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 המכללה האקדמית נתניה                                                   מתמטיקהו מדעי המחשבס ל"ביה
  ד"עתש חורףסמסטר 

14.11.2013  
  מערכות פתוחות יסודות                        
  4' תרגיל מס                        
      

        2020202011113333....11111111....28282828: : : : מועד ההגשהמועד ההגשהמועד ההגשהמועד ההגשה                                 
        

        ....תקפות גם לתרגיל זהתקפות גם לתרגיל זהתקפות גם לתרגיל זהתקפות גם לתרגיל זה    3333ההערות בתחילת תרגיל ההערות בתחילת תרגיל ההערות בתחילת תרגיל ההערות בתחילת תרגיל 
        
        

  :שקולטת מהמשתמש מחרוזת שמכילה  P4.1בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית  .1
  בהמשך נקרא למספרים  (, עם רווח אחד בדיוק בין המספריםשלושה מספרים שלמים      
  .).3ומספר 2מספר, 1מספר: האלה בשמות    
  3ועד מספר 1פיסה לפלט שורה אחת שמכילה את סדרת המספרים החל ממספרהתוכנית מד    
  רה שווה דפרש בין כל שני מספרים עוקבים בסר ההכאש) 3לא בהכרח כולל את מספר(   
  @בסדרה מופיעים שני תווי עוקבים ובין כל שני מספרים  2למספר   
  

  :דוגמאות   
  
  

   3 2- 10 :   המחרוזתקליד  את המשתמש ה P4.1נניח שלאחר הפעלת התוכנית    
  :אזי התוכנית תדפיס לפלט את השורה הבאה   

10@@8@@6@@4 
    

  9 3 4-:   המחרוזתהמשתמש הקליד  את  P4.1נניח שלאחר הפעלת התוכנית    
  :אזי התוכנית תדפיס לפלט את השורה הבאה   

-4@@-1@@2@@5@@8 
        

  10- 3- 4-:   המחרוזתת המשתמש הקליד  א P4.1נניח שלאחר הפעלת התוכנית    
  :אזי התוכנית תדפיס לפלט את השורה הבאה   

-4@@-7@@-10 
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  :שמדפיסה לפלט שתי שורות  P4.2בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית  .2
      
  בשורה הראשונה מופיע שם קובץ רגיל בעל מספר שורות גדול ביותר מבין הקבצים     
  בסוף מספר שמציין אתלו: לאחריו שני תווי , תהרגילים שנמצאים בתיקיה הנוכחי     
  רק קובץ אחד בעל מספר  יש שבתיקיה הנוכחיתניתן להניח (. מספר השורות בקובץ זה     
  ).שורות גדול ביותר     
       
  בשורה השנייה מופיע מספר שמציין את סכום כל השורות של הקבצים הרגילים     
  .בתיקיה הנוכחית     
       

    f-גיל הוא קובץ שעבורו מתקיים התנאי   ניתן להניח שקובץ ר     

   .trueיהיה   [ f  F1- ]הוא קובץ רגיל אז התנאי  F1לדוגמה אם      
  .ניתן להניח שבתיקיה הנוכחית ישנו קובץ רגיל אחד לפחות     
        
  : קבצים רגילים בלבד 3בתיקיה הנוכחית ישנם נניח ש, לדוגמה     

  . שורות 10מכיל  F1שורות וקובץ  14מכיל  G2קובץ , שורות 12מכיל  G1קובץ      

  :יתקבל הפלט P4.2לאחר הפעלת התוכנית אזי      

            G2::14 

              36 
        

  סדרת  מהמשתמש שם קובץ ולאחריושקולטת   P4.3בשם  Bash -ב Scriptכתוב תוכנית  .3

  ולאחר מכן מדפיסה לפלט מכל )ctrl+dד עד שהמשתמש מקלי( מספרים באורך כלשהו    
  כאשר המספרים ממוינים(שורה בקובץ את התווים המתאימים למספרים שהמשתמש הקליד      
  תווים אלה לא , אם המשתמש ביקש מספרי תווים שלא נמצאים בשורה). בסדר עולה     
  .יודפסו     

  

  :הוא F1נניח שתוכן הקובץ , לדוגמה     

      

   12345678  
   abcdefgh 
   a::b::c  

  ולאחר מכן המשתמש מקליד F1המשתמש מקליד  P4.3נניח שלאחר הפעלת התוכנית     
  ):כל מספר בשורה נפרדת(את סדרת המספרים הבאה      

20 

3 

8 

5 

  :אזי התוכנית תדפיס לפלט, ctrl+d ולאחר מכן המשתמש מקליד
  

358  
ceh 
:: 
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  :שקולטת מהמשתמש מחרוזת שמכילה  P4.4בשם  Bash -ב Scriptוכנית כתוב ת .4
  .מספרים עם רווח אחד בדיוק בין המספרים 4לאחריו תו רווח ולאחר מכן , שם קובץ     

  . i,j,k,l: לארבעת המספרים נקרא בהמשך     
  ,ם עם רווח אחד בדיוק בין המספריםניתן להניח ששורות הקובץ מכילות מספרי     

  .lומספר שורות הקובץ הוא לפחות  מספרים i+jבכל שורה יש לפחות      

  lעד  kהתוכנית מדפיסה לפלט את סכום כל המספרים שנמצאים בקובץ בשורות      

  ).jכולל עמודה ( jעד  iובעמודות ) lכולל שורה (     
                  

  :הוא F1נניח שתוכן הקובץ ,  לדוגמה     

10 3 6 8 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 6 8 10 

1 2 3 3 2 1 

3 4 7 100 

 
  :המשתמש הקליד את המחרוזת P4.4נניח שלאחר הפעלת התוכנית   

F1 3 5 2 4 
  

  :אזי הפלט של התוכנית יהיה     

44 
        

  3+4+5+6+8+10+3+3+2   :הפלט התקבל מחישוב הסכום: הסבר לפלטהסבר לפלטהסבר לפלטהסבר לפלט    

 

  שם קובץ שקולטת מהמשתמש מחרוזת שמכילה  P4.5בשם  Bash -ב Scriptוכנית כתוב ת .5
   חילת כל שורה בפלטבתכאשר  )ללא צמצום רווחים(ומדפיסה לפלט את שורות הקובץ      

   )n\א כולל התו ווי רוח אבל לכולל ת(שמציין את מספר התווים בשורה  מספר מופיע     
  .% תווי  לאחריו שני ו     
                   

  :הוא F1נניח שתוכן הקובץ ,  לדוגמה   
  

10  3  6  8  5 

12345678 

ab   cd 

  F1 המשתמש הקליד את המחרוזת P4.4נניח שלאחר הפעלת התוכנית  
  
  :אזי הפלט של התוכנית יהיה 

14%%10  3  6  8  5 

8%%12345678 

7%%ab   cd 
 

  .רווחים בין המספרים בשורה 2כי יש  14בשורה הראשונה מספר התווים הוא : הסבר לפלטהסבר לפלטהסבר לפלטהסבר לפלט    
  .ווחים בין שתי המילים בשורהר 3כי יש  7בשורה השלישית מספר התווים הוא                     
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  P4.1 – P4.5: דהינו הקבצים script -עליכם להגיש את כל קבצי ה

  basicsys/submit~:  י הפקודה''אוטומטית עלבדיקה 
  

  P4.1 – P4.5שלכם בה נמצאים הקבצים  הל מהתיקיי"הנ יש להריץ את הפקודה

 

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

  
  .להגיש בזוגות מותר

  
              

 צלחה צלחה צלחה צלחה בהבהבהבה                                                
        


