
18.3.2015ביה"ס למדעי המחשב ומתמטיקה        
המכללה האקדמית נתניה 

מבחן מועד ב'
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:

echo 5 6 7 8 >| F1
echo 8 7 6 5 >> F1
echo 1 2 3 4 >> F1
echo 4 3 2 1 >> F1

for i in $(seq 4)
 do
  s=""
  for j in $(seq 4)
   do
    if [ $i -gt $j ]
      then
       a=$(cat F1 | head -$i | tail -1)
       b=$(echo $a | cut -d" " -f$j)
       s="$s $b"
    fi
   done
  if [ "$s" != "" ]
   then
    echo $s
  fi
 done
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 נקודות)10  חלק ב (

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

echo "output 1:"
x=ab9cd10
case $x in
1*)
  echo $x | cut -c3-
  echo $x | tr -d a-z
  ;;
b*)
  echo $x | cut -c4-
  echo $x | tr -d 910
  ;;
a*)
  echo $x | cut -c5-
  echo $x | tr -d ab
  ;;
esac

echo "output 2:"
echo -n abdabdwxd | tr "d" "\n" | wc -l
echo -n ab9cd8ab7de6cd9 | tr "6-9" "\n" | sort |uniq -c

echo "output 3:"
echo "a shalom  de" >|F1
echo "aa b shalom" >> F1
echo "aabbb shalom  " >> F1
echo "edf   shalom" >>F1
egrep "^([^ab]+|a+b+)[ ]+shalom([ ]|$)" F1

echo "output 4:"
echo "adxda" >|F1
echo "acadxdxdaca" >> F1
echo "aabddcddaa" >> F1
echo "aaadddxxdddaa" >> F1
egrep "^([a-c]+)[^a]+([d-f]+).+\2\1$" F1

echo "output 5:"
echo "abgab789abab" | egrep -o "(ab)+"
echo "123abc456abc123" | egrep -o "(123|456)" | 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 
1 ) ומדפיסה לפלט את השורות בקובץ1(בהמשך נקרא לו קובץ

שמכילות באיזשהו מקום בשורה מילה שמורכבת מאותיות אנגליות
קטנות בלבד, לאחריה תו רווח אחד או יותר ולאחריה מילה שמורכבת
מספרות בלבד. בנוסף בשורה האחרונה מודפס מספר שמציין את מספר

השורות שהודפסו.

 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   23
    abcabc  456ab
xyz%&12 
hyz dd AB 123 

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P2 F2

יתקבל הפלט:   
dea 123 zy45
cdeabc1d rq12345  cd   23
2
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 נקודות)20  .(3

  אם יש לה שתי עמודות זהות.טובה   נגדיר שמטריצה ריבועית היא הגדרה :

 נקודות)15  חלק א (

  שמקבלת כפרמטר שם קובץP3.1 בשם awkכתוב/כתבי תכנית ב- 
) שמכיל מטריצה ריבועית של מספרים ובודקת1(בהמשך נקרא לו קובץ

yesאם המטריצה היא טובה או לא. אם המטריצה טובה התכנית מדפיסה 
לאחר מכן תו רווח אחד, לאחר מכן זוג מספרים של שתי עמודות

זהות (כלשהן), כאשר בין המספרים ישנו תו רווח אחד.  

. system אסור להשתמש בפקודות P3.1בתכנית 

לדוגמה:

 הוא:F1-F4נניח שתוכן הקבצים 

   F1             F2            F3           F4     

10 20 10       1 2 3 4          80       1  1  2  1     
30 40 30       1 2 3 4                   2  2  3  2
40 20 40       2 2 2 2                   3  3  4  3
               3 3 3 3                   4  4  5  4

 ע"י הפקודה:P3.1לאחר הפעלת התכנית 
                                                   

P3.1 F1 
מתקבל הפלט:

yes 1 3
 ע"י הפקודה:P3.1לאחר הפעלת התכנית 

                                                   
P3.1 F2 

מתקבל הפלט:
no

 ע"י הפקודה:P3.1לאחר הפעלת התכנית 
                                                   

P3.1 F3 
מתקבל הפלט:

no

 ע"י הפקודה:P3.1לאחר הפעלת התכנית 
                                                   

P3.1 F4 

מתקבל הפלט:
yes 1 2
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 נקודות)5  חלק ב  (

  שמקבלת כפרמטרים רשימת שמותP3.2 בשם awkכתוב/כתבי תכנית ב- 
קבצים שמכילים מטריצות ריבועיות (לא בהכרח כולן באותו מימד)

ומדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל קובץ שמכילה את שם הקובץ,
 בהתאם לכך אם הקובץ הואno או yesלאחריו תו רווח אחד ולאחריו 

טוב או לא. 

