
ביה"ס למדעי המחשב                                                                   המכללה האקדמית נתניה
סמסטר חורף תשע"ו

יסודות מערכות פתוחות                    
6  פתרון תרגיל מס'             

1.

  שקולטת מהמשתמש שם קובץP6.1 בשם Bash ב- Scriptכתוב תוכנית 
 (בשלוש שורות נפרדות) ומדפיסה לפלט את כלiמחרוזת ומספר 

 פעמים.  iהשורות בקובץ שבהן המחרוזת מופיעה בדיוק 

לדוגמה,

 הוא:F1נניח שתוכן הקובץ 

abcda1b   abefgh  abdabd
ababab ba8b
aaabbbaaabbb   aaabbbaaabbb
123ab111a222ab
ABABABAB

F1 המשתמש מקליד בשורה הראשונה P6.1נניח שלאחר הפעלת התוכנית 
 אז הפלט של התכנית הוא:4 ובשורה השלישית abבשורה השניה 

abcda1b   abefgh  abdabd
aaabbbaaabbb   aaabbbaaabbb

1  פתרון שאלה 

read file
read str
read i
while read line
  do
   count=$(echo "$line" | egrep -o "$str" | wc -l)
   if [ $count -eq $i ]
    then
     echo "$line"
   fi
  done<$file
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2.

 שקולטת מהמשתמש שורה אחתP6.2 בשם Bash ב- Scriptכתוב תוכנית 
שמכילה שם קובץ ומדפיסה לפלט את כל השורות בקובץ שמקימות את

כל התנאים הבאים:

המילה הראשונה בשורה מכילה ספרות בלבד  

מספר הספרות בשורה שווה למספר האותיות האנגליות בשורה (כאשר
סופרים אותיות גדולות וקטנות ביחד).

המילה השניה בשורה לא מכילה ספרות או אותיות אנגליות. 

המילה האחרונה בשורה לא מכילה ספרות.

על סדר השורות בפלט להיות לפי סדר הופעתן בקובץ. 

 הוא:F2לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

124444   #$@!  abdabd
12a  ^%#@ bcd 66 @
87  @#$a&*(  bb  
1   A    A
111  %#$ &&&& aaa
1234567  %^&*@! aaaa bbbb 111 cc

 אז הפלט שלF2 המשתמש מקליד P6.2נניח שלאחר הפעלת התוכנית 
התכנית הוא:

124444   #$@!  abdabd
111  %#$ &&&& aaa
1234567  %^&*@! aaaa bbbb 111 cc
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2  פתרון שאלה 

read file
while read line
 do
  first_word=$(echo $line | cut -d" " -f1)
  if [ $(echo $first_word|egrep -c "[^0-9]") -eq 1 ]
   then
    continue
  fi
  num_of_digits=$(echo $line | egrep -oc "[0-9]")
  num_of_letters=$(echo $line | egrep -oc "[a-zA-Z]")
  if [ $num_of_digits -ne $num_of_letters ]; then
    continue
  fi
  second_word=$(echo $line | cut -d" " -f2)
  if [ $(echo $second_word|egrep -c "[0-9a-zA-Z]") -eq 1 ]
    then
     continue
  fi
  n=$(echo $line | wc -w)
  last_word=$(echo $line | cut -d" " -f$n)
  if [ $(echo $last_word | egrep -c "[0-9]") -eq 1 ]
    then
     continue
  fi
  echo "$line"
 done<$file
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3.
 שורות4 שקולטת מהמשתמש P6.3 בשם Bash ב- Scriptכתוב תוכנית 

. i ומספר 2 מחרוזת1שמכילות לפי הסדר: שם קובץ מחרוזת
התכנית מדפיסה לפלט את כל המילים בקובץ שמקימות את התנאי הבא:

1 חזרות בדיוק של תוים שנמצאים במחרוזתiהמילה מתחילה ב- 
 חזרות בדיוק של תווים שנמצאים iולאחר מכן ההמשך הוא 

 חזרותi. בשלב זה או שהמילה מסתיימת או ששוב יש 2במחרוזת
 חזרות בדיוק שלi ולאחר מכן 1בדיוק של תווים שנמצאים במחרוזת

, וכן הלאה ללא הגבלה.  2תווים שנמצא במחרוזת
על כל מילה בפלט להופיע בשורה נפרדת, וסדר המילים בפלט הוא

לפי סדר ל 
יקוגרפי עולה. כס

 חזרות בדיוק של תווים שנמצאים iשימו לב שכאשר מבקשים 
1 זה לא בהכרח חזרה של אותו התו. לדוגמה אם מחרוזת1במחרוזת

 חזרות של תווים שנמצאים 7 יש abaadac אז במילה abcהיא 
. 1במחרוזת

 הוא:F3לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

123abc221ccc111aaa   11ab11ab  11a11b11c
111abc222ccc1   1111abc222
ddd111abc   333   abc
111abc111   abc111abc111
121aba
121aaa111aaa222bbb333cba

 השורות4 המשתמש מקליד את P6.3נניח שלאחר הפעלת התוכנית 
הבאות:

F3
12311
abccaa
3

אז הפלט של התכנית הוא:
121aaa111aaa222bbb333cba
121aba
123abc221ccc111aaa

3  פתרון שאלה 

read file
read str1
read str2
read i
for word in $(echo $(cat $file)|tr " " "\n"|sort -u)
 do
  echo $word | egrep "^([$str1]{$i}[$str2]{$i})+$"
 done
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  אם יש לה שתיטובה נגדיר שמטריצה ריבועית היא הגדרה:.4
עמודות זהות. שימו לב שגם מטריצה שיש לה יותר משתי עמודות

זהות נחשבת טובה.
 שקולטת מהמשתמש שורהP6.4 בשם Bash ב- Scriptכתוב תוכנית 

NO אם הקובץ הוא טוב או YESשמכילה שם קובץ ומדפיסה לפלט 
אם הקובץ אינו טוב. 

 הוא:F4לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 
10   50  10
20 1  20
30 6 30

 הוא:F5ונניח שתוכן הקובץ 
10 1 6 1
20 1 7   1
30 2   8 2
40 2 3 2

 הוא:F6ונניח שתוכן הקובץ 
10 1 6 1
20 1 7   1
30 2   8 3
40 2 3 2

 הפלט שלF5 או F4 המשתמש מקליד P6.4אזי אם לאחר הפעלת התכנית 
 הפלטF6, ואם לאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד YESהתכנית הוא 

. NOשל התכנית הוא 
4  פתרון שאלה 

read file
result=NO
rm -f file1
while read line  # file1 is constructed from $file
 do              # by removing extra spaces
  echo $line >> file1
 done<$file
n=$(wc -l < file1)
for i in $(seq $n)
  do
   for j in $(seq $[$i+1] $n)
     do
       col_i=$(cut -d" " -f$i file1)
       col_j=$(cut -d" " -f$j file1)
       if [ "$col_i" == "$col_j" ]; then
         result=YES
       fi
     done
  done
echo $result
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