
Ο
σοι αντικρίζουν για πρώτη φορά τον Vim, το λιγότερο
που τους προκαλείται είναι δυσφορία. Μα είναι δυνα-
τόν να εργαστεί κανείς σε έναν κειµενογράφο όπου

δεν δουλεύει καν το κλασικό CTRL-C/CTRL-V για το copy
paste; Είναι δυνατόν αυτός ο κειµενογράφος, ο οποίος στην
έκδοση του τερµατικού δεν έχει καν ένα µικρό µενού για τις
βασικές επιλογές, να µπορεί να κάνει τη ζωή κάποιου πιο εύ-
κολη; Κι όµως, αν ξεπεράσει κανείς το αρχικό σοκ και ξεκινή-
σει µε καθαρό µυαλό, θα δει πως ο Vim µπορεί να τον βοηθή-
σει να γίνει πιο παραγωγικός από ποτέ.

Λίγη ιστορία πρώτα όµως. Οι πρώτοι επεξεργαστές κειµέ-
νου σε Unix µηχανήµατα λειτουργούσαν σε επίπεδο «γραµ-
µής» (line editors). Ο χρήστης είχε στα χέρια του ένα πλη-
κτρολόγιο και έναν εκτυπωτή και ό,τι χρειαζόταν να εκτυπω-
θεί µπορούσε να το επεξεργαστεί γραµµή-γραµµή. Ο διαση-
µότερος ίσως τέτοιος επεξεργαστής ήταν ο ‘ed’, γραµµένος
από τον Ken Thompson το 1971, εξέλιξη του οποίου ήταν ο
‘em’, o ‘en’ και ο ‘ex’, µε τη διαφορά πως οι τελευταίοι είχαν
φτιαχτεί για να µπορούν να επεξεργάζονται γραµµές κειµέ-
νων και σε οθόνες. Εξέλιξη του visual mode του ‘ex’ ήταν ο
‘vi’ (visual in ‘ex’), του οποίου η πρώτη έκδοση βγήκε το 1977
από τον Bill Joy. Από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του vi
είναι η τροπικότητα (modality), υπάρχουν δηλαδή διαφορετι-
κές καταστάσεις (modes) για διαφορετικές λειτουργίες: µία
για να επεξεργάζεται κανείς το κείµενο, µία για να επιλέγει
και να αντιγράφει κείµενο, καθώς και µία ακόµα για να τρέχει
εντολές.

O Vim (Vi IMproved) δηµιουργήθηκε το 1991 από τον Bram
Moolenaar ως ένας κλώνος του vi για την Amiga. Από εκεί και
πέρα όµως είχε ραγδαία ανάπτυξη και πολύ σύντοµα µπόρε-
σε να τρέξει σε όλα τα λειτουργικά. Άλλα «παιδιά» του vi είναι
o ‘stevie’, o ‘elvis’, ο ‘nvi’ και ο ‘vile’ (VI Like Emacs). Κατά
τους παραδοσιακούς πολέµους των χρηστών σχετικά µε το
ποιος είναι ο καλύτερος editor µεταξύ Vim και Emacs (ο οποί-
ος επίσης προέρχεται από έναν διαφορετικό line-editor µε το
όνοµα TECO), ο Vim είναι αυτός που συνεχίζει τη µάχη από
τη µεριά των κλώνων του vi.

Ξεκινώντας!
Οι ρυθµίσεις του Vim βρίσκονται σε τρία βασικά αρχεία πα-

ραµετροποίησης, το vimrc, το gvimrc και το exrc. Το πρώτο
έχει να κάνει µε τις βασικές ρυθµίσεις, το δεύτερο µε το γρα-

φικό κοµµάτι του Vim που λέγεται gvim (περισσότερα σε µελ-
λοντικό άρθρο) και το τρίτο έχει να κάνει µε τον line editor
‘ex’, ο οποίος έρχεται µαζί µε το πακέτο vi/vim της διανοµής
σας. Για κάθε αρχείο παραµετροποίησης υπάρχει ένα καθολι-
κό (global), που βρίσκεται συνήθως στο /etc/vim/, καθώς και
ένα προσωπικό που βρίσκεται στο τοπικό κατάλογο κάθε χρή-
στη, π.χ. ~/.vimrc .

