
4  תוספות להרצאה מספר 

.4 שנדרשות לפתרון תרגיל בית מספר 4להלן תוספות להרצאה 

1  דוגמה 
התכנית הבאה מקבלת קלט שם קובץ ומדפיסה לפלט את המספר הגדול

ביותר מבין המספרים שנמצאים בקובץ. התכנית מניחה שהקובץ
מכיל מספרים כאשר אין הגבלה על מספר המספרים בשורה. 

 הוא:F1לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 
10   50     2
13   7   14
60   200
10 2

, הפלט של התכניתF1אזי אם לאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד 
הוא:

200

תוכן התכנית הוא:
read file
max=$(echo $(cat $file) | cut -d" " -f1)
for x in $(cat $file)
 do
   if [ $x -gt $max ]
   then
     max=$x
   fi
 done
echo $max

להלן פתרון נוסף, שמתבסס על הרעיון של להעביר את כל המספרים
לקובץ ביניים, כל מספר בשורה נפרדת, ואז למיין בסדר מספרי

ולהדפיס את השורה האחרונה בקובץ הממוין. 
read file
rm -f tmp
for x in $(cat $file)
  do
    echo $x >> tmp
  done
sort -n tmp >| tmp1
tail -1 tmp1
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2  דוגמה 

התכנית הבאה מקבלת כפלט רשימת שמות של קבצים מופרדים על ידי
תו רווח אחד בדיוק. התכנית מדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל

קובץ שמכילה את שם הקובץ לאחר מכן תו נקודותיים ולאחר מכן
את המספר הכי גדול בקובץ. על השורות בפלט להיות ממוינות לפי

המספרים הכי גדולים בקבצים בסדר עולה. 
יש להניח שכל הקבצים ששמם מועבר לתכנית מכילים רק מספרים.  

לדוגמה נניח שתוכן הקבצים הוא:

F1        F2       F3    G4
10 300  4  20     80     30 
40         17     1 90
12

, הפלטF1 F2 F3 G4אזי אם לאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד 
של התכנית הוא:

F2:20
G4:30
F3:90
F1:300

תוכן התכנית הוא:
read files
rm -f tmp
for file in $files
 do
   max=$(echo $(cat $file) | cut -d" " -f1)
   for x in $(cat $file)
    do
      if [ $x -gt $max ]
      then
        max=$x
      fi
   done
   echo "$max $file:$max" >> tmp   
 done
sort -n tmp | cut -d" " -f2  
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להלן פתרון נוסף שמבצע את אותה המשימה אבל מסתמך על הפתרון
השני של מציאת מקסימום:

read files
rm -f tmp
for file in $files
 do
   rm -f tmp1
   for x in $(cat $file)
    do
     echo $x >> tmp1
    done
   sort -n tmp1 >| tmp2
   max=$(tail -1 tmp2)
   echo "$max $file:$max" >> tmp   
 done
sort -n tmp >| tmp3
cut -d" " -f2 tmp3  
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3  דוגמה 

כתוב תוכנית שקולטת מהמשתמש שם קובץ ומספר (בהמשך 
), ומדפיסה לפלט את תוכן הקובץ כאשר השורות בוiנקרא לו 

 בשורה בסדר לכסיקוגרפי עולה. שורותiממוינות לפי המילה ה- 
 יופיעו בהתחלה ויהיו ממוינות לפי המילהiשאין בהן מילה 
הראשונה בשורה. 

 הוא:F1לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

123 abc   def   ghe
a b   c   d   e
ww zz 
aa gg
cc
u   v   z   y   z   t

נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד:
F1
3

אזי הפלט של התכנית הוא:
aa gg
cc
ww zz
a b   c   d   e
123 abc   def   ghe
u   v   z   y   z   t
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תוכן התכנית הוא:
read file
read i
rm -f tmp
rm -f tmp1
while read x
 do
   if [ $(echo $x| wc -w) -eq 1 -a $i -gt 1 ] 
     then                    # If there one word in the  
       echo "1 $x" >> tmp    # line and i > 1  then add  
       continue              # 1 at the beginning of the
   fi                        # line
   i_word=$(echo $x | cut -d" " -f$i)
   if [ "$i_word" = "" ]     # If there is no word i then
    then                     # add 1 at the beginning of
      i_word=1               # the line
    else                     # else add 2 and word i at
      i_word="2$i_word"      # the beginning of the line
   fi
   echo "$i_word $x" >> tmp
 done<$file
sort tmp >| tmp1
while read x
 do
   echo "$x" | cut -d" " -f2-
 done< tmp1

הסבר לתכנית: 
 בתוספתfile שמורכב מהשורות של הקובץ tmpהתכנית יוצרת קובץ 

i ימיין לפי המילה ה- sortמיוחדת בתחילת כל שורה כדי שה- 
בשורה. 

 ולאחריו את מילה2 מוסיפים את התו iלכל שורה שיש בה מילה 
 ולאחריו תו רווח. iמספר 

 ולאחריו תו רווח.1 מוסיפים את התו iלכל שורה שאין בה מילה 

 (לא משנה2 תמיד קטן יותר מהקוד של התו 1מאחר והקוד של התו 
 או קוד אחר) המיון הזה יגרום לכך שהשורותasciiאם זה קוד 

. i יופיעו לפני כל השורות שיש בהן את מילה iשאין בהן מילה 

. שימוtmp1 מתבצע מיון שלו לתוך קובץ tmpלאחר בנית הקובץ 
לב שמיון של קובץ לעצמו אינו רצוי, ולכן התכנית יוצרת קובץ

. tmp שמכיל את התוצאה של מיון הקובץ tmp1נוסף בשם 

 לאחרtmp1כדי לחזור לקובץ המקורי מודפס התוכן של הקובץ 
מחיקת התוספת של תחילת השורה.  
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