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המכללה האקדמית נתניה 

מבחן מועד א'
יסודות מערכות פתוחות
סמסטר חורף, תשע"ו

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 (

 שתכנו הוא:P1.1נניח שנתון קובץ בשם 

echo -n "Enter string: "
read str
res=""
for i in $(seq $(echo -n $str | wc -c))
 do
   c=$(echo $str | cut -c$i)
   for j in $(seq $i)
     do
       res=${res}$c
     done
 done
echo "The result is: $res"

 שתכנו הוא:P1.2ונניח שנתון קובץ בשם 
#!/usr/bin/expect
set x [lindex $argv 0]
log_user 0
spawn P1.1
log_user 1
expect "Enter" {send "$x\n"}
expect "The" {exit}

מה יתקבל בפלט (דהינו יוצג על המסך) לאחר הפעלת
הפקודה:

P1.2 hello
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 נקודות)10  חלק ב (

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

echo "output 1:"
s=0
for x in abc aabbcc def
  do
    case $x in
     ab)
       s=$[$s+1]
       echo $x fits ab
       ;;
     [bd]*)
       s=$[$s+2]
       echo $x fits "bd"
       ;;
    esac
  done
echo s is $s

echo "output 2:"
echo -n  aabbbcccaa| tr -s "ab" | wc -c
echo a b c d e f g h | xargs -n 3 echo | wc -l

echo "output 3:"
echo "abchiabc" >|F1
echo "aa hi bb" >> F1
echo "aabbb 1hi  " >> F1
echo "2hi" >>F1
egrep "(^|[ ]+)([^ ]+)hi([ ]|\2$)" F1

echo "output 4:"
echo abcdefgh | echo $(egrep -o .) | awk '{print $3,$5}'
echo 123456789 | awk '{print substr($0,5)}'

echo "output 5:"
echo "abacdb" | awk '{gsub("[ab]+","&&",$0); print $0}'
echo "12233221" | egrep -o "([0-9])\1" | wc -l
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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 תכנית 
ומדפיסה את הפלט שמתקבל באופן הבא:

אם בשורה בקובץ אין שתי מילים רצופות זהות, אז השורה לא
מופיעה בפלט. 

אם בשורה בקובץ יש שתי מילים רצופות זהות, אזי מודפסת לפלט
השורה שמתקבלת לאחר החלפת שתי המילים הרצופות הזהות

הראשונות בשורה וכל הרווחים בינהן, במילה אחת, כפי שמתואר
בדוגמה שבהמשך. 

בסוף הפלט מופיע מספר שמציין את מספר השורות בקובץ שאין
בהן שתי מילים רצופות זהות. 

 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  $1 |  sed  s/abc/def
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 הוא:F2לדוגמה, נניח שתוכן הקובץ 
abc2 1 def2 3 abc2
dea 123   123   zy45
12 12
abc  cd abc cd
xyz%$@!   xyz%$@!  kk
xyzxyz
abc h  h     h  h 

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P2 F2

יתקבל הפלט:   
dea 123   zy45
12
xyz%$@!  kk
abc h     h  h
3
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 נקודות)20  .(3

   נגדיר שמטריצה (לא בהכרח ריבועית ולא בהכרח עםהגדרה :
  אם האיברים בכלטובהמספר שווה של איברים בכל שורה)  היא 
שורה במטריצה יוצרים סדרה חשבונית. 

 אינם טובים:A B הם טובים והקבצים F1 C F2לדוגמה, הקבצים 

  F1            C          F2           A          B
 
10  20        400      10           15 20 25    1 2 3 1 
1                      2 4 6 8 10   2 2 2 4
1 2   3 4
8  4   0

  שמקבלת כפרמטרים רשימתP3 בשם awkכתוב/כתבי תכנית ב- 
שמות קבצים שמכילים מטריצות של מספרים (לא בהכרח ריבועיות
ולא בהכרח עם מספר שווה של איברים בכל שורה), ומדפיסה לפלט
שורה אחת עבור כל קובץ שמכילה את שם הקובץ, לאחריו תו רווח

 אם הקובץ אינו טוב.NO אם הקובץ טוב או YESולאחריו 

על שורות הפלט להופיע לפי הסדר הבא: תחילה הקבצים הטובים
(ממוינים לפי סדר לכסיקוגרפי עולה) ולאחר מכן הקבצים שאינם

 יקוגרפי עולה). טובים (ממוינים לפי סדר לכס

.system פקודות 4 מותר להשתמש לכל היותר ב- P3בתכנית 

לדוגמה, לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P3 A B C F1 F2

יתקבל הפלט:
C YES
F1 YES
F2 YES
A NO
B NO
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 נקודות)30  .(4

 שכלbooksבספרית בנימינה שומרים נתונים על ספרים בקובץ בשם 
שורה שלו היא במבנה הבא:

תאריך החזרה : תאריך השאלה : שם מחבר : שם ספר : מספר עותק 

עבור עותק שלא מושאל מופיע - בשדות של תאריך ההשאלה ותאריך
ההחזרה. עבור עותק שמושאל ועדין לא מוחזר מופיע - בתאריך

ההחזרה. 

