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30.10.2013  

  מערכות פתוחות יסודות                        
  2' תרגיל מס                        
      

        2020202011113333....11111111....11112222: : : : מועד ההגשהמועד ההגשהמועד ההגשהמועד ההגשה                                 
        

    התוכניות עוברות בדיקה אוטומטית ולכן על הפלט של התוכניות להיות בדיוק כפיהתוכניות עוברות בדיקה אוטומטית ולכן על הפלט של התוכניות להיות בדיוק כפיהתוכניות עוברות בדיקה אוטומטית ולכן על הפלט של התוכניות להיות בדיוק כפיהתוכניות עוברות בדיקה אוטומטית ולכן על הפלט של התוכניות להיות בדיוק כפי: : : : שימו לבשימו לבשימו לבשימו לב
        שורות ריקות מיותרותשורות ריקות מיותרותשורות ריקות מיותרותשורות ריקות מיותרות,  ,  ,  ,  רווחים מיותריםרווחים מיותריםרווחים מיותריםרווחים מיותרים, , , , אין להוסיף הסבריםאין להוסיף הסבריםאין להוסיף הסבריםאין להוסיף הסברים((((, , , , ללא תוספותללא תוספותללא תוספותללא תוספותנדרש נדרש נדרש נדרש שששש

        ).).).).''''וכווכווכווכו
        

  .לתיקיה בה מופעלת התוכנית תיקיה נוכחיתתיקיה נוכחיתתיקיה נוכחיתתיקיה נוכחיתבכל השאלות אנחנו קוראים 
  

  נוכחית אסור להשתמש בשםהבתיקיה תיקיות /ים לקבציםבכל השאלות ברגע שמתיחס
הסיבה לכך היא ). שלהם בשם היחסיצריך להשתמש אלא ( תיקיות/המלא של הקבצים

השם המלא של . שתוכנית הבדיקה האוטומטית מריצה את התוכניות שלכם בחשבון הקורס
בון שלכם ולכן התיקיה הנוכחית בחשבון הקורס שונה מהשם המלא של התיקיה הנוכחית בחש

  . אלא צריך להשתמש בשם היחסי, אסור להשתמש בשם המלא
        

   הנוכחית תיקיהב  dirAשיוצרת תיקה חדשה בשם   P2.1בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 1

  הוא כדלהלן dirA הכאשר מבנה התיקיי )בהנחה שאין תיקיה בשם זה בתיקיה הנוכחית(   

  :בתיקיה הנוכחית  tree dirAכפי שמתקבל מהרצת הפקודה    

 
  

dirA 

|-- dir1 

|   `-- F1 

|-- dir2 

|   |-- F2 

|   `-- F3 

`-- dir_files 

    |-- F5 

    `-- dir1 

        `-- F4 
 

4 directories, 5 files 
  

 . iiii:  הוא  Fiתוכן הקובץ  i=1,2,3,4,5אשר עבור כ

  .וכן הלאה,  2222הוא  F2תוכן הקובץ , 1111הוא  F1תוכן הקובץ : לדוגמה

  באמצעות הפקודה(ל ניתן ליצור על ידי העתקתם "עם התוכן הנ F1-F5את הקבצים 

cp  (מתוך התיקיה:  

~basicsys/win14/ex2 
  

  אם תריצו את, ל"במבנה הנ dirAאחרי הרצת התוכנית פעם אחת ויצירת התיקיה : הערה
  .ות קימותליצור תיקי ןוכנית שוב תתקבל הודעת שגיאה על ניסיוהת

 rm -r dirAלפני הרצת התוכנית פעם נוספת יש להשתמש בפקודה  ,לכן

  .וכל מה שמתחתיה dirAשמוחקת את התיקיה 
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במבנה כפי  dirAיש תיקיה  P2.2בשאלה זו יש להניח שבתיקיה בה מופעלת התוכנית . 2

  שמעתיקה את   P2.2בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 1שתואר בשאלה 

  dirA/dir1לתוך התיקיה  dirA/dir_filesה התקיי
  

  :יתקבל הפלט הבא tree dirAכאשר נפעיל את הפקודה  P2.2 דהינו לאחר הפעלת התוכנית
  

dirA 

|-- dir1 

|   |-- F1 

|   `-- dir_files 

|       |-- F5 

|       `-- dir1 

|           `-- F4 

|-- dir2 

|   |-- F2 

|   `-- F3 

`-- dir_files 

    |-- F5 

    `-- dir1 

        `-- F4 
 

6 directories, 7 files 
  
  
  

