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WORKSHOP

De eerste if-opdracht test of de 
variabele $# gelijk is aan 3. Zo ja, dan 
wordt het blok eronder uitgevoerd. 
Zo nee, dan wordt het blok onder 
else uitgevoerd en krijgen we 
uitleg over hoe je het script moet 
aanroepen.

In het eerste if-blok komt nog een 
test. Deze keer testen we of in de 
variabele $DIRECTORY de naam van 
een directory staat. Dat gaat met 
-d. Er bestaan talloze andere van die 
tests, zo test je met -f op de aanwe-
zigheid van een bestand.

Merk op dat je altijd spaties rond 
de rechte haken [ en ] plaatst. Zet 
voor de zekerheid ook altijd dubbele 
aanhalingstekens “ rond alle varia-
belen. Zonder die aanhalingstekens 
kan een spatie in de waarde van een 
variabele roet in het eten gooien. En 
nu weet je ook onmiddellijk waarom 
het in Linux niet de gewoonte is 
om spaties in bestandsnamen te 
gebruiken …

LUSSEN
Dan gaan we nu (in plaats van te 

vertellen dat de directory bestaat) 
alle bestanden met de eerste exten-
sie opvragen en de nieuwe bestands-
naam tonen. Vervang de regel:

echo "Directory $DIRECTORY 
bestaat."

door:

        for bestand in
"$DIRECTORY"/*."$FROM"; do

            echo "Hernoem
bestand $bestand naar
${bestand/%.$FROM/.$TO}"

        done

Met for voeren we de opdracht in 
het blok eronder uit voor elk be-
stand in de opgegeven directory met 
de extensie in $FROM. Achteraan 
de regel met echo zien we iets wat 
in Bash ‘pattern substitution’ heet: 
zoek hier maar eens op in de man-pa-
gina van Bash. We hebben het dan 
over ${bestand/%.$FROM/.$TO}. 
Hierin wordt in de inhoud van de 
variabele bestand de waarde $FROM
op het einde vervangen door $TO. 
En dat is wat we willen: de extensie 
vervangen.

Probeer dit script maar eens uit 
op een directory met bestanden met 
de extensie JPEG:

./rename.sh Afbeeldingen JPEG 
jpeg

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

fi

Overigens bestaat er al een op-
dracht rename die bestanden kan 
hernoemen. Ons script is dus louter 
een oefening om te tonen hoe je dit 
soort taken kunt automatiseren.

WILDCARDS VOOR 
BESTANDSNAMEN
Er is nog veel meer te vertellen over 
Bash-scripts, maar we schakelen nu 
over naar iets waar we hierboven al 
gebruik van gemaakt hebben: wild-
cards in bestandsnamen. Dit wordt 
ook wel ‘globbing’ genoemd. Bekijk 
deze regel in ons programma eens:

for bestand in
"$DIRECTORY"/*."$FROM"; do

We gebruiken daar het sterretje *, 
wat een wildcard is met als beteke-
nis ‘elke reeks tekens’.

Als de variabele $DIRECTORY
bijvoorbeeld de waarde Downloads

Dat werkt! Dan rest ons nog maar 
één ding: de bestanden daadwer-
kelijk een andere naam geven. 
Daarvoor voegen we nog een regel 
aan de for-lus toe. Het uiteindelijke 
shellscript ziet er als volgt uit:

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

if [ "$#" -eq 3 ]; then
    if [ -d "$DIRECTORY" ]; then
        for bestand in

"$DIRECTORY"/*."$FROM"; do
            echo "Hernoem

bestand $bestand naar
${bestand/%.$FROM/.$TO}"

            mv "$bestand"
"${bestand/%.$FROM/.$TO}"

        done
    else
        echo "Directory

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

heeft en $FROM de waarde png, dan 
wordt dit Downloads/*.png. De shell 
gaat dan kijken welke bestanden er 
in de map Downloads aanwezig zijn 
met een bestandsnaam die eindigt 
op .png en daarvoor willekeurige 
tekens heeft, en vervangt Down-
loads/*.png door die bestanden, 
bijvoorbeeld Downloads/bestand1.
png, Downloads/bestand2.png, 
Downloads/bestand3.png.

Een andere wildcard voor 
bestandsnamen is het vraagteken 
?, wat voor één willekeurig teken 
staat. Wil je bijvoorbeeld naar zowel 
mpg- als jpg-bestanden verwijzen, 
dan kan dat met *.?pg, omdat 
het vraagteken zowel voor m als j
(alsook alle andere letters) staat. 
Beter nog is *.[mj]pg, omdat dan 
alleen elk teken binnen de rechte 
haken gematcht wordt: dit patroon 
komt dus overeen met zowel *.mpg
als *.jpg. En als je alle tekens tussen 
twee tekens wilt matchen, kan dat 
ook. Zo staat bestand[0-9].jpg voor 
de bestanden bestand0.jpg tot 
en met bestand9.jpg. Bekijk voor 
meer vormen van globbing zeker 
de man-pagina van Bash eens: zoek 
daar naar ‘Pattern Matching’.

REGULIERE EXPRESSIES
Een andere krachtige techniek die 
je in veel shellscripts en andere 
programmeertalen tegenkomt, 

  Met de opdracht man test krijg je alle mogelijke expressies te zien waarop je in shellscripts kunt testen.

  Het shellscript rename.sh her-
noemt de extensie van bestanden.
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