
 בקורס יסודות מערכות פתוחות5  דוגמאות שהוצגו בהרצאה 

1  דוגמה 

: egrepדוגמאות לאופציות של 
-c -o -i -l -v -h

 בחוברת והדוגמאות118האופציות מוגדרות בעמוד 
 בחוברת. 125-127לשימוש בהן נמצאות בעמודים 

2  דוגמה 

 בביטוים רגולארים נמצאותbacktrackingדוגמאות ל- 
 בחוברת.121-123בעמודים 

3  דוגמה 

 בחוברת וכן מתוך התכנית131 עמוד caseדוגמה למשפט 
~basicsys/submit

4  דוגמה 

210-214 עמודים bashדוגמאות לפונקציות ב- 

5  דוגמה 

F1התכנית הבאה מדפיסה לפלט את כל התווים בקובץ 
שמופיעים מספר גדול ביותר של פעמים באיזושהי שורה 

בקובץ.

התכנית מתבססת על שימוש בפונקציות. לצורך התכנית
נשתמש בפונקציות הבאות:
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count_rep  הפונקציה 

 מקבלת כפרמטר מחרוזת ומדפיסה מספרcount_repהפונקציה 
שמציין את מספר החזרות הגדול ביותר של איזשהו תו

במחרוזת. 

לדוגמה לאחר הקריאה לפוקציה:
count_rep  "aa bb aa  bbb xyzxxxxxb"

 פעמים6 חוזרים x ו- b כי התווים 6יודפס המספר 
במחרוזת וזה מספר החזרות הגדול ביותר של איזשהו תו

במחרוזת

להלן הפונקציה:

ובפורמט טקסט:

count_rep() {
local x=$(echo "$1" | egrep -o .| sort | uniq -c | \

      sort -n | tail -1)
echo $x | cut -d" " -f1

}
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print  _chars  הפונקציה 

 ומחרוזתi מקבלת כפרמטרים מספר print_charsהפונקציה 
s ומדפיסה את כל התווים שמופיעים בדיוק iפעמים 

. כל תו מודפס בשורה נפרדת והתווים ממויניםsבמחרוזת 
בסדר לכסיקוגרפי עולה.  

לדוגמה לאחר הקריאה לפוקציה:
print_chars  6 "aa bb aa  bbb xyzxxxxxb"

יתקבל הפלט:
b
x

להלן הפונקציה:

ובפורמט טקסט:
print_chars() {

echo "$2" | egrep -o .| sort | uniq -c | sort -n -r >|tmp
while read x; do

echo $x
done <tmp >|tmp1
egrep "^${1} " tmp1 | cut -d" " -f2 | sort

}
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 כולל הפונקציות הנ"ל:5להלן כל התכנית של דוגמה 

 בפורמט טקסט:5להלן התכנית של דוגמה 
print_chars() {

echo "$2" | egrep -o .| sort | uniq -c | sort -n -r >|tmp
while read x; do

echo $x
done <tmp >|tmp1
egrep "^${1} " tmp1 | cut -d" " -f2 | sort

}
count_rep() {

local x=$(echo "$1" | egrep -o .| sort | uniq -c | \
      sort -n | tail -1)

echo $x | cut -d" " -f1
}
max=0
while read x; do

if [ $(count_rep "$x") -gt $max ]; then
max=$(count_rep "$x")

fi
done <F1
while read x; do

print_chars $max "$x"
done <F1 >|tmp2
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 הוא:F1נניח שתוכן הקובץ 
aab aaabbxyz uu
zzzzz kkkhhkk
uzrt
hahahahaha wwww

לאחר הפעלת התכנית הנ"ל מתקבל הפלט:
a
h
k
z

6  דוגמה 

 שמקבלת כפרמטרים שם קובץ שתיP6כתוב תכנית בשם 
 ומדפיסה לפלט את כל המילים בקובץ שהןiמחרוזות ומספר 

במבנה הבא:
 חזרות של תו שאינו במחרוזת הראשונהiהמילה מתחילה ב- 
 חזרות של תו שנמצא במחרוזת השניהiהמילה ממשיכה ב- 

עכשיו או שהמילה מסתימת או שחוזרים שוב על שני הכללים
 חזרות של תו שאינו במחרוזתiשלמעלה, דהינו שוב 

 חזרות של תו שנמצא במחרוזת השניהiהראשונה ושוב 
עכשיו או שהמילה מסתימית או שחוזרים שוב על שני

הכללים שבהתחלה וכן הלאה ללא הגבלה על מספר הפעמים
שחוזרים על שני הכללים הראשונים. 

על המילים בפלט להופיע בשורות נפרדות ובסדר
לכסיקוגרפי עולה. 
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 הוא:F6לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ

@@@xxx %%%yyy@@@xxx  aaaxxx
@@@xxx4    111zzz222zzz333zzz
666xxx222yyy444xxx %%%xyz@@@xxx
666xxx222yyy444xxx333

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P6 F6 abcd  xyz  3

יתקבל הפלט:
111zzz222zzz333zzz
666xxx222yyy444xxx
@@@xxx
%%%yyy@@@xxx

:P6להלן התכנית 

ובפורמט טקסט:
i=$4
((i--))
for word in $(cat $1); do

n=$(echo $word | egrep -c "^(([^$2])\2{$i}([$3])\3{$i})+$")
if [ $n -eq 1 ]; then

echo "$word"
fi

done >| tmp
sort tmp
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