню „Iнструменти” потрiбно ввести регулярний вираз

(\w).*\1.*\.[a-z]+,

який задає потрiбнi iмена файлiв, та в полi „Мiсце пошуку” вказати
шлях до каталогу DODATKY. Для пiдтримки регулярних виразiв
при заданнi iмен файлiв треба встановити прапорець „Регулярнi
вирази„ . Далi в текстове поле „З текстом” слiд ввести регулярний
вираз \b\d{4}\b, який шукатиме у файлах чотирицифровi числа,
вiдмiтивши при цьому опцiї „Тiльки слова цiлком” та „Регулярнi
вирази”. Наостанок натиснути кнопку „Почати пошук” i у вiкно
„Результати пошуку” буде виведений шлях до файла People.txt,
який задовольняє вимоги пошуку (див. мал. нижче).
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Для видiлення файлiв за маскою в Total Commander з допо-
могою регулярних виразiв потрiбно обрати „Видiлити групу” у ме-
ню „Видiлення”, при цьому вiдкриється дiалогове вiкно „Додати
видiлення”. Натиснувши на кнопку „Шаблон”, вiдкриємо дiалого-
ве вiкно „Вибiр шаблону”, яке iдентичне вiкну „Пошук файлiв” ме-
ню „Iнструменти”. У ньому потрiбно задати регулярнi вирази для
iмен та вмiсту файлiв, натиснути кнопку „Записати” та задати iм’я
шаблону. Насамкiнець у вiкнi „Додати видiлення” обрати потрiбну
назву шаблону та натиснути кнопку OK.

2.2. Пpиклад. Видiлити всi файли каталогу DODATKY, якi мi-
стять слово з п’яти букв, i в їхньому iменi є не менше семи симво-
лiв.

Спершу потрiбно обрати „Видiлити групу” у меню „Видiлення”,
при цьому вiдкриється дiалогове вiкно „Додати видiлення”. На-
тиснувши на кнопку „Шаблон”, вiдкриємо дiалогове вiкно „Вибiр
шаблону”. У текстове поле „Шукати файли” дiалогового вiкна „Ви-
бiр шаблону” потрiбно ввести регулярний вираз \b\w{7,}\.[a-z]+,
який задає потрiбнi iмена файлiв, та для пiдтримки регулярних
виразiв при заданнi iмен файлiв треба встановити прапорець „Ре-
гулярнi вирази”. Далi в текстове поле „З текстом” слiд ввести ре-
гулярний вираз \b[a-zA-Z]{5}\b, який шукатиме у файлах п’ятибу-
квенi слова, вiдмiтивши при цьому опцiю „Регулярнi вирази”. По-
тiм натиснути кнопку „Записати” i назвати шаблон у полi „Iм’я
шаблону”. У вiкнi „Додати видiлення” обрати потрiбну назву ша-
блону та натиснути кнопку OK. В результатi файли Company.txt
та Metalist.txt будуть видiленi.

Питання та вправи до роздiлу 4.

4.1. Вкажiть основнi вiдмiнностi в синтаксисi регулярних виразiв
у програмах grep, LibreOffice Writer та Total Commander.

4.2. Опишiть, як застосовуються регулярнi вирази для пошуку та
замiни тексту в текстовому редакторi LibreOffice Writer.

4.3. Якi функцiї пiдтримують регулярнi вирази в файловому ме-
неджерi Total Commander?
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Використовуючи текстовий редактор LibreOffice Writer:

4.4. Замiнити друге слово у кожному абзацi файла Metalist.txt на
своє iм’я.

4.5. У файлi People.txt подвоїти кожне третє слово.

4.6. Знайти всi пари однакових послiдовних слiв у файлi People.txt
та видалити зайвi слова.

4.7. Пiсля кожного абзацу, який закiнчується цифрою 5 або 7,
файла Metalist.txt вставити порожнiй рядок.

4.8. У файлi Metalist.txt незалежно вiд регiстру букв замiнити
всi входження ar та se на своє iм’я.

4.9. У другому та третьому абзацi файла Metalist.txt видалити
всi пропуски.

4.10. У файлi People.txt помiняти мiсцями прiзвище та iм’я лю-
дей.

4.11. Помiняти мiсцями другу та четверту букви прiзвищ у файлi
Metalist.txt.

4.12. У файлi People.txt замiнити всi послiдовностi з дев’яток на
нуль.

4.13. Знайти всi слова файла People.txt, перша лiтера яких спiв-
падає з останньою.

4.14. У файлi People.txt подвоїти iмена тих людей, прiзвища яких
починаються з букв M або N.

4.15. В перших десяти рядках файла People.txt видалити всi бу-
кви прiзвища, починаючи з третьої.

4.16. У файлi People.txt записати всi номери мобiльних телефонiв
у мiжнародному стандартi (додати +38).

