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Introdução

Introdução

A primeira vez que utilizei o Vi, demorei pelo menos
cinco minutos para conseguir sair dele. Estava sozinho no
CPD, em frente a uma assustadora estação Sparc da Sun,
morrendo de medo que alguém entrasse e me visse de
fronte àquele monitor cheio de ~’s. A cada tecla que eu
pressionava a situação piorava, mensagens escabrosas
surgiam e aumentavam meu pânico. Até que fui socorrido
por um colega que o fechou de forma não convencional
(abriu uma nova sessão do Unix e matou seu processo).
Percebi então que precisaria aprender a utilizar este
programinha para evoluir. Mais adiante (e até hoje), os
seus comandos tornaram-se familiares, e o Vi tornou-se
uma ferramenta indispensável.

Por esse motivo, na maioria das vezes, os instrutores de
cursos de Unix penam quando o treinando precisa editar
um simples arquivo de configuração, coisa corriqueira no
Unix. O motivo é simples: uma minoria de futuros usuários
se preocupa com qual editor de texto será utilizado para
tal. A maioria já está massificada com o modo gráfico
para editar textos, principalmente os principiantes.

O Vi (pronuncia-se “viai”) foi desenvolvido por Billy Joy
na Universidade da Califórnia, e é uma abreviação para
“Visual Interface”; porém, sob a mentalidade UNIX de
que não vale a pena utilizar qualquer comando com mais
de cinco caracteres, o nome foi abreviado.

O Vi é um editor de textos, não muito amigável à primeira
vista, mas possui vantagens que superam a dificuldade
inicial de adaptação a seus comandos. Basicamente os
desenvolvedores do Vi queriam fazer um editor, o qual o
usuário não precisasse movimentar muito as mãos para
operá-lo. É claro que o usuário ideal seria um bom
datilógrafo, que tende a manter as mãos na linha central
do teclado (A,S,D,F e J,K,L,Ç). Nesta posição podemos
alcançar até 50 teclas sem mover as mãos. Porém o Vi
possui excessivos 100 comandos, e algo drástico precisaria
ser feito para que fossem desempenhadas todas as funções
que um bom editor de textos deve ter. Um outro limitador,
que será percebido neste Guia, é que o Vi tem uma
abrangência universal, ou seja, utiliza teclas que constam
na grande maioria dos teclados. Portanto, estava proibida
a utilização de tecla como Ç, F11 e F12, por exemplo.
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Objetivo

A idéia de escrever um guia sobre o Vi surgiu,
principalmente, de uma necessidade própria. Como já
dito, no início foi difícil a utilização de um editor de textos
“alienígena” aos padrões, para quem estava acostumado
a utilizar interfaces WYSIWYG (What You See Is What
You Get). Além das dificuldades naturais em utilizar os
comandos incomuns, enfrentei a ausência de boa literatura.
Pois embora não aparente, o Vi é um programa complexo
e completo. Bem, este guia é dedicado principalmente a
todos os usuários e (principalmente) entusiastas de Unix,
seja qual for o “sabor”, que precisam ter um material
técnico objetivo e completo sempre à mão sobre este
importante utilitário.

Sobre o Guia

O Guia pode ser dividido em partes distintas:

A primeira, denominada “Opções Básicas”, explica e
exemplifica os comandos mais utilizados do editor Vi.
Compreendendo esta parte, o usuário estará apto a trabalhar
no dia a dia com o editor.

A segunda parte comtempla as “Opções Avançadas” e é
direcionada ao usuário que quer se aprofundar na operação
do Vi.

Já na terceira parte,  “Configuração do ambiente do Vi”,
o leitor aprenderá como fazer um ajuste fino no ambiente
de edição e do sistema operacional.

A quarta, “Editor Vim ”, é dedicada ao mais utilizado clone
do Vi, mostrando as diferenças e benefícios em utilizá-lo.

A quinta, chamada “Outros Clones do Vi”, faz referência
aos outros clones, não tão populares, dando dicas de sites
para download e listas de discussões relacionados a eles.

No final do guia também constam os seguintes tópicos:

“Principais comandos”: um guia de referência rápida.

“Obtendo mais informações”: literatura complementar
recomendada.

Introdução
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Notações utilizadas

Para facilitar ao leitor, as seguintes notações foram adotadas:

Notação Descrição

[parâmetro] Parâmetro opcional.

^letra Tecla Ctrl+letra (ex.: ̂ B significa teclar
Ctrl+B).

Um pouco de história

Para entender o Vi, é necessário entender um pouco da
história deste aplicativo dentro do mundo Unix. Ele foi
desenvolvido em um ambiente no qual os terminais dos
usuários eram teletipos ou algum outro terminal lento do
tipo “hardcopy” e os monitores de vídeo geralmente não
eram utilizados. Um editor natural para esse ambiente era
um editor orientado à linha, as quais os usuários podiam
visualizar e trabalhar com uma linha de cada vez.

