
30.3.2016ביה"ס למדעי המחשב ומתמטיקה        
המכללה האקדמית נתניה 

מבחן מועד ב'
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 "file: "
read file
echo -n "first: "
read i
echo -n "second: "
read j
n=$(wc -l < $file)
head -$[$i-1] $file >| tmp
head -$j $file | tail -1 >> tmp
head -$[$j-1] $file | tail -$[$j-1-$i] >> tmp
head -$i $file | tail -1 >> tmp
head -$n $file | tail -$[$n-$j] >> tmp
cat tmp

 שתכנו הוא:P1.2ונניח שנתון קובץ בשם 
#!/usr/bin/expect
set f [lindex $argv 0]
set fr [lindex $argv 1]
set sn [lindex $argv 2]
spawn P1.1
expect "file" {send "$f\n"}
expect "first" {send "$fr\n"}
expect "second" {send "$sn\n"}
expect
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 שתוכנו הוא:P1.3ונניח שנתון קובץ בשם 
seq 2 3 18 >| F1
P1.2 F1 2 4

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

P1.3

 נקודות)10  חלק ב (

 ותוכנו הוא:sumAנניח שקים קובץ סקריפט ששמו 

echo $[$1+$2]

נניח שמפעילים את קטע הקוד הבא בתיקיה שבה נמצא הקובץ
sumAמה יתקבל בפלט (דהינו יוצג על המסך) לאחר הפעלת קטע .
הקוד:

echo "output 1:"
for x in abc cd
  do
    case $x in
     [ab]cd)
       echo $x 1
       ;;
     [cd])
       echo $x 2
       ;;
     ??)
       echo $x 3
       ;;
     *)
       echo $x 4
       ;;
    esac
  done

echo "output 2:"
echo -n  aabxbbcccaa| tr -d "ab" | wc -c
seq 6 | xargs -n 2 sumA
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echo "output 3:"
echo "abcdtheda" >|F1
echo "  ab  cd  the cd xy" >> F1
echo "abcdthec" >> F1
echo "aabbcc  bcthebcc aa" >>F1
egrep "([^ ]+)[ ]*([^ ]+)the\2([ ]*)" F1

echo "output 4:"
echo 413223 | egrep -o ".." | awk '{s+=substr($1,1,1);print s}'

echo "output 5:"
echo abacdb | awk '{gsub("[^ab][ab]","&&",$1); print $1}'
echo "122332210" | egrep -o "..." | sort -n
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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 לפלט את השורות בקובץ שמקימות את התנאי הבא:

 ובנוסף לכך המילה הראשונה5מספר המילים בשורה הוא בדיוק 
זהה למילה האחרונה והמילה השניה זהה למילה הרביעית.

בסוף הפלט מופיע מספר שמציין את מספר השורות בקובץ שמספר
.5המילים שבהן שונה מ- 

 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 לשרשר 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 1    abc2
dea 123   123  dea
12321
abc  cd abc cd  abc
a  b   c   b   a
a b c b a 1
a b c d e f
1 2 3 2 2 

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P2 F2

יתקבל הפלט:   
abc2 1 def2 1    abc2
abc  cd abc cd  abc
a  b   c   b   a
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 נקודות)20  .(3

books1בספרית בנימינה שומרים נתונים על ספרים בקובץ בשם 
שכל שורה שלו היא במבנה הבא:

 שם מחבר : שם ספר : מספר עותק
לדוגמה השורה הבאה:

   1234:The Hobbit:J. R. R. Tolkien
 

 שהמחבר שלו הואThe Hobbit של הספר 1234מצינת שהעותק מספר 
J. R. R. Tolkien.נמצא בספריה 

 לא נשמרים נתונים לגבי ההשאלות שלbooks1שימו לב שבקובץ 
1234הספרים. ולכן לדוגמה מהשורה הנ"ל אפשר לדעת שהעותק 
נמצא בספריה, אך אי אפשר לדעת אם הוא מושאל או לא. 

  שמקבלת כפרמטרים רשימתP3 בשם awkכתוב/כתבי תכנית ב- 
שמות של מחברים ומדפיסה לפלט עבור כל מחבר שורה שמכילה את

שם המחבר ולאחריה שורות של שמות כל הספרים של המחבר
שנמצאים בספריה, כאשר כל שם ספר מופיע בשורה נפרדת שמכילה
את שם הספר, לאחר מכן תו רווח אחד ולאחריו מספר שמצין את
מספר העותקים של הספר שנמצאים בספריה. שמות הספרים של כל

מחבר ממוינים בסדר לכסיקוגרפי עולה. 

על הסדר של שמות המחברים להיות לפי סדר הפרמטרים לתכנית. 
ניתן להניח שלכל מחבר ששמו מועבר כפרמטר לתכנית יש לפחות

ספר אחד שנמצא בספריה. 
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 מכיל את הנתונים הבאים:books1לדוגמה, נניח שהקובץ 

1234:The Sword of Summer:Rick Riordan
1239:The Sea of Monsters:Rick Riordan
1240:The Sea of Monsters:Rick Riordan
1232:The Hobbit:J. R. R. Tolkien
1224:The Hobbit:J. R. R. Tolkien
1235:The Hobbit:J. R. R. Tolkien
1232:The Twilight Saga:Stephenie Meyer
2111:New Moon:Stephenie Meyer
2110:The Host:Stephenie Meyer
1233:The Fellowship of the Ring :J. R. R. Tolkien
1220:The Two Towers:J. R. R. Tolkien
1221:The Return of the King:J. R. R. Tolkien
2112:The Da Vinci Code:Dan Brown
2114:The Da Vinci Code:Dan Brown
3001:The Shack:William P. Young
1236:The Hobbit:J. R. R. Tolkien
4111:The Fault in Our Stars:John Green
1241:The Lost Hero:Rick Riordan
1246:The Lost Hero:Rick Riordan
1237:The Silmarillion:J. R. R. Tolkien