Η εκκίνηση του επεξεργαστή γίνεται γράφοντας ‘vim’ σε
ένα τερµατικό. Για να γράψει κανείς κάτι πρέπει να πατήσει
πρώτα το αγγλικό ‘i’ (insert) και έπειτα να γράψει αυτό που
θέλει. Για να σταµατήσει να γράφει πρέπει να πατήσει το πλή-
κτρο Esc. Για να βγει κανείς από τον vim χωρίς να «σώσει»
πρέπει να πατήσει ‘:q!’ (quit) – κανονικά η εντολή είναι ‘:q’ για
έξοδο χωρίς αλλαγές και ‘:wq’ για σώσιµο και έξοδο. Για να
σωθεί ένα κείµενο µε νέο όνοµα αρκεί το ‘:w όνοµα’ (write).
Αν κάποιος τα κάνει αυτά, έχει ήδη γνωρίσει τις τρεις διαφο-
ρετικές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί µέσα στον
vim. Πατώντας το ‘i’ γίνεται είσοδος στο Insert mode, όπου
µπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει το κείµενό του. Πατώντας
το Esc επανέρχεται στο Normal mode και πατώντας ‘:’ βγαίνει
η γραµµή εντολών του Command mode. Κάποιος που θέλει
να µάθει vim πρέπει να έχει πάντα στο µυαλό του αυτές τις
τρεις διαφορετικές καταστάσεις.

Η µετακίνηση µέσα στο vi γινόταν παραδοσιακά µε τα τέσ-
σερα κουµπιά: h (αριστερά), j (κάτω), k (πάνω), l (δεξιά), αλλά
ο vim υποστηρίζει και τα βελάκια για όσους δυσκολεύονται µε
τα προαναφερθέντα. Πατώντας w ή b µπορεί κανείς να µετα-
κινηθεί µία λέξη µπροστά ή πίσω αντίστοιχα. Για τη µετακίνη-
ση στο τέλος µίας γραµµής µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει
το $, ενώ για να µετακινηθεί στην αρχή της είτε το 0 (µηδέν)
είτε το ^. Η διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα πίσω κατά το
Insert mode γίνεται µε το backspace (ή πατώντας CTRL+h),
ενώ για να σβήσει κάποιος έναν χαρακτήρα από µπροστά
µπορεί να χρησιµοποιήσει το πλήκτρο Del. Σε Normal mode,
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Αν θέλετε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας,

τότε σας χρειάζεται ένας κειµενογράφος σαν τον

Vim.
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Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει κανείς να µαθαίνει τον Vim είναι
να τρέξει από ένα terminal το πρόγραµµα vimtutor. Σε µισή περί-
που ώρα θα έχει µάθει τις βασικές εντολές τρέχοντάς τες µέσα
σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό κείµενο.
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Το Vim εν δράσει.
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µπορεί κανείς να σβήσει το χαρακτήρα κάτω από τον cursor
πατώντας το ‘x’.

