
6  תוספות להרצאה מספר 

.6 שנדרשות לפתרון תרגיל בית מספר 6להלן תוספות להרצאה 

1  דוגמה 
 אם מספרYESהתכנית הבאה מקבלת קלט מחרוזת ומדפיסה לפלט 

. 3 במחרוזת הוא בדיוק abcהחזרות של הרצף 

לדוגמה, נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד:

aabbccabc777abc$%abc11
אז הפלט של התכנית הוא:

YES

נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד:
aabbccabc777abc$%abc11abc

אז הפלט של התכנית הוא: 
NO

תוכן התכנית הוא:

read str
n=echo "$str" | egrep -o abc | wc -l
if [ $n = 3 ]
 then
   echo YES
 else
   echo NO
fi
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2  דוגמה 

התכנית הבאה מקבל קלט  שם קובץ ומחרוזת (בשתי שורות)
ומדפיסה את כל השורות בקובץ שכל אחד מהתווים במחרוזת מופיע

בהן מספר זהה של פעמים. 

 הוא:F1לדוגמה נניח שתוכן הקובץ 

1233aa bbb  jjj xx
1122331131xyxxaaa
112233xxxaa
ygt ss

נניח שלאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד:
F1
a3x3a

אז הפלט של התכנית הוא:

1233aa bbb  jjj xx
1122331131xyxx
ygt ss

תוכן התכנית הוא:
read file
read str
echo "$str" | egrep -o . >| tmp
while read line
 do
  flag=true
  cnt=$(echo "$line" | egrep -o $(head -1 tmp) | wc -l)
  for char in $(cat tmp)
   do
    if [ $cnt -ne $(echo "$line" | egrep -o $char | wc -l) ]
      then
       flag=false
       break
    fi
   done
  if [ $flag = true ]
    then
      echo "$line"
  fi
 done<$file
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3  דוגמה 

 אםYESהתכנית הבאה מקבלת קלט שם קובץ שמכיל מספרים ומדפיסה 
 שורות כלשהן שסכום המספרים שלהן שווה. 2יש בקובץ 

 הוא:F1נניח שתוכן הקובץ 
10  20   60
1 49
70  80  39 
1 4 6 8 
10 20 5 15

 הוא:F2נניח שתוכן הקובץ 
10  20  60
1 50
70  80  39 
1 4 6 8 
10 20 5 15

 YES הפלט הוא F1אם לאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד 
NO הפלט הוא F2אם לאחר הפעלת התכנית המשתמש מקליד 

3



תוכן התכנית הוא:
read file
n=$(wc -l < $file)
flag=false
for i in $(seq $n)
  do
    for j in $(seq $[$i+1] $n)
      do
        line_i=$(head -$i $file | tail -1)
        line_j=$(head -$j $file | tail -1)
        sum_i=0; sum_j=0
        for x in $line_i
          do
            sum_i=$[$sum_i+$x]
          done
        for x in $line_j
          do
            sum_j=$[$sum_j+$x]
          done
        if [ $sum_i -eq $sum_j ]
         then
           flag=true
           break
        fi
      done
  done
if [ $flag = true ]
 then
   echo YES
 else
   echo NO
fi
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