Resumindo a história do Unix, creio que basta dizer que
este sistema operacional foi desenvolvido em um ambiente
acadêmico, e os estudantes de várias universidades fizeram
muitas contribuições ao ambiente de trabalho do Unix.
Muitas melhorias foram notáveis, incluindo um editor de
tela inteira, que permitia aos usuários trabalhar mais
confortavelmente. Esse editor de texto foi nomeado de
Vi, uma abreviação de Visual Interface.

Por que Vi?

Como amante e conhecedor do Unix (leia-se AIX, HP-
UX, Linux e Solaris), sou suspeito para justificar. Para ser
imparcial, vamos aos principais “contras” a quem se
inicia no Vi, pois nem sempre as primeiras impressões são
encorajadoras:

• A interface é 100% texto;

• Não pode-se utilizar o mouse;

• Não é NADA amigável; ou melhor, NADA é
amigável;

• Não é possível mover com facilidade o cursor pelo texto;

• COMO SAIO DELE SEM DESLIGAR O
COMPUTADOR?!

Introdução



8

Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar como foi o
primeiro contato com o teclado de um computador (ou de
uma máquina de escrever para muitos). Aquela disposição
estranha das teclas, teclas com símbolos estranhos, botões
coloridos etc. Por que não colocar as teclas em ordem
alfabética, por exemplo? Tudo tem uma explicação, ou
parece ter. As teclas foram dispostas nesta ordem para que
o datilógrafo não digitasse muito rápido e os martelos das
máquinas antigas não “encavalassem”. Não precisa dizer
que a tentativa foi frustrada, pois rapidamente os
datilógrafos se adaptaram ao novo lay-out. No Vi, não é
diferente. Dado o devido tempo com o devido treinamento,
qualquer digitador se acostumará aos seus comandos.

Voltando ao nosso assunto, a seguir os pontos positivos
de se utilizar o Vi:

• Vi é o único editor de textos padrão em qualquer
“sabor” de Unix;

• É pequeno, portanto carrega rapidamente e não ocupa
muito espaço em memória;

• Pode ser utilizado em qualquer (ou quase qualquer)
lay-out de teclado;

• Por ser 100% texto, sua dependência de configurações
é mínima;

• Seus comandos aceitam expressões regulares,
tornando-o muito poderoso e versátil;

• Determinados ambientes (“shells”) permitem a
utilização dos comandos do Vi para a edição de
linhas de comando.

Outra informação tranqüilizante é que não é necesário
conhecer muitos comandos do Vi para começar a trabalhar
com ele (na verdade apenas 4 ou 5). Como gosto de dizer:
“o Vi é uma lagoa, onde tanto o cachorro pode beber água,
como o elefante se banhar”. Simplificando: para editar
um arquivo, você pode utilizar 3 ou 4 comandos básicos,
assim como empregar sofisticados métodos de edição,
busca e substituição. Mas se você é, ou pretende ser um
usuário de um ambiente Unix, aprender a utilizá-lo é
praticamente obrigatório.

Introdução
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Compatibilidade em sistemas operacionais

Para se ter uma idéia da compatibilidade e abrangência, a
seguir uma “listinha” de alguns sistemas operacionais
que rodam o Vi (ou um de seus clones):

• AmigaOS; AtariMiNT;BeOS; DOS; MacOS;
MachTen; OS/2; RiscOS; VMS; Windows (Win/98/
NT4/NT5/2000/XP/64-Bit/Embedded)

E claro, as mais variadas versões de Unix:

• AIX; HP-UX; BSDI; Convex; DYNIX/ptx; DEC
Unix; FreeBSD; Irix; Linux (Conectiva, Debian,
RedHat, Slackware, SuSE,...); Solaris; SunOS; Ultrix;
Unixware.

Entre outros não listados.

Por várias vezes o leitor perceberá que o texto é direcionado
para o ambiente Unix, apesar de rodar em uma diversa
gama de sistemas operacionais. Isso se explica se
pensarmos que este é o ambiente onde ele é mais utilizado,
bem como mais útil.

Clones do Vi

Ao contrário do que se pensa, o Vi não é um “freeware”,
e sim “copyrighted”, portanto é necessário licença paga
para ser distribuído. Por esse motivo seu código-fonte
também não é fornecido, logo não pode ser modificado.

Parte do código fonte do Vi (os fragmentos derivados do
“ed”) é de propriedade da SCO. O restante do código
pertence aos “Regents” da Universidade da Califórnia.
Pode-se obter uma licença pessoal do código para Unix
da SCO por aproximadamente $100.

Para suprir essa deficiência, surgiram uma série de clones
do Vi com licenças bem mais flexíveis. O Conectiva
Linux, por exemplo, utiliza o Vim em sua distribuição,
que possui licença GPL (General Public License). Veja
mais detalhes sobre o Vim na página 50.