Όπως βλέπετε, στο Vim πρέπει κανείς να «µιλάει». Οι εντο-
λές προέρχονται από αγγλικές λέξεις και έτσι δεν χρειάζεται
κάποιος να αποστηθίσει συντοµεύσεις, αρκεί να του «λέει» τι
θέλει να κάνει. Αυτό θα φανεί έντονα στα παρακάτω παρα-
δείγµατα. Έχοντας πλέον κάποιος τη δυνατότητα να γράψει
και να σβήσει κείµενο, καθώς και να µετακινηθεί µέσα σε αυ-
τό, τίθεται το πρώτο βασικό πρόβληµα. «Μα πώς µπορώ να
κάνω copy paste;» Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ο Vim ξεκίνη-
σε ως line editor, οπότε ο πιο απλός τρόπος για να αντιγρά-
ψει κανείς κάτι είναι σε επίπεδο γραµµής. Όντας σε Normal
mode και έχοντας φτάσει µε τα πλήκτρα/βέλη στη γραµµή
που θέλουµε να αντιγράψουµε, πρέπει να πατήσουµε ‘yy’
(yank-yank). Έπειτα, πάλι µε τα πλήκτρα να κινηθούµε στο
σηµείο κάτω από το οποίο θέλουµε να γίνει επικόλληση της
γραµµής που έχουµε αντιγράψει, και να την εκτελέσουµε πα-
τώντας το ‘p’ (paste).

Για να διαγράψει κανείς µία γραµµή ο απλούστερος τρό-
πος είναι να πάει στη γραµµή εκείνη και να πατήσει ‘dd’
(delete). Προφανώς, για το cut-n-paste αρκεί να δώσουµε
‘dd’ και έπειτα ‘p’ στο σηµείο όπου θέλουµε να γίνει η επικόλ-
ληση. Οι παραπάνω εντολές όµως µπορούν να δουλέψουν
και µε πολλαπλασιαστές, βάζοντας δηλαδή έναν αριθµό
µπροστά από κάθε εντολή, αυτή επαναλαµβάνεται τόσες φο-
ρές όσες και ο αριθµός. Για παράδειγµα µε την εντολή 6yy
αντιγράφει κανείς έξι συνεχόµενες γραµµές, ενώ µε την 2p
µπορεί να επικολλήσει δύο φορές αυτό που έχει αντιγράψει
παραπάνω. Αντίστοιχα, η εντολή 3dd σβήνει τρεις γραµµές.
Ήδη οι πρώτοι σκεπτικιστές θα παραπονεθούν για το γεγο-
νός πως όλα γίνονται σε επίπεδο γραµµής. Αν κάποιος θέλει
να αντιγράψει δύο λέξεις ή επτά χαρακτήρες τότε τι γίνεται;
Εκτός λοιπόν από τους πολλαπλασιαστές γραµµών που µπαί-
νουν πριν από τις εντολές, υπάρχουν και ειδικοί τελεστές που
µπαίνουν µετά από αυτές και καθορίζουν το πεδίο εφαρµο-
γής τους. Για παράδειγµα, η εντολή 3yw αντιγράφει τις τρεις
επόµενες λέξεις (w->word) µετά τον cursor. Αντίστοιχα η
εντολή 7yl (yank-last) αντιγράφει τους επόµενους επτά χαρα-
κτήρες και η 4x σβήνει τους επόµενους τέσσερις χαρακτή-
ρες.

Προσαρµογή του vim.
Για να χρησιµοποιήσει κάποιος αποδοτικά έναν επεξεργα-

στή κειµένου, πρέπει και να µπορεί να τον τροποποιήσει θεµα-
τικά όπως του αρέσει. Στην περίπτωση που το Vim χρησιµο-
ποιείται από κάποιο τερµατικό, τότε, για να αλλάξει η γραµµα-
τοσειρά, πρέπει να αλλαχθεί το font του τερµατικού. Ο Vim
διαθέτει δυνατότητες αλλαγής των χρησιµοποιούµενων χρω-
µάτων του (theming) µέσω της εντολής ‘:colorscheme’. Αφή-
νοντας ένα κενό µετά το :colorscheme και πατώντας TAB,
µπορεί κανείς να δει όλα τα θέµατα που είναι διαθέσιµα. Η

