
                                                                                1  

 המכללה האקדמית נתניה המכללה האקדמית נתניה המכללה האקדמית נתניה המכללה האקדמית נתניה                                                                                                         ומתמטיקהומתמטיקהומתמטיקהומתמטיקה    ס למדעי המחשבס למדעי המחשבס למדעי המחשבס למדעי המחשב""""ביהביהביהביה
  

3333....4444.20.20.20.2011113333        
        

        ''''בבבבמבחן מועד מבחן מועד מבחן מועד מבחן מועד 
            יסודות מערכות פתוחותיסודות מערכות פתוחותיסודות מערכות פתוחותיסודות מערכות פתוחות    

        גגגג""""עעעעתשתשתשתש, , , , חורףחורףחורףחורףסמסטר סמסטר סמסטר סמסטר 
  
  .שעות וחצי שלוש: משך המבחן  •
  .יש לענות על כל השאלות  •
  ).מחשבונים מותר(, פרט למחשבים, מותר השימוש בחומר עזר כלשהו  •
  .יש להקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת של התשובות  •

  

  )נקודות 51( . 1
        ))))נקודותנקודותנקודותנקודות    5555((((        חלק אחלק אחלק אחלק א
  :ואה P1כאשר תוכן הקובץ  P2 -ו  P1בשם קבצים  נתונים

#!/bin/bash 

x=$1 

y=$2 

z=$[1 + $x - $y] 

shift  

shift 

for  w 

  do 

     echo $w | cut -c$x-$y      

  done  

  :הוא P2ותוכן הקובץ 
#!/bin/bash 

while read p 

 do 

  a=$(echo "$p" | cut -c$1) 

  b=$(echo "$p" | cut -c$2) 

  echo $[$a+$b] 

 done 

  
  

  :הפקודה הבאהלאחר הפעלת ) ו יוצג על המסךדהינ(מה יתקבל בפלט 

 
P1  3  6  5738429  6321765  12344521 |  P2  2  4 
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        ))))נקודותנקודותנקודותנקודות    10101010((((    חלק בחלק בחלק בחלק ב

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

  
echo "output 1:" 

echo -e "abcd\n1234\nxyz" >| F1 

echo -e "121\n256\n32\n489" >| F2 

echo -e "6\n77\n888\n999" >| A3 

cat F* | cut -c2- 

 
echo "output 2:" 

echo -n "abcccbccddcdxccd" | tr -s c "\n" | wc -l 

 
echo "output 3:" 

echo "shalom 123" >|F1 

echo "  abc  shalom 12" >> F1 

echo "abc  shalom 123" >> F1 

echo "abc  shalom123 shalom6" >> F1 

echo "abc  shalom 456 shalom 123" >> F1   

egrep "[^ ]+[ ]+shalom($|[ ]123)" F1 

 

 

echo "output 4:" 

 

echo abcdabcddbcadbca >| F1 

echo 1234123443214321 >> F1 

echo aaabaaabbaaabaaa >> F1 

echo 1aaab1aaabbaaa1baaa1 >> F1 

egrep "^((.)(..)(.)){2}(\4\3\2){2}$" F1 

 

 

echo "output 5:" 

echo "abcdef ghik aaaa" >|F1 

echo "12345678 abcdx" >> F1 

echo "abc xyz x abc abc xyz xyz xyz" >> F1 

cat F1 | tr -s " " "\n" >|F2 

echo -n "" >|F3 

for x in $(cat F2) 

   do 

     echo -n $x | wc -c >> F3 

   done 

cat F3 |  sort -nr| uniq -u  
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  )נקודות 10( . 2
  
  

  בהמשך נקרא לו(שמקבלת כפרמטרים שם קובץ  P2ם בש  sedב  -  Scriptכתוב תוכנית 
  .) 1קובץ

כאשר ישנו (רצופות שתי מילים זהות  מכילותש 1התוכנית מדפיסה לפלט את השורות בקובץ
  ).רווח אחד או יותר בין המילים

  
  

  :להיות כדלהלן P2על המבנה של התוכנית 
.  

