
11.2.2015ביה"ס למדעי המחשב ומתמטיקה        
המכללה האקדמית נתניה 

'  א  מבחן מועד 
יסודות מערכות פתוחות

ע"ה, תשחורףסמסטר 

שעות. וחצי משך המבחן: שלוש•
יש לענות על כל השאלות.•
, פרט למחשבים, (מחשבוניםמותר השימוש בחומר עזר כלשהו•

מותר).
יש להקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת של התשובות.•

 נקודות)15  (  .1

 נקודות)5  חלק א (

מה יתקבל בפלט (דהינו יוצג על המסך) לאחר הפעלת קטע הקוד הבא:

seq 9 3 21 | xargs -n 2 echo >|F1

while read x
 do
  y=$(echo $x|tr " " "+")
  echo $x $[$y]
 done<F1
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 נקודות)10  חלק ב (

מה יתקבל בפלט (דהינו יוצג על המסך) לאחר הפעלת קטע הקוד הבא:

echo "output 1:"
mkdir d1; mkdir d2; mkdir d3
for i in $(seq 3)
  do
   echo a$i >| d$i/F$i
  done
egrep "a(1|2)" d?/F* | wc -l

echo "output 2:"
x=$(echo abccbaazzz | egrep -o . | sort | uniq -c)
echo $x | cut -d" " -f1,3,5 | tr " " "\n" | sort -u

echo "output 3:"
echo "abcshalom" >|F1
echo "a yy abc shalom" >> F1
echo "bc shalom  " >> F1
echo "     edf  shalom   " >>F1
egrep "(^|[abc]+)[^ ]+[ ]+shalom[ ]*$" F1

echo "output 4:"
echo "     xyz abab" >|F1
echo "axaaa" >> F1
echo "axybab" >> F1
echo "   xxax" >> F1
egrep "(^|[ ]+)([^ ]+)[xyz]+([^ ]+)\2\3" F1

echo "output 5:"
echo "ab4yzx12cdefg356" | egrep -o "[0-9]+"
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 נקודות)10  .(2

נגדיר שמילה היא רצף של תווים ללא תווי רווח וסוף שורה.

 שמקבלת כפרמטר שם קובץP2  בשם sed  ב- Scriptכתוב תוכנית 
1 ) ושני מספרים (בהמשך נקרא להם מספר1(בהמשך נקרא לו קובץ

 שנמצאות בין שורה מספר1) ומדפיסה לפלט את השורות בקובץ2ומספר
), כאשר בשורות2 ושורה מספר1 (כולל שורה מספר2 לשורה מספר1

אלה אם המילה הראשונה בשורה אינה מכילה ספרות כלל אז היא
מוחלפת במילה האחרונה בשורה. 

 להיות כדלהלן:P2על המבנה של התכנית 

  לדוגמה:sedהתכנית מכילה  שורה אחת או יותר של פקודות 
      
    sed  s/dog/cat/  $1

.sed ב-  מתחילותושאינן sedאין להשתמש בפקודות שאינן של  

מותר לכתוב לקובץ ביניים כמו למשל:
   

     sed  s/dog/cat/  $1 >| tmp

מותר גם לקרוא מקובץ ביניים כמו למשל:

     sed  s/dog/cat/  < tmp

 זאת אומרת המבנה הבא אסור:pilelineאסור להשתמש ב- 

     sed  s/dog/cat  $1 |  sed  s/abc/def

 הוא:F2לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 

abc2 1 def2 3 abc2
dea 123 zy45
cdeabc1d rq12345  cd
    abcabc  456ab
xyz
hyz dd 

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P2 F2 2 5

יתקבל הפלט:   
zy45 123 dea
cdeabc1d rq12345  cd
    456ab  abcabc
xyz
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 נשתמש בתיאור המפורט להלן.3-4בשאלות 

ברשת הסניפים של רמי לוי שומרים נתונים על רכישות מוצרים כפי
שמתואר להלן.

עבור כל סניף ברשת שומרים בקובץ (ששמו כשם הסניף) את הנתונים
הבאים: 

מספר קופה, מספר פריט, כמות פריטים, מחיר ליחידה, תאריך מכירה.