לדוגמה השורה הבאה:

   1234:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:1/1/2016:20/1/2016
 

 הושאל בתאריךThe Hobbit של הספר 1234מצינת שהעותק מספר 
20/1/2016 והוחזר בתאריך 1/1/2016

השורה הבאה:
   1233:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:8/1/2016:-

 הושאל בתאריךThe Hobbit של הספר 1233מצינת שהעותק מספר 
 ועדין לא הוחזר.8/1/2016

השורה הבאה:
   1232:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:-:-

 נמצא כרגע בספריהThe Hobbit של הספר 1232מצינת שהעותק מספר 
ואינו מושאל.  

 ו-awk (אין להשתמש בפקודות P4 בשם bashכתוב/כתבי תכנית ב- 
sedבשאלה זו) שמקבלת כפרמטרים את אחת מהאפשרויות הבאות 

ומגיבה בהתאם כפי שמתואר עבור כל אפשרות:

P4 available-copy  שם ספר
  

התכנית מחזירה את כל מספרי העותקים של הספר שנמצאים כרגע
בספריה (דהינו אינם מושאלים לאף קורא) בשורה אחת, ממוינים

בסדר מספרי עולה. במידה וכל העותקים של הספר מושאלים התכנית
מחזירה את ההודעה:

No copies available

P4 popular-books-report  

התכנית מדפיסה את שמות הספרים שהושאלו, כל שם ספר שהושאל
מופיע בשורה נפרדת, שמכילה את שם הספר, לאחר מכן תו רווח אחד
ולאחר מכן מספר השאלות של הספר. על שורות הפלט להיות ממוינות

לפי מספר ההשאלות בסדר מספרי יורד. שורות שמתארות ספרים עם
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יקוגרפימספר השאלות זהה, ממוינות לפי שמות הספרים בסדר לכס
עולה. 

P4 return-copy  מספר עותק  

 שהעותק של הספר חזר בתאריך שבוbooksהתכנית מעדכנת את הקובץ 
מופעלת הפקודה. 

 מכיל את הנתונים הבאים:booksלדוגמה, נניח שהקובץ 

1234:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:1/1/2016:20/1/2016
1232:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:-:-
1234:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:1/2/2016:-
1234:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:1/10/2015:5/11/2015
1232:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:10/10/2014:1/1/2015
2111:The Da Vinci Code:Dan Brown:20/1/2015:21/2/2015
2111:The Da Vinci Code:Dan Brown:20/3/2015:12/4/2015
1233:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:8/1/2016:-
1220:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:-:-
2112:The Da Vinci Code:Dan Brown:20/1/2016:-
2112:The Da Vinci Code:Dan Brown:20/1/2015:20/2/2015
2111:The Da Vinci Code:Dan Brown:-:-
3001:The Shack:William P. Young:10/10/2015:1/1/2016
1236:The Hobbit:J. R. R. Tolkien:-:-
4111:The Fault in Our Stars:John Green:-:-
3001:The Shack:William P. Young:25/1/2016:-

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P4 available-copy "The Hobbit"

מתקבל הפלט:
1220 1232 1236

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P4 available-copy "The Shack"

מתקבל הפלט:
No copies available

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P4 popular-books-report

מתקבל הפלט:
The Hobbit 5
The Da Vinci Code 2
The Shack 2

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:
P4 return-copy 3001

השורה האחרונה שבקובץ הנ"ל מוחלפת בשורה הבאה (שמכילה את
התאריך של היום במקום של תאריך ההחזרה):

3001:The Shack:William P. Young:25/1/2016:10/2/2016
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 נקודות)25  .(5

 אם הוא מכיל מספרים בלבד, וסכוםחיובינגדיר שקובץ הוא 
.0המספרים בקובץ גדול מ- 

 אינם טובים:G1 G2 הם טובים והקבצים H1 H2לדוגמה, הקובצים 

   H1             H2            G1           G2     

10 20 -25         10            -20         50  60      
-30                                         -30
20 25                                       6  70a
                        

  שמקבלתP5) בשם Script (דהינו קובץ Bashכתוב/כתבי תכנית ב- 
כפרמטר תיקיה ומדפיסה לפלט את שמות כל הקבצים החיוביים

שמופיעים בתיקיה, כל שם קובץ מופיע בשורה נפרדת שמכילה את שם
הקובץ, לאחריו תו רווח ולאחריו מספר שמציין את מספר הקבצים

החיוביים בשם זה שמופיעים בתיקיה. 

יקוגרפי עולה לפי שםעל שמות הקבצים להיות ממוינים בסדר לכס
הקובץ. 

 כפי שמתקבל על ידי הפעלתd1לדוגמה, להלן מבנה תיקיה בשם 
n או y על התיקיה, כאשר מימין לכל קובץ מופיע treeהפקודה 

בהתאם לכך אם הקובץ חיובי או לא. (התוספת הזו היא רק לצורך
 ).treeההסבר של הדוגמה ואינה מופיעה כפלט של הפקודה 

d1
|-- A  y
|-- d2
|   |-- F1  y
|   |-- A  y
|   |-- B  n
|   `-- F2  n
|-- CC  y
|-- F1  y
`-- d3
    `-- F1  n

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P5 d1

יתקבל הפלט:   
A 2
CC 1
F1 2  

בהצלחה !                       
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