
דוגמאות אחרונות

1  דוגמה 

 הבאה מקבלת כפרמטר קובץ שכל שורה בו היאP1התכנית 
במבנה הבא:

רשימת השפות שהמתכנת שולט בהן
(השפות מופרדות על ידי פסיקים)

 שם מתכנת:

התכנית מדפיסה שורה אחת עבור כל שפה שמכילה את שם
השפה, לאחריו תו :, לאחריו תו רווח יחיד, ולאחריו
רשימת כל המתכנתים ששולטים בשפה. אין חשיבות לסדר

בין השורות ולסדר השמות בתוך כל שורה. 

 הוא:F4נניח שתוכן הקובץ 
dan:C,C++,JAVA
uri:JAVA,Perl
yossi:Perl,Bash,C

P1 F4לאחר הפעלת הפקודה:   

מתקבל הפלט:
Bash: yossi
JAVA: dan uri
C: dan yossi
C++: dan
Perl: uri yossi

 הוא:P1תוכן התכנית 

rm -f tmp tmp1
while read line
 do
  name=$(echo $line | cut -d":" -f1)
lang_list=$(echo $line | cut -d":" -f2 | tr "," " ")
  for lang in $lang_list
    do
      echo $lang:$name >> tmp
      echo $lang >> tmp1
    done
 done<$1
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for lang in $(sort -u tmp1)
 do
prog_list=$(egrep "^$lang:" tmp | cut -d":" -f2 | sort -u)

  echo "$lang: "$prog_list
 done

2  דוגמה 

 שמקבלתscores בשם bashכתוב/כתבי תוכנית סקריפט ב- 
כפרמטרים שמות שחקנים (שמתוארים על ידי שם פרטי,

לאחריו תו רווח אחד ולאחריו שם משפחה) ומדפיסה לפלט
את השחקנים לפי הדרוג שלהם. עבור כל שחקן מודפסת

שורה שבה מופיע הדרוג שלו, לאחר מכן תו רווח ולאחר
מכן שם השחקן ולאחר מכן סך כל מספר השערים שהבקיע.

דרוג השחקנים נקבע לפי סך כל השערים שהבקיעו כפי
.footballשמתואר בקובץ 

 הבא:footballלדוגמה נניח שנתון קובץ ה- 

Alon Miz. 2 23/10/93 Macabi-Haifa Macabi-Tel-Aviv
Izak Zoh. 1 12/11/93 Macabi-Tel-Aviv Hapoel-Beer Sheva
Ronen Ha. 3 27/12/93 Hapoel-Tel-Aviv Macabi-Tel-Aviv
Reuven A. 2 12/11/93 Macabi-Haifa Hapoel-Tel-Aviv
Eyal Ber. 1 20/11/93 Macabi-Haifa Macabi-Tel-Aviv
Izak Zoh. 1 12/11/93 Macabi-Tel-Aviv Hapoel-Haifa
Alon Miz. 2 26/10/93 Macabi-Haifa Beitar-Jerusalem
Izak Zoh. 2 12/12/93 Macabi-Tel-Aviv Macabi-Hiafa
Alon Miz. 2 23/12/93 Macabi-Haifa Macabi-Pet-Tikva
Ronen Ha. 3 27/11/93 Hapoel-Tel-Aviv Macabi-Haifa

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:

scores "Alon Miz." "Eyal Ber." "Izak Zoh." "Ronen Ha."

מתקבל הפלט:

1 Alon Miz. 6
1 Ronen Ha. 6
2 Izak Zoh. 4
3 Eyal Ber. 1
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 קבצי סקריפט הבאים.3לפתרון התכנית השתמשנו ב- 

 ותכנו הוא:scoresהתכנית הראשית נמצאת בקובץ ששמו 

scores

echo -n "" >| temp
for name
  do
   egrep "$name" football | calc_score "$name" >> temp
 done
sort -k 3nr,3 temp | calc_place

התכנית הנ"ל קוראת לשתי תוכניות העזר שתכנן הוא:
calc_scores

sum=0
while read line
  do
    i=$(echo "$line" | cut -d" " -f3)
    sum=$[$sum+$i]
  done
echo "$1 $sum"

calc_place

place=1
read line
goals=$(echo "$line"| cut -d" " -f3)
echo "$place $line"
while read line
 do
   lgoals=$(echo "$line"| cut -d" " -f3)
   if [ $goals -ne $lgoals ]
     then
       place=$[$place+1]
       goals=$lgoals
   fi
   echo "$place $line"
 done
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3  דוגמה 

 שמקבלת קלט שני קבציםP1 בשם bashכתוב תכנית ב- 
). התכנית יוצרת קובץ2 וקובץ1(בהמשך נקרא להם קובץ

. ותכנו מתקבל על ידיrep בתוספת 2ששמו כמו שם קובץ
ביצוע החלפות של מספרים מהצורה: :מספר: במחרוזת

.1המתאימה למספר לפי קובץ

לדוגמה,

 הוא:Fנניח שתוכן הקובץ 
2 yossi
3 hi
4 uri
2 hello

 הוא:Hנניח שתוכן הקובץ 
abc:2:hhh:1:3:b
gggg:4::4:

אזי לאחר הפעלת התוכנית ע"י הפקודה:

P1 F H

 שתוכנו הוא:H.repהתוכנית יוצרת קובץ בשם 

abchellohhh:1hib
gggguriuri

לפתרון התכנית השתמשנו במערכים ובפעולות על
מחרוזות. 