 שמכילה:zichronלדוגמה נניח שיש שורה בקובץ ששמו 

3    1234   2    30   20/2/2014

 התבצעה מכירה20/2/2014 בתאריך 3אז המשמעות היא שבקופה מספר 
 כאשר מחיר כל פריט 1234 יחידות של פריט שמספרו 2של 

 ש"ח.30היה 

 נקודות)20  .(3

 נקודות)15  חלק א (

  שמקבלת כפרמטרים מחרוזתP3.1 בשם awkכתוב/כתבי תוכנית ב- 
) ושם קובץ שמתאר את הנתונים של סניף1(בהמשך נקרא לה מחרוזת

). 1מסוים ברשת הסניפים של רמי לוי (בהמשך נקרא לו קובץ
 הוא כפי שתואר לעיל וכפי שמפורט בדוגמה1הפורמט של שורות קובץ

שלהלן.
 הוא אוסף של זוגות מהסוג:1המבנה של מחרוזת

מספר פריט,תאריך כאשר בין מספר הפריט לתאריך ישנו תו פסיק אחד
 ישנו תו : אחד בדיוק.1בדיוק. בין כל שני זוגות במחרוזת

1 מדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל זוג במחרוזתP3.1התכנית 
שמכילה את מספר הפריט, לאחריו תו רווח אחד, לאחריו התאריך

לאחריו תו רווח אחד ולבסוף מספר שמציין את הסכום של כל
המכירות של הפריט המסוים בתאריך המסוים. על שורות הפלט להיות
ממוינות לפי סכומי כל המכירות של הפריטים בסדר מספרי יורד. 

.system פקודות 4. מותר להשתמש לכל היותר ב- P3.1בתכנית 

ראה/י דוגמה בעמוד הבא.
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לדוגמה:

                            תאריך    מחיר   מספר  מספר  מספר
ות פריט  קופהדה  יחיד                                    יחי

 הוא:zichronנניח שתוכן הקובץ 

3     1234   2      30   20/2/2014
4     1111   4      20   21/1/2014
2     2222   2      40   10/3/2014
3     1234   3      30   20/2/2014
1     1234   2      30   20/2/2014
2     1111   1      20   21/1/2014
3     1234   2      30   20/2/2014
1     1111   3      20   21/1/2014
3     3333   2      50   21/1/2014
6     4444   2      60   20/2/2014
3     2222   2      40   21/1/2014

 ע"י הפקודה:P3.1לאחר הפעלת התכנית 
                                                   

P3.1 "1234,20/2/2014:2222,10/3/2014:1111,21/1/2014" zichron 

מתקבל הפלט:
1234 20/2/2014 270
1111 21/1/2014 100
2222 10/3/2014 80

1234 ש"ח מתקבל עבור הפריט שמספרו 270לדוגמה הסכום הכולל של 
 כתוצאה מהמכירות הבאות:20/2/2014בתאריך 

 (שורה ראשונה בקובץ)3 פריטים מקופה 2
 (שורה רביעית בקובץ)3 פריטים מקופה 3
 (שורה חמישית בקובץ)1 פריטים מקופה 2
 (שורה שביעית בקובץ)3 פריטים מקופה 2

 ש"ח 30 פריטים כאשר המחיר ליחידה של כל פריט היה 9סה"כ נמכרו 
 ש"ח.270ולכן הסכום הכולל שהתקבל הוא 
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 נקודות)5  חלק ב  (

  שמקבלת כפרמטרים מחרוזתP3.2 בשם awkכתוב/כתבי תוכנית ב- 
) ורשימת שמות קבצים שמתארים את1(בהמשך נקרא לה מחרוזת

הנתונים של סניפים ברשת הסניפים של רמי לוי (בהמשך נקרא לה
 הוא כפי שתואר בחלק א.1).  המבנה של מחרוזת1רשימה

 הוא כפי שתואר לעיל וכפי1הפורמט של שורות הקבצים ברשימה
שמפורט בדוגמה שלהלן.

:1 מדפיסה לפלט עבור כל קובץ ברשימהP3.2התכנית 
1שם הקובץ (בשורה נפרדת) ולאחריו הפלט שמתקבל עבור מחרוזת

וקובץ זה כפי שתואר בחלק א. 

אין חשיבות לסדר הקבצים בפלט. 