Introdução
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Conceitos básicos

Iniciando o Vi

Para iniciar o Vi, basta digitar vi na linha de comandos do
sistema operacional. Caso seja colocado o nome de um
arquivo após o comando, há duas possibilidades:

• Caso o arquivo não exista, o editor abrirá um novo
documento e quando for solicitado para gravá-lo,
criará um arquivo com o nome mencionado;

• Caso o arquivo já exista, o vi abrirá o arquivo
mencionado e permitirá a edição deste.

Quando iniciado pela primeira vez, você verá uma coluna
cheia de tils (~) do lado esquerdo. Toda linha em branco
após o fim do texto é mostrada dessa maneira.

Caso o nome de algum arquivo tenha sido mencionado (a
ser editado ou criado), as informações desse arquivo
aparecerão na base da tela da seguinte forma:

�arquivo01� 21 lines, 385 characters

Conforme já foi dito, pode-se iniciar o vi sem mencionar
o nome de um arquivo, então a seguinte mensagem
aparecerá na base da tela:

�newfile� [New file]

Porém, quando o seu trabalho for salvo, um nome de
arquivo deverá ser atribuído ao novo documento.

Conceitos básicos
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As formas de iniciar o Vi são:

Comando Descrição

vi  arq Inicia o Vi e abre o arquivo arq,
conforme explicado no início deste
tópico.

vi  arq01  arq02 Inicia o Vi e abre os arquivos arq01
e arq02.

view  arq Inicia o Vi e abre o arquivo arq em
modo somente de leitura (read only).

vi –R  arq Inicia o Vi e abre o arquivo arq em
modo somente de leitura (read only).

vi –t  tag Procura por uma tag e inicia a edição
a partir de sua definição.

vi –w  n Abre o Vi com uma janela com n
linhas.

vi + arq Abre o arquivo arq e posiciona o
cursor na última linha.

vi +n  arq Abre o arquivo arq e posiciona o
cursor na linha n.

vi –c comando arqAbre o arquivo arq e executa o
comando (geralmente um comando
de busca).

vi +/padrão  arq Abre o arquivo arq fazendo
automaticamente uma busca de
padrão.

Modos de trabalho do Vi

Um dos primeiros conceitos, e o mais importante que
devemos aprender sobre o Vi, é que ele possui dois modos
de operação: modo de comandos e modo de inserção.
Tecnicamente existem três modos, mas trataremos o
modo de comandos e o modo de linhas de comandos
como um só. O modo de linhas de comandos, como
veremos a frente, apenas foi herdado dos editores de linha
ed/ex, e são aqueles comandos iniciados por “:”.

É importante memorizar que ao iniciar o Vi, ele sempre
estará no modo de comando.

Conceitos básicos
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Alternando entre os modos de operação

Bem, está na hora de começarmos a trabalhar com o Vi.
O primeiro passo é saber como entrar o texto no editor.
Como já foi dito, ao iniciar, o Vi sempre estará em modo
de comando, ou seja, as teclas não expressarão seu
conteúdo literal ao serem pressionadas, e sim um comando
associado. Para entrar em modo de inserção, temos dois
comando mais utilizados. São eles:

Comando Descrição

a Entra em modo de inserção de caracteres
posicionando o cursor à direita do caractere
em que ele está sobre.

i Inicia a inserção de caracteres à partir da
esquerda do caractere em que o cursor está
sobre.

Note que se você estiver no início de uma linha sem
nenhum caractere, os dois comando têm o mesmo efeito.

Após utilizado um dos dois comandos acima, você está no
modo de inserção, e pode escrever o que quiser. Para
quebrar a linha, basta teclar “enter”. Para voltar ao modo
de comandos, deve-se teclar “esc”. Caso o Vi já esteja em
modo de comando, ao teclar “esc” um “bip” será escutado
ou a tela piscará, dependendo do ambiente em que se
esteja trabalhando.

Comando Descrição

“esc” Retorna ao modo de comando.

Modo de inserção

No modo de inserção os caracteres que são digitados são
inseridos diretamente no documento, como uma máquina
de escrever. Pode-se utilizar a tecla “backspace” e “delete”
para corrigir o texto, “tab” para tabular e assim por diante,
como é feito em qualquer outro editor de texto.
Logicamente existem vários comandos que levam o Vi a
entrar no modo de inserção, por exemplo o “i” (inserir) e
“a” (adicionar).

Experimente digitar a letra “a” e então digite a frase
“Teste de inserção de texto”.

Conceitos básicos
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Note que a primeira letra (“a”) que foi digitada instruiu o
editor a entrar no modo de inserção (adicinar texto). E a
seguir, tudo o que foi digitado foi inserido no texto.