επιλογή ενός καλού θέµατος είναι πάρα πολύ σηµαντική, γιατί
επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται highlight τα κοµµά-
τια του κειµένου/κώδικα που διαβάζει ή επεξεργάζεται κανείς.
Εκτός από τα θέµατα που θα βρει κανείς προεγκατεστηµένα,
υπάρχουν και πάρα πολλά διαθέσιµα στο Internet. Καλό είναι
να δοκιµάσει κάποιος αρκετά, ανοίγοντας και διαφορετικού
τύπου αρχεία πριν αποφασίσει να κρατήσει κάποιο, ώστε να
δει τις διαφορές πιο αναλυτικά. Για να γίνει η αλλαγή του θέ-
µατος µόνιµη, πρέπει να ανοίξει κανείς, µε το vim φυσικά, το
αρχείο ~/.vimrc και να προσθέσει µία γραµµή όπως η παρα-
κάτω:

colorscheme XXXXXX

όπου ΧΧΧΧΧΧ το όνοµα του θέµατος. Φυσικά, έχοντας τις
κατάλληλες γνώσεις µπορεί κανείς να τροποποιήσει τα θέµα-
τα ώστε να τον βολεύουν ακόµα περισσότερο.

Άλλο ένα πολύ χρήσιµο στοιχείο του vim είναι η µπάρα κα-
τάστασης που υπάρχει στο κάτω µέρος. Εκεί µπορεί κανείς
να εµφανίσει χρήσιµα στοιχεία, όπως το file format του τρέχο-
ντος ανοιχτού αρχείου, τον τύπο του αρχείου, τη θέση του
cursor µέσα στο αρχείο και άλλα διάφορα. Η παρακάτω
γραµµή στο ~/.vimrc θα σας δώσει µερικά από αυτά:

set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ 

[TYPE=%Y]\ [ASCII=\%04.8b]\ [HEX=\%04.4B]\ 

[POS=%04l,%04v][%p%%]\ [LEN=%L]

Πολύ βολική κατά τη διάρκεια προγραµµατισµού αλλά και
κατά τη συγγραφή κειµένων είναι η προσθήκη της ένδειξης
της τρέχουσας γραµµής στα αριστερά του κειµένου. Αυτό στο
Vim γίνεται µε την προσθήκη του set number στο ~/.vimrc,
ενώ αν διαθέτει κανείς έκδοση Vim 7.3 και άνω, τότε η εντολή

set relativenumber 

δείχνει την απόσταση των υπόλοιπων γραµµών από την τρέ-
χουσα, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιµο όταν θέλει κανείς να αντι-
γράψει/διαγράψει ένα κοµµάτι κειµένου που αποτελείται από
αρκετές γραµµές. Το relativenumber µάς ενηµερώνει για τον
αριθµό τους, χωρίς να χρειάζεται εµείς να τις µετρήσουµε.

Το άρθρο αυτό ήταν µία πολύ βασική εισαγωγή σε δοµικά
στοιχεία του vim. Σε επόµενα άρθρα θα δίνονται όλο και πιο
εκτενείς λεπτοµέρειες χρήσης στοιχείων του vim.               •
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Μάθετε νέα κόλπα!
Όσους ανθρώπους που χρησιµοποιούν Vim και να γνωρίσετε, πά-
ντα κάποιος θα ξέρει και κάποιες άλλες εντολές ή µερικούς πιο
αποδοτικούς τρόπους επεξεργασίας ενός κειµένου που εσείς δεν
είχατε σκεφτεί µέχρι τώρα. Όσο χρησιµοποιείτε τον Vim θα ανακα-
λύπτετε συνεχώς τρόπους να κάνετε τη δουλειά σας όλο και πιο
αποδοτικά. Οπότε µην ντρέπεστε! Ρωτήστε φίλους και γνωστούς
για τα αγαπηµένα τους «κόλπα» στο vim.

Σύνδεσµοι

[1] Vim: http://www.vim.org/

[2] Vim wiki: http://vim.wikia.com/wiki/Vim_Tips_Wiki

[3] Το δικό µου vimrc: http://www.void.gr/kargig/dot/vimrc

Το Vim µε όλα τα κολπάκια που ενεργοποιήσαµε...
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