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5.1. Zase od píky 
Zadání: 

Napište skript, který vypíše k zadanému souboru jméno skupinového vlastníka. 

Rozbor: 

Je jasné, že základem ešení bude p íkaz „ls -ld“. Ovšem starý známý problém 

spo ívá v tom, že pot ebujeme vypsat tvrtý sloupe ek, a to bez ohledu na po ty mezer 

okolo. Už jsme vid li ešení pomocí utilit tr a cut, editoru sed nebo p íkazu read. 

Nyní si ale ukážeme daleko snazší p ístup. 

Vst íc nám vychází další užite ná utilita, awk. Je to programovatelný filtr – podobn

jako editor sed te data ze vstupu, na základ  svého programu provádí požadované 

operace a (obvykle) v pr b hu nebo na záv r práce n co vypisuje. 

Klí ovou vlastností awk, kterou zde využijeme, je schopnost rozd lit vstupní ádku 

na pole, a to p esn  tak, jak v této chvíli pot ebujeme. Implicitním odd lova em polí je 

pro filtr awk posloupnost bílých znak . Nás bude tedy zajímat tvrté pole vstupní ádky 

a na to se v jazyce awk odkážeme pomocí konstruktu „$4“. Postupn  si tuto informaci 

budeme zp es ovat, ale zatím to takto sta í. 

Hodnotu pole vypíšeme p íkazem print. I o n m si asem povíme více, v této chvíli 

nám sta í v d t, že má-li parametr, opíše ho na standardní výstup a od ádkuje. 

ešení: 
ls -ld $1 | awk '{ print $4 }' 

Poznámky: 

Vidíme, že podobností mezi programy awk a sed je více – oba nap íklad dostávají 

sadu p íkaz  (neboli sv j program) jako první parametr na p íkazové ádce. 

Pokud si marn  lámete hlavu s p ekladem slova awk, tak to ned lejte. Jmenuje se 

totiž po otcích zakladatelích. Byli to pánové Aho, Weinberger a Kernighan. 
Zvlášt  to poslední jméno by vám mohlo n co p ipomínat. Ano, je to jeden z autor

jazyka C. Jak se budeme postupn  prokousávat syntaxí jazyka awk, bude z ejmé, že 

podoba s jazykem C v bec není náhodná. Pokud umíte jazyk C nebo n které jiné jazyky 

z n j odvozené, budete dokonce schopni už v této chvíli adu program  v jazyce awk

p e íst a pochopit, aniž byste se cokoliv u ili. To je nesporná výhoda awk. 

Nap íklad vidíme, že stejn  jako v jazyce C se jednotlivé stavební kameny (atomy) 
jazyka pro lepší itelnost odd lují mezerami. Náš program bychom mohli zapsat i takto: 

ls -ld $1 | awk '{print$4}'  
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5.2. Po itadlo délek soubor
Zadání: 

Vypište sou et velikostí všech oby ejných soubor  v adresá i. 

Rozbor: 

Základem bude samoz ejm  op t p íkaz „ls -l“, tentokrát pot ebujeme vzít páté 

pole každého záznamu o oby ejném souboru a tato ísla se íst. 

Vlastní program v jazyce awk se skládá z dvojic „vzor { akce }“ ( íkejme jim t eba 

v tve). Filtr postupn te vstupní soubor, pro každou ádku projde všechny v tve 
programu, u každé vyhodnotí, zda je vzor platný, a v takovém p ípad  provede akci. 

Tady op t vidíme zna nou podobnost s editorem sed. 

Výb r správných ádek (s typem souboru „-“) provedeme pomocí vzoru ve tvaru 
regulárního výrazu. Krom  toho budeme pot ebovat ješt  inicializa ní v tev (ta má 

zvláštní vzor „BEGIN“) a v tev pro záv re ný výpis (se vzorem „END“). 

Umíme vybrat ádky a umíme z nich vzít páté pole. Pro s ítání budeme pot ebovat 

ješt  n kam postupn  ukládat hodnotu mezisou tu. Pro tento ú el i v awk pochopiteln

slouží prom nné. Použijeme jednoduchou (skalární) prom nnou suma, do ní p i teme 

(na každé správné ádce) obsah pátého pole a na záv r hodnotu prom nné vypíšeme. 

ešení: 
ls -l | awk ' 

BEGIN { suma = 0 } 

/^-/ { suma += $5 } 

END { print suma }' 

Poznámky: 

Už jsme vid li t i typy vzor  pro naše t i v tve, poj me si popis vzor  dokon it: 

 Prvním vzorem je klí ové slovo BEGIN. Tato v tev se vykoná práv  jednou, a to 

na úplném za átku b hu programu, ješt  než se p e te první ádka. Naopak, 

posledním vzorem je END a tato v tev se provede také práv  jednou, na úplném 

konci programu. Je asi z ejmé, k emu tyto v tve slouží – k inicializaci (nap . 
prom nných) a k záv re ným pracím (r zné sumarizace, úklid apod.). 