לאחר הפעלת התכנית על ידי הפקודה:

P3 "Rick Riordan" "J. R. R. Tolkien" "Stephenie Meyer"

יתקבל הפלט:

Rick Riordan
The Lost Hero 2
The Sea of Monsters 2
The Sword of Summer 1
J. R. R. Tolkien
The Fellowship of the Ring 1
The Hobbit 4
The Silmarillion 1
The Two Towers 1
Stephenie Meyer
New Moon 1
The Host 1
The Twilight Saga 1
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 נקודות)30  .(4

 שמכילה מספרים (לא בהכרח ריבועית ולאA: עבור מטריצה הגדרה
בהכרח עם מספר שווה של עמודות בכל שורה) נגדיר את הקילוף

 כמטריצה שמתקבלת באופן הבא: עבור כל שורה שמכילה יותרAשל 
ממספר אחד בשורה מוחקים את המספר האחרון בשורה. עבור שורה

שמכילה רק מספר אחד בשורה מוחקים את השורה כולה. 

 הבאה:Aלדוגמה, עבור המטריצה 

10 20 30
40
25 15

 הבאה:B הוא המטריצה Aהקילוף של המטריצה 
10 20
25

 הבאה:C הוא המטריצה Bהקילוף של המטריצה 
10

 הוא מטריצה ריקה שלא מכילה אף איבר. Cהקילוף של המטריצה 

שימו לב שהקילוף של מטריצה שבכל השורות שלה מופיע מספר אחד
 הבאה:Dבלבד הוא מטריצה ריקה. לדוגמה עבור המטריצה 

30
40
60

 הוא מטריצה ריקה. Dהקילוף של המטריצה 

awk (אין להשתמש בפקודות P4 בשם bashכתוב/כתבי תכנית ב- 
 בשאלה זו) שמקבלת כפרמטר שם קובץ שמכיל מטריצה שלsedו- 

מספרים (לא בהכרח ריבועית ולא בהכרח עם מספר שווה של
איברים בכל שורה) ומדפיסה לפלט שורה אחת שמכילה את כל

הסכומים שמתקבלים כתוצאה מסכום כל האיברים בכל הקילופים של
המטריצה עד למטריצה ריקה, (לא כולל המטריצה הריקה), בין

הסכומים מופיע תו רווח אחד בדיוק. 

ראה/י דוגמה בעמוד הבא. 
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 שמכיל מטריצה של מספרים:Gלדוגמה, נניח שנתון קובץ 

3 4 1
2 2 2 4

לאחר הפעלת התכנית ע"י הפקודה:
P4 G

יתקבל הפלט:   

18 13 7 2

הסבר לפלט:

 הוא: Gסכום האיברים במטריצה 
3+4+1+2+2+2+4=18

 הוא המטריצה הבאה:Gהקילוף של המטריצה 
3 4
2 2 2

סכום האיברים במטריצה הנ"ל הוא:
3+4+2+2+2=13

הקילוף של המטריצה הנ"ל הוא המטריצה הבאה:
3
2 2

סכום האיברים במטריצה הנ"ל הוא:
3+2+2=7

הקילוף של המטריצה הנ"ל הוא המטריצה הבאה:
2

2סכום האיברים במטריצה הנ"ל הוא: 

הקילוף של המטריצה הנ"ל הוא מטריצה ריקה ולכן התהליך עוצר
המטריצה  עבור  שמודפסת  שלGוהשורה  הסכומים  את  מכילה   

המטריצות הנ"ל שהם:
18 13 7 2
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 נקודות)25  .(5
  שמקבלתP5) בשם Script (דהינו קובץ Bashכתוב/כתבי תכנית ב- 

כפרמטר רשימת תיקיות ומדפיסה לפלט את שמות כל הקבצים שמקימים
 מקיים את התנאיF1את התנאי שמוסבר להלן.  לדוגמה, שם הקובץ 

 זההF1אם הסכום הכולל של מספר השורות של כל הקבצים ששמם הוא 
בכל אחת מהתיקיות שהועברו לתכנית כפרמטרים.  

התכנית תדפיס שורה אחת שמכילה את שמות כל הקבצים שמקימים את
התנאי הנ"ל, כל שם קובץ יופיע פעם אחת בשורה, ועל שמות הקבצים

יקוגרפי עולה. להיות ממוינים בסדר לכס

treeלדוגמה, להלן תאור של מבנה תיקיות לאחר ביצוע הפקודה 
כאשר ליד כל קובץ מופיע מספר שמציין את מספר השורות בקובץ

(התוספת הזו היא רק לצורך ההסבר של הדוגמה ואינה מופיעה כפלט
). treeשל הפקודה 

d1
|-- A  10
|-- AA
|   |-- F1  5
|   `-- F2  6
|-- CC  4
|-- XXX  3
`-- EE
    `-- F1  5
d2
|-- A1
|   |-- CC  4
|   |-- F1  10
|   `-- F2  6
`-- XXX 2

d3
|-- B
|   |-- CC  3
|   `-- F2  6
|-- CC  1
|-- F1  10
`-- XXX  2

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

יתקבל הפלט:   
CC F1 F2 

 מופיע בפלט כי סכום מספר השורות של כלCC השם הסבר לפלט:
. 4 בכל אחת מהתיקיות הוא CCהקבצים ששמם 

בהצלחה !                       
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