
23www.linuxmag.nl      01 2020

zijn de reguliere expressies, ook 
wel afgekort tot regexp, regex of 
zelfs RE. Eigenlijk vormen reguliere 
expressies een programmeertaal 
op zich, die gespecialiseerd is in het 
zoeken naar patronen in tekst en 
het vervangen van de stukjes tekst 
die aan die patronen voldoen.

De eenvoudigste manier om in 
Linux met reguliere expressies te 
leren werken, is met het program-
ma grep (global regular expression 
parser). Dat is vooral handig als je in 
logbestanden of lange uitvoer van 
systeemprogramma’s naar een speci-
fieke tekst zoekt. Wil je bijvoorbeeld 
alle gebruikers opvragen die als shell 
nologin ingesteld hebben (dat zijn 
dus systeemaccounts die niet beho-
ren in te loggen), dan kan dat met:

grep nologin /etc/passwd

Je krijgt nu elke regel in het bestand 
/etc/passwd te zien waarin het 
woord nologin voorkomt, met dat 
woord in het rood gemarkeerd.

UITGEBREIDE REGULIE-
RE EXPRESSIES
Wat als je nu alle regels wilt zien 
die nologin of false bevatten? Dan 
gebruik je:

egrep "nologin|false" /etc/passwd

De opdracht egrep staat voor 
‘extended grep’ en geeft de tekens 
?, +, {, |, ( en ) een speciale betekenis. 
De | betekent ‘of’: egrep geeft je de 
regels in het bestand die nologin of 
false bevatten.

Misschien hoef je niet al die 
gebruikers met de opgegeven login-
shell te zien, maar wil je het aantal 

expressie .*. En + herhaalt het voor-
gaande teken één of meer keren. 
Verder staat . voor een willekeurig 
teken, ^ voor de beginpositie van 
een regel en $ voor de eindpositie.

Er bestaan ook beter leesbare 
codes om een bereik van tekens 
aan te duiden, zoals [[:alpha:]] voor 
letters, [[:alnum:]] voor alfanumerie-
ke tekens, [[:space:]] voor witruimte, 
[[:digit:]] voor cijfers enzovoort.

Wil je bijvoorbeeld alle gebrui-
kersnamen in /etc/passwd van meer 
dan één woord zien, dan kan dat als 
volgt:

egrep "[[:alnum:]]+
([[:space:]]+[[:alnum:]]+)+" /

etc/passwd

ZOEK EN VERVANG
Reguliere expressies komen nog 
meer tot hun recht in de opdracht 
sed (stream editor). Dit is eigenlijk 
ook een taal op zich, maar vaak 
wordt sed ingezet om tekst die aan 

wel weten? De optie -c telt het 
aantal regels dat aan de reguliere 
expressie voldoet:

egrep -c "nologin|false" /etc/
passwd

Je kunt even eenvoudig opvragen 
welke regels niet aan een reguliere 
expressie voldoen:

egrep -v "nologin|false" /etc/
passwd

Dan krijg je alle regels terug die geen 
nologin en geen false bevatten.

Verder hebben reguliere ex-
pressies van de vorm [abc] en [a-z]
dezelfde betekenis als wildcards bij 
bestandsnamen. Maar let op: * en ?
hebben een andere betekenis. Een *
in een reguliere expressie betekent 
dat het voorgaande teken nul of 
meer keren herhaald wordt, terwijl 
een ? het voorgaande teken nul of 
één keer herhaalt. Een wildcard *
komt dus overeen met een reguliere 

een specifiek patroon (in de vorm 
van een reguliere expressie) voldoet 
te vervangen door een andere tekst.

Stel dat je als volledige naam 
bij je gebruikersnaam Koen hebt 
ingevuld tijdens de installatie van 
je Linux-distributie en je wilt daar 
Koen Vervloesem van maken, dan 
kan dat met sed in één regel:

sed 's/Koen/Koen Vervloesem/' /
etc/passwd

Het commando sed leest het wacht-
woordbestand regel per regel in, 
vervangt Koen door Koen Vervloe-
sem en toont het resultaat in de 
terminal. Maar het originele bestand 
wordt niet aangeraakt. Wil je dat 
wel, gebruik dan de optie -i (voor ‘in 
place’):

sudo sed -i[backup] 's/Koen/
Koen Vervloesem/' /etc/passwd

Maak er een gewoonte van om na 
de optie -i tussen rechte haken een 
suffix te zetten: dan maakt sed
een reservekopie van het originele 
bestand. Let op: we voeren deze 
opdracht met sudo uit omdat je 
rootrechten nodig hebt om /etc/
passwd aan te passen.

CONTROLEER JE SHELLSCRIPTS
Een foutje is snel gemaakt in een shellscript. Gelukkig be-
staan er programma’s die je shellscripts kunnen controleren 
op veelvoorkomende fouten. Twee handige programma’s 
zijn shellcheck en bashate. Ze vullen elkaar goed aan: de ene 
vindt vaak andere fouten dan de andere. We raden dan ook 
aan om ze allebei te installeren. In Ubuntu kan dat met:
sudo apt install shellcheck python3-bashate
Voer daarna eenvoudigweg onderstaande opdrachten uit 
om je script te testen:
shellcheck naamvanscript.sh
bashate naamvanscript.sh
Vooral shellcheck geeft nuttige boodschappen, inclusief 
een link naar een wikipagina van het project met meer uit-
leg over waarom je code problematisch is. Alle code in deze 
masterclass hebben we met shellcheck en bashate getest. Met shellcheck test je eenvoudig je shellscripts (of die van je distributie) op veel voorkomende fouten.

  Wildcards en 
andere vormen 
van globbing zijn 
een eenvoudige 
manier om naar 
bestandsnamen 
op een patroon te 
filteren.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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