על סדר השורות בפלט להיות ממוין לפי שמות הקבצים בסדר
לקסיקוגרפי עולה.

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

לדוגמה, עבור הקבצים שהוצגו בחלק א לאחר הפעלת התכנית על ידי
הפקודה:

P3.2 F2 F4 F3 F1

מתקבל הפלט:

F1 yes
F2 no
F3 no
F4 yes
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 נקודות)30  .(4

  שמקבלת כפרמטרים רשימת שמותP4 בשם bashכתוב/כתבי תכנית ב- 
קבצים שמכילים מטריצות ריבועיות (לא בהכרח באותו מימד).

התכנית מדפיסה שורה אחד עבור כל קובץ שמכילה את שם הקובץ,
לאחריו תו רווח אחד ולאחריו אחת משתי האפשרויות הבאות בהתאם

לכך אם הקובץ הוא טוב או לא:

 ולאחר מכן רשימה שלyesאם הקובץ הוא טוב התכנית מדפיסה •
מספרי כל העמודות במטריצה שיש להן לפחות עמודה אחת

(נוספת) זהה, (עם תו רווח אחד בין המספרים). על המספרים
ברשימה זו להיות שונים זה מזה וממוינים בסדר מספרי עולה.

.noאם הקובץ אינו טוב התכנית מדפיסה •

על השורות בפלט להיות ממוינות לפי שמות הקבצים בסדר לקסיקוגרפי
עולה.

 הוא:G1-G4לדוגמה, נניח שתוכן הקבצים 

   G1                G2            G3           G4     

10 20 10 1 20      1 2 3 4          80       1  2  2  2     
30 40 30 1 40      1 2 3 4                   2  3  3  3
40 20 40 1 20      1 2 3 4                   6  4  4  4
50 30 50 1 30      2 2 2 2                   7  5  5  5
60 40 60 1 40                         
 

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:

P4 G2 G4 G3 G1

מתקבל הפלט:

G1 yes 1 2 3 5
G2 no
G3 no
G4 yes 2 3 4
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 נקודות)25  .(5

  שמקבלתP5) בשם Script (דהינו קובץ Bashכתוב/כתבי תכנית ב- 
 מכן), לאחר1כפרמטרים רשימת תיקיות (בהמשך נקרא לה רשימה

 ולאחר מכן רשימת שמות קבצים (בהמשך נקרא לה filesהמילה 
2), ומדפיסה לפלט שורה אחת עבור כל שם קובץ ברשימה2רשימה

חריו עבור כלשמכילה את שם הקובץ, לאחריו תו רווח אחד ולא
, זוג מהצורה: שם תיקיה ומספר, כאשר המספר שווה1תיקיה ברשימה

לסכום של מספרי השורות של כל הקבצים שנמצאים בתיקיה ושמם הוא
כשם הקובץ. 

בכל זוג שמודפס ישנו תו רווח אחד בין התיקיה למספר ובין
הזוגות ישנו תו רווח אחד.

 ובתוך כל2על סדר השורות בפלט להיות לפי סדר הקבצים ברשימה
.1שורה על סדר הזוגות להיות לפי סדר התיקיות ברשימה

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

שמציין את מספר השורות של הקובץ (המספר הזה הוא לא חלק של
 ומוצג כאן לצורך הדוגמה).treeהפלט של הפקודה 

d1
|-- A  20
|-- AA
|   |-- F1  3
|   `-- F2  2
|-- CC  7
`-- EE
    `-- F1  5

d2
|-- A1
|   |-- F1  1
|   `-- F2  6
`-- XXX 4

d3
|-- B
|   |-- CC  3
|   `-- F2  4
|-- CC  2
`-- XXX  5

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P5 d3 d1 d2 files XXX CC F1

יתקבל הפלט:   
XXX d3 5 d1 0 d2 4  
CC d3 5 d1 7 d2 0 
F1 d3 0 d1 8 d2 1

בהצלחה !                       
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