Para sair do modo de inserção e voltar ao modo de
comando, digita-se a tecla “esc”. Se você tiver alguma
dúvida em que modo você está, digite várias vezes “esc”
até que o Vi comece a “reclamar” com bips. Então você
saberá que está no modo de comando.

Uma vez no modo de comando, tente digitar “dd” e veja
o que acontece. Ao invés das duas letras “d” serem
inseridas, a linha foi apagada, pois o editor estava em
modo comando e o comando “dd” executa essa tarefa de
eliminar a linha atual, conforme veremos mais adiante.

Espere! Meu teclado não possui a tecla “esc”! O que faço?

Bem, neste caso existem algumas alternativas:

• Tente teclar ^[;

• Se seu teclado tem uma tecla <meta>, tente pressioná-
la;

• Se seu teclado também não tem uma tecla <Meta>,
vários teclados usam <alt>, <diamond>, <start> ou
<menu> como uma tecla <meta>;

• Se nada funcionar ainda, tente ^3;

• Por último: alguns terminais DEC utilizam a tecla
F11 como se fosse <esc>.

Modo de comando

Conforme já visto no exemplo anterior, é o modo onde as
mesmas teclas que você utiliza para escrever textos no
modo de inserção representam funções totalmente
diferentes. Por exemplo, digitando “dd” no modo de
inserção, você obterá o resultado de duas letras “d”
inseridas no texto. Agora, no modo de comando, digitando
“dd”, resultará na eliminação da linha corrente.

Daqui para frente iremos conhecer mais detalhadamente
o modo de comando e mostraremos todo o potencial do Vi
e seus aproximados 100 comandos. Boa viagem!

Conceitos básicos
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Salvando e saindo

Agora que você já sabe como entrar no Vi, é uma boa idéia
aprender como sair, pois isso pode se tornar um problema
de claustrofobia digital terrível. Também sabemos que é
extremamente recomendável fazer gravações periódicas
do trabalho durante a edição para evitar possíveis
imprevistos e catástrofes. Estas simples tarefas podem ser
executadas de várias maneiras, conforme veremos a seguir:

Comando Descrição

:w Grava o texto e continua editando. Caso se
informe um nome após o comando, o texto
será gravado com esse nome.

Exemplo:

:w arquivo02

O texto será gravado com o nome de
arquivo02 e permanecerá em edição.

ZZ Grava o texto, se alterado, e sai do Vi (também
traduzido como o comando Zalva e Zai).

:wq Grava o texto e sai do Vi.

:w! O arquivo será gravado mesmo se este for
marcado somente para leitura (ro).

:q Sai do Vi. Se o texto foi alterado e não foi
salvo, você será alertado.

:q! Força a saída do Vi sem gravar o texto,
mesmo que este tenha sofrido alterações
desde a última gravação.

Você pode salvar o texto e sair digitando o comando :wq,
mas o comando ZZ  faz a mesma coisa e economiza
tempo. Porém para os puristas, os dois comandos não são
exatamente iguais, :wq sempre grava o texto, enquanto
ZZ  somente salvará se alguma alteração tenha sido feita
desde a última gravação.

Conceitos básicos
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Operações básicas

Movimentando o cursor

Conhecer as várias formas de se deslocar pelo texto é um
fator que dá agilidade e rapidez. Por exemplo, ao invés de
se deslocar caractere a caractere para chegar ao início ou
ao final da linha, é muito mais fácil digitar um só comando
para fazer a mesma ação. Portanto, sugiro que os principais
comando mostrados a seguir sejam treinados e absorvidos
pelo leitor.

Atenção: note que as linhas vazias, iniciadas por um sinal
~ não são acessíveis pelo cursor, portanto cuide de entrar
algum texto para exercitar esses comandos.

Comando Descrição

h Desloca o cursor para a esquerda.

j Desloca o cursor para baixo.

k Desloca o cursor para cima.

l Desloca o cursor para a direita.
Obs.: embora não seja muito comum, antes
desses comandos (h, j , k, l) pode-se informar
o número de vezes que eles serão executados.

Exemplo:

5j Desloca o cursor cinco linhas para baixo.

Obs: em muitos ambientes, as teclas com as setas de
deslocamento funcionam normalmente, mas em alguns
teclados essas teclas não funcionam adequadamente ou
simplesmente não existem. Portanto é recomendável que
o usuário tenha agilidade em utilizar as teclas h, j, k, l para
se movimentar.

Comando Descrição

[n]^b Volta uma página no texto. Pode-se inserir a
quantidade de páginas a voltar. Exemplo:

3^b Retorna três páginas no texto.

[n]^f Avança uma página no texto. Da mesma
forma do comando ^b pode-se informar
quantas páginas se deseja avançar. Exemplo:

5^f Avança cinco páginas no texto.

Operações básicas
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