 Druhá v tev má jako vzor regulární výraz (zapsaný mezi lomítka). Jeho význam 
je asi také z ejmý – pokud vstupní ádka vyhovuje danému regulárnímu výrazu, 

je vzor platný a akce se provede. Tady vidíme další paralelu s editorem sed. 
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 Vzorem m že rovn ž být úpln  libovolný logický výraz v jazyce awk (ješt  si 

o nich n co povíme), pak se akce provádí na každé na tené ádce, pokud práv
v té chvíli logický výraz platí. 

 A kone n  je možné vzor úpln  vynechat, pak se akce provede vždy. To jsme 

vid li v minulé kapitole a toto chování op t známe z editoru sed. 

Prom nné se v jazyce awk pojmenovávají podle obvyklých pravidel – identifikátor 

smí obsahovat pouze alfanumerické znaky a musí za ínat písmenem nebo znakem „_“. 

To známe z jiných jazyk  a ostatn  i z shellu. I zde je p itom podstatné použití malých 
a velkých písmen. 

Významný rozdíl oproti shellu je ale v zápisu jejich použití. Jazyk awk je „normální“ 

jazyk „algolského“ typu, nikoliv textový preprocesor. Proto se v n m prom nné ozna ují 
identifikátory, jimž nep edchází žádný speciální znak (jako v shellu dolar). Lexikální 
analyzátor jazyka totiž ví, kde m že a nem že být prom nná. V shellu naopak m žeme 
chtít prom nnou substituovat prakticky kdekoliv, a proto je t eba její název uvodit 
metaznakem. 

Je d ležité nezam ovat syntaxi prom nných a polí vstupní ádky. Pole vstupu jsou 

vlastn  jen jiným druhem prom nných, na n ž se v jazyce awk odkazujeme pomocí 

dolaru, za kterým následuje íslo požadovaného pole, tedy „$1“, „$2“ atd. 

Prom nné v jazyce awk mají stejn  jako v shellu textové hodnoty, ale pokud jsou 

použity v kontextu, který vyžaduje íslo, je jejich textová hodnota na íslo p evedena. 
Naše prom nná se tedy bude v celém programu chovat jako normální celo íselná 
prom nná, i když ve skute nosti bude její hodnota uložena jako et zec. 

P esn ji e eno, bude se chovat jako íslo. V našem p ípad  to opravdu bude íslo 
celé, ale jakmile bychom n kde zapsali desetinné íslo nebo ho dostali jako výsledek 
n jaké operace (nap . d lení), hodnota prom nné bude obsahovat i desetinná místa. Pro 

p evod na celá ísla lze použít vestav nou funkci int: 
prumer = int( suma / pocet ) 

Jako aritmetické operátory se požívají standardní symboly, vysv tlení si zaslouží 

snad jen operátor „%“, který znamená „zbytek po d lení“, a „^“ (umocn ní). 

Pro p i azení se používá jako obvykle symbol „=“, ale stejn  jako v jazyce C je celé 

p i azení výraz, jehož hodnotou je to, co se p i azuje, a je tedy možné s touto hodnotou 

dále pracovat. T eba výraz „i = j = 2“ p i adí hodnotu 2 do obou dvou prom nných. 

A pro ty, kte í neznají jazyk C, ješt  poznámka k operátoru „+=“. Znamená p i tení 

hodnoty na pravé stran  do prom nné na levé stran . Je to vlastn  pouze zkratka zápisu 

„suma = suma + $5“. Podobným zp sobem lze použít všechny aritmetické operátory. 
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5.3. Není regexp jako regexp 
Zadání: 

Vypište ádky /etc/passwd, kde je nejvýše trojmístné UID shodné s GID. 

Rozbor: 

Tento p íklad jsme ešili pomocí editoru (v kap. 3.5). Jaké bude ešení v jazyce awk? 

Že filtr awk umí rozd lit vstupní ádku na pole, to už víme. A asi nep ekvapí, že bude 

mít i prost edek, jak íci, co má být odd lova em polí (p epína  „-F“, field separator). 