  :מכילה  bash -ב scriptנה כמו בכל קובץ שורה ראשו

         #!/bin/bash 
  לדוגמה  sedלאחר מכן שורה אחת או יותר של פקודות 

                          sed  s/dog/cat/  $1 

  ).sed -ושאינן מתחילות ב 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    pileline -ב   להשתמשאסור 

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

  :הוא F2נניח שתוכן הקובץ , לדוגמה
  

abc 1 def2  abc 3 ab4 

123   123   zy 

abc1d rq rq rq 12 

abcabc 123123 

 
  

 :                                                   י הפקודה"לאחר הפעלת התוכנית ע

P2 F2 
  :   יתקבל הפלט

123   123   zy 

abc1d rq rq rq 12 
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  )נקודות 02( . 3
  
  

ועמודה   iבשורה  Fנאמר שמספר שמופיע בקובץ . מספרים קובץ כלשהו שמכיל Fיהי   ::::הגדרההגדרההגדרההגדרה

j  אם הוא גדול יותר מהמספר שמופיע בקובץ  טובטובטובטובהואF  בעמודה  1בשורהj . 1במקרה ששורה 

  אזי כל מספר שמופיע, לא קיימת jעמודה  1דהינו במקרה שבשורה , מספרים j -מכילה פחות מ

  .באיזושהי שורה הוא טוב Fבקובץ  jבעמודה 

  7,8,3,13: אר בהמשך הםשמתו F1לדוגמה המספרים הטובים בקובץ 
  

        ))))נקודותנקודותנקודותנקודות    55551111((((חלק א  חלק א  חלק א  חלק א  
  

שמכיל מספרים עם רווח  מטר שם קובץ שמקבלת פר  P3.1בשם  awk -כתבי תוכנית ב/כתוב
יסה לפלט את סכום המספרים הטובים התוכנית מדפ. אחד או יותר בין המספרים בכל שורה

  .בקובץ
  

  :הוא F1נניח שתוכן הקובץ , לדוגמה
  

12 6  4  100 

1 7 8 50 3 

13 5  

2 

 :                                                   י הפקודה"ע P3.1לאחר הפעלת התוכנית 
awk -f P3.1 F1  

  :יתקבל הפלט

31 
  7+8+3+13: ל התקבל כתוצאה מחישוב הסכום הבא"הפלט הנ

  
  

        ))))נקודותנקודותנקודותנקודות    5555((((        חלק בחלק בחלק בחלק ב
  

ומדפיסה ים רשימת שמות של קבצים פרמטרכשמקבלת   P3.2בשם  awk -כתבי תוכנית ב/כתוב
  לאחריו תו רווח, לפלט שורה אחת עבור כל קובץ שברשימת הקבצים שמכילה את שם הקובץ

  . אחריו מספר שמציין את סכום המספרים הטובים בקובץול
  .על סדר הקבצים בפלט להיות לפי סדר הופעתם ברשימת הפרמטרים

  
 

  ואר לעילהוא כפי שת F1נניח שתוכן הקובץ , לדוגמה

  : הוא Aונניח שתוכן הקובץ 
10 1 200  

1 7 3 30 

12  
  

 :                                                   י הפקודה"ע P3.2לאחר הפעלת התוכנית 
awk -f P3.2 F1 A  

  :יתקבל הפלט

F1 31 

A 49 
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  )נקודות 30( . 4
  

 Mבמטריצה  i -ם המספרים בשורה האם סכו מאוזנתמאוזנתמאוזנתמאוזנתהיא   Mנאמר שמטריצה ריבועית   ::::הגדרההגדרההגדרההגדרה

של מכסימאלי מכסימאלי מכסימאלי מכסימאלי עמודה עמודה עמודה עמודה ----שורהשורהשורהשורהסכום סכום סכום סכום  -נגדיר את ה. במטריצה i -שווה לסכום המספרים בעמודה ה