4.17. Дописати вкiнцi кожного непорожнього абзацу файла Com-
pany.txt слово end.

4.18. Взяти першi три цифри всiх номерiв телефонiв з файла
People.txt в дужки.
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4.19. У файлi People.txt записати першi 5 цифр всiх номерiв теле-
фонiв, у яких друга цифра спiвпадає з останньою, в протилежному
порядку.

4.20. Знайти всi полiндроми довжини чотири або п’ять (регiстр
букв iгнорувати) у файлi People.txt.

Використовуючи програму Total Commander:

4.21. Знайти всi файли каталогу DODATKY, третя або четверта
буква iменi яких є голосною.

4.22. Знайти всi файли каталогу DODATKY, якi мiстять числа
74 та 47 одночасно.

4.23. Знайти всi файли каталогу DODATKY, якi мiстять чоти-
рицифровi полiндроми, i в їхньому iменi ще раз мiститься перша
буква.

4.24. Видiлити всi файли каталогу DODATKY, четверта буква
iменi яких не є голосною.

4.25. Видiлити всi файли каталогу DODATKY, якi мiстять слово
довжини 11.

4.26. Видiлити всi файли каталогу DODATKY, що мiсятять хоча
б один абзац, в якому число 19 зустрiчається двiчi.

4.27. Видiлити всi файли каталогу DODATKY, якi мiстять цiле
число з вiдрiзка [10-35], i в їхньому iменi п’ятою або шостою буквою
є а.



Додатки

Додаток А: Company.txt

Name: Mary Jones
Age: 31
Hire_date: 1989-10-12
Sales: 392725.00

Name: Sue Smith
Age: 48
Hire_date: 1986-12-10
Sales: 474050.00

Name: Sam Clark
Age: 52
Hire_date: 1988-06-14
Sales: 299912.00

Name: Bob Smith
Age: 33
Hire_date: 1987-05-19
Sales: 142594.00

Name: Dan Roberts
Age: 45
Hire_date: 1986-10-20
Sales: 305673.00
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Додаток Б: Metalist.txt

1 GK Maksym Startsev Ukraine
2 DF Oleksandr Romanchuk Ukraine
3 DF Cristian Villagra Argentina
4 DF Andriy Berezovchuk Ukraine
5 MF Oleh Shelayev Ukraine
6 DF Marco Torsiglieri Argentina
7 MF Serhiy Valyayev Ukraine
9 FW Andriy Vorobey Ukraine
10 MF Cleiton Xavier Brazil
11 MF Jose Ernesto Sosa Argentina
17 DF Serhiy Pshenychnykh Ukraine
18 MF Dmytro Yeremenko Ukraine
19 MF Juan Manuel Torres Argentina
21 FW Jonathan Cristaldo Argentina
22 DF Milan Obradovic Serbia
23 MF Sebastian Blanco Argentina
24 FW Yevhen Budnik Ukraine
27 MF Yuriy Chonka Ukraine
29 GK Oleksandr Goryainov Ukraine
30 DF Papa Gueye Senegal
33 FW Marko Devich Ukraine
37 DF Vitalie Bordian Moldova
71 MF Sergei Tkachyov Russia
80 DF Lukas Stetina Slovakia
81 GK Vladimir Disljenkovic Ukraine
99 MF Artem Radchenko Ukraine
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Додаток В: People.txt

Alina Moroz 0975631635 1994
Andriy Fedoriv 0971635583 1985
Anna Alnikina 0505053455 1989
Artur Pylyp 0967752148 1964
Dima Nykyforuk 0979735771 1987
Dima Volovchuk 0969558087 1985
Dmytro Shopher 0964143217 1987
Galyna Koziyka 0674538354 1983
Iryna Boychuk 0990729125 1996
Lesya Gogol 0636200646 1931
Lesya Rybak 0978936545 1987
Lesya Gaevska 0979453892 1987
Lesya Ostropol 0966943076 1976
Levko Kulyna 0673630318 1970
Lilya Oleksuk 09795155901 1990
Lilya Clobidna 0963552841 1991
Lyuba Nazarova 0974364068 1991
Lyubchyk Kitral 0633545735 1991
Lyuda Bazyta 0979428059 1987
Lyusyа Dmytriv 0974965747 1990
Makar Korok 0666000066 1988
Nаnаshkа Oks 0968030837 1999
Nаtаliа Pаvliuh 0977178827 1998
Nаtаliа Slyvchuk 0976683158 1996
Oksana Hlymkova 0979157143 1974
Oksana Kotsur 0967105158 1965
Oliа Dulevych 0977477058 1983
Olia Sushaylo 0967314022 1988
Oliа Shvеyа 0976353459 1987
Oliа Vuykovа 0974306550 1986
Oliа Vuykоvа 0672151856 1965
Taras Saras 0503999999 1990
Vasyl Loboz 0965306862 1988
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