 כל שהערך של המערך באינדקסaהתכנית יוצרת מערך 
באינדקס "מספר" שווה ל"מספר" לאחריו תו נקודותיים

.1ולאחר מכן את המחרוזת שמתאימה למספר לפי קובץ
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 שהתכנית יוצרת שווה ל-aבדוגמה הנ"ל תוכן המערך 

a[2]=2:hello
a[3]=3:hi
a[4]=4:uri

הפתרון הנ"ל משתמש בעובדה שמותר שיהיו חורים
 באינדקסa. (לדוגמה במערך הנ"ל ל- bashבמערכים של 

 אין ערך). 0

, עבור כל שורה2לאחר מכן עוברים על השורות בקובץ
עוברים על כל אברי המערך, לכל איבר במערך מפרידים

את המספר שלו מהמחרוזת, ואז מבצעים על השורה החלפות
של כל ההופעות של :מספר: במחרוזת המתאימה למספר.

 הוא:P1תוכן התכנית 

while read x
 do
  s=${x#*\ }
  i=${x%\ *}
  a[$i]="$i:$s"
 done<$1
# build file $2.rep replacing strings using array
a
echo -n "" >| $2.rep
while read y
do
 for x in "${a[@]}"
  do
   n=${x%\:*}
   r=${x#*\:}
   y=${y//:$n:/$r}
  done
 echo "$y" >> $2.rep
done<$2
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2014  : שאלה זו הופיעה במבחן מועד א 4  דוגמה 

 הערך של התו1 שווה ל- a של התו הערך: נגדיר שהגדרה
b -וכן הלאה עד התו 2  שווה ל z-26   שערכו שווה ל.

 שמורכבת מאותיות אנגליות קטנותערך של מילהנגדיר 
בלבד כסכום הערכים של התווים שבמילה. לדוגמה ערך

 (שהתקבל מהסכום12 שווה ל- aabbccהמילה 
1+1+2+2+3+3.( 

 נקודות)10  חלק א  (

 שמקבלת כפרמטרP4.1 בשם bashכתוב/כתבי תוכנית ב- 
מילה שמורכבת מאותיות אנגליות קטנות בלבד ומדפיסה

לפלט את ערך המילה. 

.P4.1 בתוכנית sed ו- awkאין להשתמש ב- 

 על ידי הפקודה:P4.1לדוגמה, לאחר הפעלת התוכנית 

P4.1  abcda
יתקבל הפלט:

11
1+2+3+4+1הפלט התקבל מחישוב הסכום: 
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 חלק א:4פתרון שאלה 

function calc_char {
  i=1
  for x in {a..z}
   do
    if [ $x = $1 ]
     then
      echo $i
      break
    fi
    i=$[$i+1]
   done
}
sum=0
for y in $(echo $1 | egrep -o ".")
 do
  sum=$[$sum+$(calc_char $y)]
 done
echo $sum
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 נקודות)20  חלק ב  (

 שמקבלת כפרמטריםP4.2 בשם bashכתוב/כתבי תוכנית ב- 
) ורשימת שמות קבצים1מחרוזת (בהמשך נקרא לה מחרוזת

שמכילים מילים שמורכבות מאותיות אנגליות קטנות
 חלק3 הוא כפי שתואר בשאלה 1בלבד. המבנה של מחרוזת 

 מדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל קובץP4.2א. התוכנית 
שברשימת הקבצים שמכילה את שם הקובץ, לאחריו תו רווח

ולאחריו מספר שמציין את סכום ערכי המילים בקובץ
, (כפי1שמיוצגים על ידי זוגות המספרים שבמחרוזת

 חלק א). על שורות הפלט להיות ממוינות3שתואר בשאלה 
לפי הסכומים בסדר מספרי עולה.

. (מותרP4.2 בתוכנית sed ו- awkאין להשתמש ב- 
 שכתבת בחלק א).P4.1להשתמש בתוכנית 

לדוגמה, להלן שמות קבצים ותוכנם 

 A         B          C        K             E       
ab cde   a b c      a eee     abcde    aa bb cc dd ee
ef gh    d e f g h  g  hh              ff      
         d a b                         a b c         
                                    

לאחר הפעלת התוכנית ע"י הפקודה:
P4.2 "1,2,1,3,2,5,3,4,1,2" A B C K E

יתקבל הפלט:   
K 0
E 14
B 15
A 24
C 30

 התקבל מהסכום שלE שמופיע בפלט עבור הקובץ 14המספר 
  bb,cc,bbערכי המילים:  

2+2+3+3+2+2ששווה ל-  
 לא קיימות 3,4 ו- 2,5(המילים שמתאימות לזוגות 

 בסכום).0 ולכן מחושבות כ- Eבקובץ 
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 חלק ב:4פתרון שאלה 

function get_str {
  file1=$1
  row1=$2
  col1=$3
  result=""
  num_of_rows=$(cat $file1 | wc -l)
  if [ $row1 -le $num_of_rows ]
   then
     line=$(cat $file1 | head -$row1 | tail -1)
     num_of_columns=$(echo $line | wc -w)
     if [ $col1 -le $num_of_columns ]
      then
        result=$(echo $line | cut -d" " -f$col1)
     fi
  fi
  echo $result
}
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echo $1 | tr "," "\n" >| nums
c=$(cat nums | wc -l)
shift
echo -n "" >| tmp
for file in "$@"
 do
  i=1
  sum=0
  while [ $i -lt $c ]
   do
    row=$(cat nums | head -$i | tail -1)
    col=$(cat nums | head -$[$i+1] | tail -1)
    str=$(get_str $file $row $col)
     echo row=$row col=$col file=$file str=$str
    if [ "$str" != "" ]
     then
      sum=$[$sum + $(P4.1 $str)]
    fi
   i=$[$i+2]
   done
  echo "$file $sum" >> tmp
 done
cat tmp | sort -k 2n,2
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