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PROGRAMMEREN EN BESTANDEN MANIPULEREN

midden in een regel staan, zoals op 
de derde regel: alles vanaf het hekje 
tot het einde van de regel wordt dan 
door de shell genegeerd.

Op de derde regel komt dan de 
shellopdracht echo, die alles wat 
erachter komt (zonder het commen-
taar) in de terminal toont.

SHELLSCRIPT 
UITVOEREN
Sla het bestand op onder de naam 
hallowereld.sh. De extensie maakt 
niet uit, maar vaak wordt de exten-
sie .sh gebruikt voor shellscripts. 
Zorg dat je je in de terminal in 
dezelfde directory als het bestand 
bevindt, en maak het uitvoerbaar 

een naam die naar een waarde kan 
verwijzen. In tegenstelling tot ande-
re programmeertalen kent Bash voor 
variabelen geen types zoals string, 
int, bool enzovoort: de inhoud van 
een variabele wordt doorgaans als 
string (een reeks tekens) geïnterpre-
teerd, tenzij het om alleen cijfers 
gaat.

Een Bash-script kent standaard al 
enkele voorgedefinieerde variabe-
len. Zo verwijst de variabele $0 naar 
de bestandsnaam van het script 
zelf, $1 naar de eerste parameter 
waarmee het script aangeroepen 
is, $2 naar de tweede parameter 
enzovoort. Stel dat we een script 
willen schrijven dat alle bestanden 

(‘executable’) met de opdracht:
chmod +x hallowereld.sh

Met chmod verander je de ‘mode 
bits’ van een bestand, ook wel be-
kend als de bestandspermissies. Met 
+x voeg je het executable-bit aan het 
bestand toe, waardoor je het kunt 
uitvoeren. Dat uitvoeren gaat dan 
als volgt:

./hallowereld.sh

En dan krijg je zoals verwacht de 
tekst Hallo wereld te zien.

VARIABELEN
Bash kent zoals elke programmeer-
taal ook variabelen. Een variabele is 

in een directory met één extensie 
willen hernoemen naar een andere 
extensie, dan kunnen we die parame-
ters als volgt opvragen:

#!/usr/bin/env bash
DIRECTORY=$1
FROM=$2
TO=$3

echo "Verander de extensie
van $FROM naar $TO in $DIRECTORY"

Merk op: we kennen hier de waardes 
van de variabelen $1, $2 en $3 aan 
onze eigen variabelen met duidelij-
kere namen toe. Een variabele een 
waarde geven doe je zonder het 
dollarteken, terwijl je om de waarde 
op te vragen wel het dollarteken 
dient toe te voegen. Tussen de varia-
bele en de waarde mag je overigens 
geen spaties zetten. DIRECTORY = 
$1 wordt dus niet herkend; het moet 
DIRECTORY=$1 zijn.

Sla dit bestand op onder de naam 
rename.sh, maak het uitvoer-
baar en voer het dan uit met drie 
argumenten:

./rename.sh . JPEG jpeg

TESTS
De echo-opdracht was maar om de 
inhoud van de variabelen te tonen. 
Verwijder die regel. In de plaats tes-
ten we eerst het aantal argumenten 
(de variabele $# bevat dit aantal). 
Daarna testen we of het eerste ar-
gument een bestaande directory is. 
Ons script ziet er dan als volgt uit:

#!/usr/bin/env bash
DIRECTORY=$1
FROM=$2
TO=$3

if [ "$#" -eq 3 ]; then
    if [ -d "$DIRECTORY" ]; then
        echo "Directory

$DIRECTORY bestaat."
    else
        echo "Directory

$DIRECTORY bestaat niet."
    fi
else
    echo "Gebruik: rename.sh

<directory> <van extensie> <naar
extensie>"

fi

ANDERE PROGRAMMEERTALEN?
Voordat je aan een shellscript begint, dien je je af 
te vragen of dat wel de beste keuze is. Bash heeft 
immers zijn beperkingen en je moet al veel program-
meerdiscipline hebben om duidelijke en robuuste 
shellscripts te schrijven. Dat is dan ook de reden 
waarom veel Linux-distributies in de afgelopen tien 
jaar meer shellscripts naar Python-scripts hebben 
omgezet: Python-code is doorgaans beter leesbaar 
en in Python zijn er meer mogelijkheden standaard 
ingebouwd. Voor niet al te complexe scripts in goed 
voor de shell geschikte gebieden zoals bestands-
manipulatie of tekstmanipulatie zijn shellscripts 
vaak een prima keuze. Vooral door de combinatie 
van diverse Linux-programma’s met het sluisteken 
(het teken | of de ‘pipe’) kun je uiterst compacte 
shellscripts schrijven.

Voor complexere scripts is Python-code doorgaans beter leesbaar 
dankzij handige modules zoals pathlib.

  De shell kent veel omge-
vingsvariabelen die je in je 
shellscripts en op de terminal 
kunt gebruiken.
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