
7  תוספות להרצאה מספר 

.7 שנדרשות לפתרון תרגיל בית מספר 7להלן תוספות להרצאה 

1  דוגמה 

 ולאחריו רשימת מיליםi מקבלת כפרמטרים מספר P1התכנית 
 חזרות שלiומדפיסה לפלט את כל המילים ברשימה שמכילות 

איזשהו תו (וללא תווים נוספים).

לדוגמה, לאחר הפעלת התוכנית על ידי הפקודה:
P1 5 aaaaa aaaaaa aaaa bbbbb aaaaac

יתקבל הפלט:
aaaaa
bbbbb

 הוא:P1תוכן התכנית 

y=$[$1-1]
shift
for x in $*
 do
 if [ $(echo $x | egrep -c "^(.)\1{$y}$") -gt 0 ]
   then
    echo $x
  fi
 done
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2  דוגמה 

 מקבלת כפרמטרים רשימת מילים ומדפיסה לפלט את כלP2התכנית 
המילים ברשימה שמורכבות מאוסף תווים שחוזרים בדיוק פעמיים. 

לדוגמה, לאחר הפעלת התוכנית על ידי הפקודה:
P2 aabbcc abbcca abdabd aaaa aaabbb

יתקבל הפלט:
aabbcc
abbcca
abdabd

:פתרון

for x in $*
 do
  echo $x | egrep -o . | sort | uniq -c >| tmp
  flag="OK"
  while read y
  do
   num=$(echo $y | cut -d" " -f1)
   if [ $num -ne 2 ]
     then
      flag="NOT_OK"
      break
   fi
  done<tmp
  if [ $flag = OK ]
     then
       echo $x
  fi
 done

3  דוגמה 

 וכן2 הוא b, הערך של התו 1 הוא aנגדיר שהערך של התו 
. נגדיר שהערך של תו שאינו26 שערכו הוא zהלאה... עד התו 
.10 הוא a-zברשימת התווים 

נגדיר ערך של מילה כסכום הערכים של התווים שבמילה. 

1+2+10+3+1=17 הוא:  ab$caלמשל הערך של המילה 
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 מקבלת קלט רשימת מילים ומדפיסה לפלט עבור כל מילהP3התכנית 
את המילה לאחר מכן תו רווח ולאחר מכן את ערך המילה. סדר

המילים בפלט הוא לפי סדר הופעתן ברשימת הפרמטרים. 

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:

P3 "ab@3a  aa" aabb 88abc 4aa
מתקבל הפלט:

ab@3a  aa 26
aabb 6
88abc 26
4aa 12

 הוא:P3תוכן התכנית 

i=1
rm -f tmp
for char in {a..z}
  do
   echo $char $i >> tmp
   i=$[$i+1]
  done
for word in "$@"
 do
  echo "$word" | egrep -o . >| tmp1
  s=0
  for char1 in $(echo $(cat tmp1))
   do
    if [ $(egrep -c "^${char1}" tmp) -eq 0 ]
      then
       s=$[$s+10]
       continue
    fi
    value=$(egrep "^${char1}" tmp | cut -d" " -f2)
    s=$[$s+$value]
   done
  echo "$word" $s
 done
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בתכנית הנ"ל יש שגיאה במקרה שבקלט ישנו תו רווח, את השגיאה
הזו רואים בשורה הראשונה של הפלט של התכנית:

ab@3a  aa 26

 לא לוקח בחשבון את שני הרווחים שמשקל כל אחד26החישוב של 
 נקודות. 10מהם הוא 

הסיבות לשגיאה:

. הפקודה:1
$(echo $(cat tmp1))

 ולכן כדיtmp1מצמצמת את כל תווי הרווח שנמצאים בקובץ 
.while בלולאת forלהתגבר על הבעיה צריך להחליף את לולאת ה- 

 תדע לקרוא תו רווח צריך לבצע את הפקודהreadכדי שפקודת 
IFS=""

 לא מצליח לקרוא רווח,read ולכן ה- " "=IFSברירת המחדל היא 
. IFSאלא אם מציבים את הערך של מחרוזת ריקה ל- 

. בתוך הביטוי הרגולארי צריך להוסיף סוגריים עגולים כדי2
   ש- ( ) יובן כרווח.

הפתרון המלא שמתגבר על הבעיה הנ"ל מוצג בעמוד הבא:
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IFS=""
i=1
rm -f tmp
for char in {a..z}
  do
   echo $char $i >> tmp
   i=$[$i+1]
  done
for word in "$@"
 do
  echo "$word" | egrep -o . >| tmp1
  s=0
  while read char1
   do
    if [ $(egrep -c "^(${char1})" tmp) -eq 0 ]
      then
       s=$[$s+10]
       continue
    fi
    value=$(egrep "^(${char1})" tmp | cut -d" " -f2)
    s=$[$s+$value]
   done<tmp1
  echo "$word" $s
 done

: התכנית הנ"ל לא עובדת אם נותנים בקלט מילה שמכילה ^הערה
 מתקבלת שגיאה.P3 ab^cלמשל לאחר הרצת התכנית על ידי הפקודה 

: נסו לשפר את התכנית כך שתעבוד גם עםחומר למחשבה למצטינים
הסימן ^ וסימנים מיוחדים אחרים. 
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