Shodu t etího (UID) a tvrtého (GID) pole popíšeme snadno – testem na rovnost. 
Požadavek na trojmístné UID jsme v editoru zadávali stanovením p esného po tu 

opakování podvýrazu v regulárních výrazech. Na tuto vlastnost regulárních výraz  se ale 

v awk bohužel nelze spolehnout. V tomto konkrétním p ípad  nám to nevadí, ale na 

rozdíly mezi ob ma typy regulárních výraz  se budeme muset podrobn ji podívat. Pro 
ešení této úlohy použijeme oby ejné aritmetické porovnání. 

ešení: 
awk -F: '$3 == $4 && $3 < 1000' < /etc/passwd 

Poznámky: 

V jazyce awk by podle normy m ly být implementovány tzv. rozší ené regulární 

výrazy. Co nám tento odlišný dialekt jazyka regulárních výraz  p ináší nového: 

výraz znamená 

z+ alespo  jeden výskyt znaku (nebo podvýrazu) z

z? nejvýše jeden výskyt znaku (nebo podvýrazu) z

x|y výb r mezi dv ma (p íp. více) variantami 

Rozší ené regulární výrazy je možné využívat i u p íkazu grep, pokud použijeme 

p epína  „-E“. 

Drobný problém ovšem spo ívá v tom, že r zní implementáto i si termín „rozší ené“ 
vykládají r zn . Nap íklad složené závorky (vyjád ení po tu opakování podvýrazu, které 

jsme poznali u editor  a které jsou v norm  uvedeny i u jazyka awk) bohužel všude 

nenajdeme. Pokud tedy opravdu chceme p enositelné ešení pomocí regulárních výraz , 
musíme napsat: 

$3 == $4 && /:([0-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9]):/ 

A na p edchozím p íkladu si m žete všimnout ješt  jedné zrady. ást regulárního 
výrazu se t emi variantami zápisu ísla jsme pot ebovali uzav ít do závorek. A závorky 
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jsme napsali bez uvození zp tnými lomítky! Ano, rozší ené regulární výrazy se v tomto 
bod  chovají „konzistentn ji“ a všechny metaznaky jsou definované „normáln “, tj. 
napíšeme-li závorku se zp tným lomítkem, je to oby ejná závorka, zatímco zapsaná 
samostatn  p edstavuje metaznak. V základních regulárních výrazech (v editorech) je to, 
bohužel, obrácen . 

Pro jistotu p ipome me, že regulární výrazy i v jazyce awk znamenají test na shodu 

n jakého pod et zce testovaného et zce. Proto jsme v minulé kapitole museli ve vzoru 

ukotvit znak minus na za átek ádky pomocí metaznaku „^“. 

Operátor „==“ znamená test na rovnost ( ísel nebo et zc ), jeho opakem je „!=“. 

Pozor na zám nu s operátorem „=“, který znamená p i azení do prom nné. Syntakticky 

je totiž taková konstrukce v po ádku, pouze „d lá n co jiného“. Kdybychom napsali: 
$3 = $4 && $3 < 1000 

obsah t etího pole ádky by se p epsal obsahem tvrtého pole a tato hodnota by byla 
p edm tem testování v podmínce. Jak by to dopadlo? To by záleželo na obsahu pole: 

 V p ípad , že by obsahem textu bylo íslo, chápal by se tento logický podvýraz 
jako aritmetický a jakákoliv nenulová hodnota by znamenala pravdu, zatímco 
nula nepravdu. 

 V opa ném p ípad  by se podvýraz vyhodnocoval jako et zcový a pravda by 
byla reprezentována libovolným neprázdným et zcem. 

Porovnávací operátory „==“, „!=“, „<“, „<=“, „>“ a „>=“ se v jazyce awk chovají 

pom rn  o ekávaným zp sobem: je-li jedním operandem íslo (resp. aritmetický výraz) 
a druhým operandem íslo nebo et zec p edstavující íslo, porovnává se velikost ísel, 
jinak se porovnávají abecedn  (lexikograficky) jako et zce. 

Logické výrazy pln  kopírují model jazyka C. Jako logické spojky se (podobn  jako 

v shellu) používají operátory „&&“ (a zárove ), „||“ (nebo) a také zde existuje operátor 

„!“ (negace). Pokud v logickém výrazu vystupuje íslo, je hodnota nula považována za 

nepravdu a cokoliv jiného za pravdu. Vyhodnocování probíhá podmín n  (vid li jsme to 

už t eba u p íkazu find) – jakmile je hodnota n jakého podvýrazu jasná (pravda nebo 

nepravda), v jeho vyhodnocování se dále nepokra uje. 

Jediná v tev našeho programu obsahuje jen vzor ve tvaru logického výrazu a žádnou 

akci. Chyb jící p íkazová ást v tve (akce) znamená totéž co „{ print }“ a p íkaz 

print bez parametr  opíše celou vstupní ádku. 