  .כסכום הגדול ביותר של המספרים בשורה או עמודה במטריצה Mהמטריצה 
  

  עמודה-וסכום השורה, שמתואר בדוגמה בהמשך מכיל מטריצה מאוזנת Eהקובץ , לדוגמה
  .270שלו הוא  מכסימלי

  

 שמכיליםשמות של קבצים רשימת  יםפרמטרכשמקבלת   P4בשם  bash -כתבי תוכנית ב/כתוב
  .)עם רווח אחד או יותר בין המספרים בשורה( מספריםמטריצות ריבועיות של 

  ,לאחריו תו רווח אחד, שורה עבור כל קובץ שמכילה את שם הקובץהתוכנית מדפיסה לפלט 
 ,לאחריו תו רווח אחד, מקסימאלי של המטריצה שהקובץ מכילעמודה -רהלאחריו את הסכום שו

  .אם הקובץ אינו מכיל מטריצה מאוזנת NOאם הקובץ מכיל מטריצה מאוזנת או  YESולבסוף 
עמודה -בשורת הפלט האחרונה התוכנית מדפיסה את שמות הקבצים שהסכום שורה בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף

שמודפסים בשורת הפלט האחרונה ממוינים  שמות הקבצים. מקסימאלי שלהם הוא הגדול ביותר
  .לפי סדר לכסיקוגרפי עולה

  
  :נניח שנתונים הקבצים הבאים שתוכנם הוא, לדוגמה

  

     A              B                  C                K                E                    
10 20    2 3 4      20 200    270    1 2 3 4     

20 40    5 4 6      200 70           2 1 4 4   

         40 2 7                      3 2 1 2 

                                     4 6 0 260 
  

 :                                                   י הפקודה"לאחר הפעלת התוכנית ע

P4 A B C K E 
  :   יתקבל הפלט

A 60 YES 

B 49 NO 

C 270 YES 

K 270 YES 

E 270 YES 

C E K 
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  )נקודות 25( . 5
  כפרמטרים קבלת מש  P5בשם ) Scriptדהינו קובץ ( Bash -תוכנית ב כתבי/כתוב

  .ולאחריה רשימת תיקיות   dirsרשימת קבצים לאחריה המילה 
תו רווח  לאחריו ,התוכנית מדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל קובץ שמכילה את שם הקובץ

ומספר  אחד תו רווח, שם תיקיה: ת מהתיקיות ברשימת התיקיותלאחריו עבור כל אח, אחד
  .שמציין את מספר ההופעות של הקובץ בתיקיה

ובכל שורה על סדר , על סדר השורות בפלט להיות לפי סדר הקבצים ברשימת הפרמטרים
  .התיקיות להיות לפי רשימת הפרמטרים

על תיקיות  treeכפי שמתקבל על ידי הפעלת הפקודה  d1 d2 d3ות להלן מבנה תיקי, לדוגמה
ולא ( יש להניח ששם שאין מתחתיו קבצים מתאר קובץ של התיקיות בתאור המבנה. אלו

  ).תיקיה

d1 

|-- A 

|-- AA 

|   |-- F1 

|   `-- F2 

|-- CC 

|-- DDD 

`-- EE 

    `-- F1 

 
d2 

|-- A1 

|   |-- F1 

|   `-- F2 

|-- CC 

`-- XXX 

 
d3 

|-- B 

|   |-- F1 

|   `-- F2 

|-- CC 

|-- F1 

`-- XXX 

 
 :                                                   י הפקודה"לאחר הפעלת התוכנית ע

P5 F1 F2 A XXX dirs d1 d2 d3 
  :   יתקבל הפלט

F1 d1 2 d2 1 d3 2 

F2 d1 1 d2 1 d3 1  

A d1 1 d2 0 d3 0 

XXX d1 0 d2 1 d3 1  

  

 !!!!בהצלחה בהצלחה בהצלחה בהצלחה 