במבנה כפי  dirAיש תיקיה  P2.3בשאלה זו יש להניח שבתיקיה בה מופעלת התוכנית . 3

  dirAשמחזירה את התיקיה   P2.3בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 2שתואר בשאלה 

  כאשר נפעיל את  P2.3דהינו לאחר הפעלת התוכנית . 1למבנה שתואר בשאלה 

  :יתקבל הפלט הבא tree dirAהפקודה 
  

dirA 

|-- dir1 

|   `-- F1 

|-- dir2 

|   |-- F2 

|   `-- F3 

`-- dir_files 

    |-- F5 

    `-- dir1 

        `-- F4 
 

4 directories, 5 files 
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במבנה כפי  dirAיש תיקיה  P2.4ח שבתיקיה בה מופעלת התוכנית בשאלה זו יש להני. 4

 dirA/dir2התקייה שמעבירה את   P2.4בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 1שתואר בשאלה 

 P2.4דהינו לאחר הפעלת התוכנית . dir7 -ומשנה את שמה ל dirA/dir_files/dir1לתוך התיקיה 

  :ל הפלט הבאיתקב tree dirAכאשר נפעיל את הפקודה 
  

dirA 

|-- dir1 

|   `-- F1 

`-- dir_files 

    |-- F5 

    `-- dir1 

        |-- F4 

        `-- dir7 

            |-- F2 

            `-- F3 
 

4 directories, 5 files 
  

  בתיקיהיוצרת ש  P2.5בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 5

  ואת כל תיקיות הביניים על ידי  ee1/ee2/ee3/ee4  האת התיקייהנוכחית    

  תיקה מעלאחר מכן  ,)mkdirשל הפקודה  p-לצורך כך יש להשתמש באופציה ( ,פקודה אחת   

  מעתיקה  ולבסוף ,Fאת כל הקבצים בתיקיה הנוכחית שמתחילים באות  ee1/ee2/ee3לתיקיה    

   basicsysשל חשבון הקורס   win14/ex1שנמצא בתיקיה   joke1הקובץ  את לתיקיה הנוכחית    
  

  ניתן להניח שבתיקיה ,  cpכדי שלא תתקבל הודעת שגיאה בזמן ביצוע הפקודה : הנחההנחההנחההנחה

  .Fושאין בה תיקיות  שמתחילות באות  Fהנוכחית יש לפחות קובץ אחד שמתחיל באות            
  
  

  וגמה על ידילד(שקולטת מהמשמש שם קובץ   P2.6בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית . 6

  ולאחר מכן מדפיסה על המסך מספר אחד בלבד שמתאר) read xפקודה מהסוג    
  שימו לב שכדי שהבדיקה האוטומטית. את שמו .את מספר השורות בקובץ שהמשתמש הקליד   

  please enter file name: מהסוגלתוכנית להדפיס למסך הודעה  אסוראסוראסוראסורתעבור בהצלחה    

  .שורות 5שמכיל  F1יה הנוכחית קיים קובץ בשם נניח שבתיק: לדוגמה   

  ואז אחרי. יופיע הסמן על המסך במצב של קליטת נתונים P2.6לאחר הפעלת התוכנית    

  .5יופיע על המסך המספר ) enterולאחר מכן יקליד מקש (  F1שהמשתמש יקליד    
  ).בלבד ללא התוספת של שם הקובץ 5שימו לב שעל הפלט להכיל את המספר (  

     

  P2.1 – P2.6: דהינו הקבצים script -עליכם להגיש את כל קבצי ה

  basicsys/submit~:  י הפקודה''אוטומטית עלבדיקה 
  

  P2.1 – P2.6קבצים השלכם בה נמצאים  הל מהתיקיי"יש להריץ את הפקודה הנ

את  אם ברצונכם להגיש. פעם אחת בלבד script -ל להגשת קבצי ה"ניתן להשתמש בפקודה הנ
 .מותר להגיש בזוגות. הקורס הקבצים פעם נוספת עליכם לפנות למרצה

  
  

             

 בהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה                                                 


