
VI Lathund

Starta och avsluta vi:

vi filnamn - Startar vi och öppnar filen filnamn. Utelämnas
filnamn skapas en ny fil.
I kommandoläget:
ZZ – Spara och avsluta vi.
:wq – Spara och avsluta.
:q – Avsluta
:q! – Avsluta utan att spara. Var försiktig med denna!

vi's lägen:

Kommandoläge:
När vi startar befinner du dej i kommandoläget. Det du skriver på
tangentbordet
försöker vi tolka som ett kommando. För att komma till
kommandoläget från textläget
trycker du <Esc>.

Textläge:
I detta läget hamnar det du skriver på tangetbordet i din fil. Ett
flertal kommandon
försätter dej i detta läget, men bara <Esc> tar dej tillbaka till
kommandoläget.

Kommandon:

Markören:
Följande tangenter används för att styra markören

h – ett steg vänster
j – en rad ner
k – en rad upp
l – ett steg åt höger

w – stegar ett ord åt höger
b – stegar ett ord åt vänster

Många kommandon kan kombineras med en siffra, t.ex. 6w, stegar
6 ord åt höger.
$ - Gå till slutet av aktuell rad.
^ - Gå till början av aktuell rad.
G – Gå till slutet av filen.
:n – Gå till rad n.
<Ctrl>d – Nedåt en halv skärmbild
<Ctrl>u – Uppåt en halv skärmbild
<Ctrl>f – Nedåt en hel skärmbild
<Ctrl>b – Uppåt en hel skärmbild
% - Gå till matchande parentes ( { [ ] } )

Skriva in, ta bort och ändra text:
i – Gå till textläget. Insättning före markerat tecken.
a - Gå till textläget. Insättning före markerat tecken.
I – Insättning först i aktuell rad.
A – Insättning sist i aktuell rad.
o – Insättning på ny rad, under aktuell rad.
O – Instättning på ny rad, ovanför aktuell rad.
x – Ta bort ett tecken.
dd – Ta bort en hel rad.
dw – Ta bort ett ord.
D – Ta bort tecken från markören till slutet av raden.
r – Ersätt ett tecken.
R – Skriv över text.
cw – Ändra aktuellt ord, från markörens position.
C - Ändra aktuell rad, från markörens position.

Klipp och klistra:
yy – Kopiera aktuell rad.
yw – Kopiera aktuellt ord.
:5,10 co 105 – Kopiera raderna 5-10 till raden efter rad 105
:5,20 m $ - Flytta raderna 5-20 till slutet av filen
:7,300 d – Klipp ut raderna 7-300
p – Klistra in efter markörens position
P – Klista in före markörens position

Sök / sök och ersätt:
/ord – Sök efter ord från markören och framåt (nedåt).
?ord – Sök efter ord från markören och bakåt (uppåt).
n – Upprepa senaste sökning.
N – Upprepa senaste sökning åt andra hållet.

:n1,n2s/sökord/nyttord/gc
n1 är begynnelserad, n2 slutrad.
g – ersätt alla funna ord i sökområdet. (ej nödvändig)
c – bekräfta varje ersättning. (ej nödvändig)

: %s/ord/nyttord/g – Ersätt alla förekomster av ord med nyttord.

Skriva/läsa till/från fil:
:w fil – Spara till filen fil
:w>>fil – Lägg till aktuell fil til filen fil.
:5,10w fil – Spara raderna 5-10 till filen fil.
:5,10w>>fil – Lägg till raderna 5-10 till filen fil.
:r fil – Öppna filen fil.
:!ls – Se vilka filer som finns i aktuell katalog.

Användbara kommandon:
u – Ångra senaste kommandot.
U – Återställ aktuell rad.
ab – Förkortning

Ex:
:ab USB Universal Serial Bus

När du skriver USB i texten kommer den att ersättas
med Universal Serial Bus

Inställningar i vi:
:set all – Visar vilka inställningar som finns.
:set – Visar vilka inställningar du gjort.
:set noinställning – Ta bort inställning.

Exempel:
:set ai – Autoindrag.
:set nu – Visa radnummer.
:set sm – Visa matchande parentes ( { [ ] } )

Inställningarna gäller bara för den aktuella sessionen. Vill du ha
permanenta
inställningar kan du skapa en fil som heter .exrc (obs punkten) i
din hemkatalog.

Exempel på innehåll i en .exrc-fil:
set ai
set sm
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