.system פקודות 4. מותר להשתמש לכל היותר ב- P3.2בתכנית 

לדוגמה, 

                            תאריך    מחיר   מספר  מספר  מספר
ות פריט  קופהדה  יחיד                                    יחי

 הוא:netanyaנניח שתוכן הקובץ 

1     1234   1      30   20/2/2014
4     1111   6      20   21/1/2014
4     1234   3      30   20/2/2014
2     1111   1      20   21/1/2014

 ע"י הפקודה:P3.2לאחר הפעלת התכנית 
                                                   

P3.2 "1234,20/2/2014:2222,10/3/2014:1111,21/1/2014" zichron
      netanya 

מתקבל הפלט:
zichron
1234 20/2/2014 270
1111 21/1/2014 100
2222 10/3/2014 80
netanya
1111 21/1/2014 140
1234 20/2/2014 120
2222 10/3/2014 0
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 נקודות)30  .(4

  שמקבלת כפרמטרים מחרוזתP4 בשם bashכתוב/כתבי תוכנית ב- 
) ורשימת שמות קבצים שמתארים את1(בהמשך נקרא לה מחרוזת

הנתונים של סניפים ברשת הסניפים של רמי לוי (בהמשך נקרא לה
 הוא כפי שתואר בחלק א. 1).  המבנה של מחרוזת1רשימה

 הוא כפי שתואר לעיל.1הפורמט של שורות הקבצים ברשימה

 (לפי הסדר של1 מדפיסה לפלט עבור כל זוג במחרוזתP4התכנית 
):1הזוגות במחרוזת

שורה שמכילה את מספר הפריט, לאחריו תו רווח אחד ולאחריו את
התאריך. לאחר שורה זו תודפסנה שורות שמכילות: שם סניף, לאחריו
תו רווח אחד, לאחריו מספר קופה, לאחריו תו רווח אחד ולאחריו

סכום כל המכירות של הפריט המסוים בתאריך המסוים בקופה
המסוימת. שורות אלה תהינה ממוינות לפי סכום המכירות בסדר יורד.

אם בקופה מסוימת בסניף מסוים סכום המכירות של הפריט המסוים
 אז שורה זו לא תופיע בפלט.0בתאריך המסוים הוא 

ניתן להניח שמחירי הפריטים הינם מספרים שלמים.

.P4 בתכנית sed ו- awkאין להשתמש ב- 

לדוגמה, 

.3 הנו כפי שתואר בשאלה zichron ו- netanyaנניח שתוכן הקבצים 

 על ידי הפקודה:P4לאחר הפעלת התכנית 

P3.1 "1234,20/2/2014:2222,10/3/2014" zichron netanya 

מתקבל הפלט:

1234 20/2/2014
zichron 3 210
netanya 4 90
zichron 1 60
netanya 1 30
2222 10/3/2014
zichron 2 80
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 נקודות)25  .(5

נגדיר שקובץ הוא טוב אם מספר המילים הגדול ביותר בשורה בקובץ
שווה למספר השורות בקובץ.

לדוגמה הקובץ הבא הוא טוב:

ab
ab cd ef
123 ab

  שמקבלתP5) בשם Script (דהינו קובץ Bashכתוב/כתבי תוכנית ב- 
כפרמטרים רשימת תיקיות ומדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל תיקיה

שמכילה את שם התיקייה לאחריה תו רווח אחד, לאחריו מספר שמציין
את מספר הקבצים הטובים בתיקייה (בעומק כלשהו). על סדר התיקיות

בפלט להיות לפי סדר הופעתן ברשימת התיקיות.

 כפי שמתקבל על ידי הפעלתd1 d2 d3לדוגמה, להלן מבנה תיקיות 
 אםy על תיקיות אלו, כאשר מימין לכל קובץ מופיע treeהפקודה 

 אם הוא אינו טוב. nהוא טוב או 
d1
|-- A  y
|-- AA
|   |-- F1  n
|   `-- F2  y
|-- CC  n
|-- DDD  y
`-- EE
    `-- F1  n

d2
|-- A1
|   |-- F1  n
|   `-- F2  n
`-- XXX n

d3
|-- B
|   |-- CC  y
|   `-- F2  n
|-- F1  y
`-- XXX  n

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P5 d3 d1 d2

יתקבל הפלט:   
d3 2  
d1 3
d2 0

בהצלחה !                       
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