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Shellscripts en 
reguliere expressies
PROGRAMMEREN EN BESTANDEN MANIPULEREN

Je kunt perfect een Linux-distributie zoals Ubuntu gebruiken zonder ook maar één keer een opdracht in 
een terminalvenster in te typen. Maar in die terminal huizen krachtige mogelijkheden. In deze master-
class leggen we je de basis uit van shellscripts en reguliere expr essies. Daarmee zet je je Linux-systeem 
volledig naar je hand. Koen Vervloesem

Een shellscript in Linux is te 
vergelijken met een batch-

bestand in Windows: in essentie 
is het gewoon een bestand waarin 
opdrachten vermeld staan die na 
elkaar uitgevoerd worden. Als je dus 
merkt dat je regelmatig specifieke 
opdrachten na elkaar aan het inty-
pen bent in je terminal, dan weet je 
dat het tijd is om er een shellscript 
van te maken.

Zoals de naam al zegt, is een 
shellscript bedoeld om in een shell 
uit te voeren. Een shell biedt zowel 
een interactieve opdrachtregel 
(in Ubuntu gebruik je die met het 
programma Terminalvenster) als een 
manier om scripts geautomatiseerd 
uit te voeren. De meeste Linux-distri-
buties werken tegenwoordig met de 
shell Bash (bourne again shell).

KENNISMAKING MET DE 
SHELL
We gaan er in deze masterclass van 
uit dat je al wat shellopdrachten 
kent en dat je dus niet verdwaalt in 
een terminalvenster. We veron-
derstellen dat je bekend bent met 
de basisopdrachten zoals cd, ls, 
cp, rm, cat en echo. Zegt een van 
deze opdrachten je niets, voer in de 
terminal dan eens het commando 
man OPDRACHT uit om er meer over 
te leren. Doe dat ook eens als je de 
opdracht al denkt te kennen, want je 
leert in de man-pagina zeker nog iets 
bij over minder courante opties.
Man is een shellopdracht waarvan 

PageUp- of PageDown-toetsen, en 
sluit man af door op q te drukken. 
Klaagt man dat er geen pagina 
over de gevraagde opdracht is, dan 

de naam voor ‘manual’ staat: het 
toont een beknopte handleiding van 
de gevraagde opdracht. Scrol door 
de uitvoer met de pijltjestoetsen of 

heeft die specifieke opdracht geen 
man-pagina of gaat het om een 
interne opdracht van de shell zelf 
(zoals cd).

EERSTE SHELLSCRIPT
Dan maken we nu ons eerste shell-
script. Dat kan in principe in elke 
teksteditor. Ubuntu installeert stan-
daard gedit uit GNOME, dat onder 
de naam Teksteditor zichtbaar is. 
Maar je kunt perfect ook in je shell 
een teksteditor zoals nano of vim
openen (als je die nog niet kent, pro-
beer dan eens met man nano of man 
vim uit te vinden hoe ze werken).

Typ in één van de teksteditors de 
volgende regels in:

#!/usr/bin/env bash
# Dit is commentaar
echo Hallo wereld # Dit is

ook commentaar

De eerste regel begin met een hekje 
en een uitroepteken, die samen de 
naam ‘shebang’ hebben. Daarna 
volgt normaal het volledige pad van  
de shell die dit script moet uitvoe-
ren. Maar omdat dit pad weleens 
kan verschillen tussen distributies, 
zet je hier het best /usr/bin/env en 
daarna de naam van de shell, in dit 
geval bash.

Alle andere regels die met het 
hekje beginnen, zijn commentaar: 
de shell negeert die, dus wat je hier 
in zet, geldt louter als commentaar 
voor jezelf of andere lezers van 
het shellscript. Een hekje kan ook 

  Man is een krachtige ingebouwde helpfunctie in de Linux-shell.

  In de shell kun je zelfs een teksteditor draaien, zoals nano.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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