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   1הרצאת תגבור 

  

  1דוגמה 

מקבלת כפרמטרים מספר ש P1בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

 )1בהמשך נקרא לה רשימה(ולאחריו רשימת מילים )  iבהמשך נקרא לו (

חזרות של איזשהו תו  iשמכילות  1מדפיסה לפלט את כל המילים ברשימהו

  ) .  וללא תווים נוספים(

  :נית על ידי הפקודהפעלת התוכלאחר ה, לדוגמה

P1 5 aaaaa aaaaaa aaaa bbbbb aaaaac 

  

  :יתקבל הפלט

aaaaa 

bbbbb 

 

  :פתרון

y=$[$1-1] 

shift 

for x in $* 

 do 

 if [ $(echo $x | egrep -c "^(.)\1{$y}$") -gt 0 ] 

   then 

    echo $x 

  fi 

 done 
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  2דוגמה 

רשימת ם לת כפרמטרישמקב P2בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

 1ומדפיסה לפלט את כל המילים ברשימה) 1בהמשך נקרא לה רשימה(מילים 

  . מורכבות מאוסף תווים שחוזרים בדיוק פעמייםש

  :לאחר הפעלת התוכנית על ידי הפקודה, לדוגמה

P2 aabbcc abbcca abdabd aaaa aaabbb 

  

  :יתקבל הפלט

aabbcc 

abbcca 

abdabd 

 

  :פתרון

 

for x in $* 

 do 

  echo $x | egrep -o . | sort | uniq -c >| tmp 

  flag="OK" 

  while read y 

  do 

   num=$(echo $y | cut -d" " -f1) 

   if [ $num -ne 2 ] 

     then 

      flag="NOT_OK" 

      break 

   fi 

  done<tmp 

  if [ $flag = OK ] 

     then 

       echo $x 

  fi 

 done 
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  3דוגמה 

שמקבלת כפרמטרים מחרוזת  P3בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

ומדפיסה ) 1בהמשך נקרא לה תיקיה(ותיקיה )  1בהמשך נקרא לה מחרוזת(

שנמצאים ) דהינו בלי המסלול אליהם, הסופיים(לפלט את כל שמות הקבצים 

בץ בפלט על כל שם קו. 1ואינם מכילים את מחרוזת) בעומק כלשהו( 1בתיקיה

על סדר שמות הקבצים להיות לפי . להופיע בפעם אחת בלבד ובשורה נפרדת

  ). ללא אופציות sortבהתאם לפקודה (סדר לכסיקוגרפי עולה 

  :לאחר הפעלת התוכנית על ידי הפקודה, לדוגמה

P3 ab ~basicsys/win14/ex7/d2 

  

  :יתקבל הפלט

A 

B 

D 

E 

G 

S 

 Aם קובץ שהשם הסופי שלו הוא מופיע בפלט כי קיי Aהשם : הסבר לפלט

 ןכתי( .abשאינו מכיל את המחרוזת  basicsys/win14/ex7/d2~שנמצא בתיקיה 

 יבגל האלה ןכו .)טלפב תחא םעפ קר עיפוי A םשה לבא ,הזכ ףסונ ץבוק םייקש

   .טלפב םיעיפומש B,D,E,G,S תומשה

  :פתרון

 

echo -n "" >|tmp1 

echo -n "" >|tmp2 

string=$1 

dir=$2 

find $dir -type f >| tmp 

while read file 

  do 

   if [ $(egrep -c "$string" $file) -eq 0 ] 

     then 

      echo $file >> tmp1 

   fi 

  done<tmp 
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for f in $(cat tmp1) 

 do 

  echo $f | tr "/" "\n" | tail -1 >> tmp2 

 done 

sort -u tmp2 

  

  4דוגמה 

 תזורחממקבלת כפרמטרים ש P4בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

ה דפיסמו )1ץבוק ובהמשך נקרא ל( ץבוק םשו)  1תזורחמ הבהמשך נקרא ל(

    .הלימכ ץבוקב העיפומ תזורחמהש םימעפה רפסמלפלט את 

  :אוה F1 ץבוקה ןכותש חיננ, לדוגמה

ab1 ab@ ab 

ab  cdab ab 

a   ab 

  :נית על ידי הפקודהפעלת התוכלאחר ה

P4 ab F1 

  

  :יתקבל הפלט

4 

 

  :פתרון

string=$1 

file=$2 

echo -n "" >|tmp3 

count=0 

for x in $(echo $(cat $file)) 

 do 

  echo $x >> tmp3 

 done 

egrep -c "^$string$" tmp3 
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  5דוגמה 

 תזורחממקבלת כפרמטרים ש P5בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

 היקית םשו )i ול ארקנ ךשמהב( רפסמ ,) 1תזורחמ הבהמשך נקרא ל(

 1היקיתב םיצבקה רפסמה לפלט את דפיסמו )1היקית הבהמשך נקרא ל(

   .םימעפ i קוידב הלימכ םהב העיפומ תזורחמהש )והשלכ קמועב(

  :נית על ידי הפקודהפעלת התוכלאחר ה ,המגודל

P5 ab 1 ~basicsys/win14/ex7 

  :יתקבל הפלט

2 

 2  םימייק basicsys/win14/ex7~ היקיתבש ןייצמ 2 רפסמה :טלפל רבסה

  .תחא םעפ קוידב םהב העיפומ ab הלימהש םיצבק

  :נית על ידי הפקודהפעלת התוכלאחר ה

P5 ab 2 ~basicsys/win14/ex7 

  :יתקבל הפלט

0 

   םימייק אל basicsys/win14/ex7~ היקיתבש ןייצמ 0 רפסמה :טלפל רבסה

  .םיימעפ קוידב םהב העיפומ ab הלימהש םיצבק

  :פתרון

 

string=$1 

num=$2 

dir=$3 

find $dir -type f >| tmp4 

count=0 

for file in $(echo $(cat tmp4)) 

 do 

  if [ $(P4 $string $file) -eq $num ] 

    then 

     count=$[$count+1] 

  fi 

 done 

echo $count 
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  6דוגמה 

 תמישרמקבלת כפרמטרים ש P6בשם  bash -כתבי תוכנית סקריפט ב/כתוב

 הירחאל nums- תזורחמה הירחאל ,)1המישר הל ארקנ ךשמהב( תוזורחמ

 dirs- תזורחמה הירחאל )2המישר הל ארקנ ךשמהב( םירפסמ תמישר

 הרושה לפלט דפיסמו )3המישר הל ארקנ ךשמהב( תויקית תמישר הירחאלו

 היקיתו 2המישרמ רפסמ ,1המישרמ תזורחמ לש ףורצ לכ רובע תחא

 חוור ות דירפמ כשבינם( והתיקייה רפסמה ,תזורחמה תא הליכמש 3המישרמ

 םיצבקה רפסמ תא ןייצמש רפסמ וירחאלו ,חוור ות ןכמ רחאל ,)קוידב דחא

    .רפסמל הווש הלימכ תזורחמה לש םהב תועפוהה רפסמש היקיתב

  :נית על ידי הפקודהפעלת התוכלאחר ה ,המגודל

P6 ab abc -nums 1 2 5 -dirs ~basicsys/win14/ex7 

  

  :יתקבל הפלט

ab 1 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 2 

ab 2 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 0 

ab 5 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 1 

abc 1 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 7 

abc 2 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 0 

abc 5 /home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 0 

  

 ,1 רפסמ ,ab תזורחמ  :ףורצל מתייחסת הנושארה הרושה :טלפל רבסה

 הרושה ףוסב 2 רפסמה home/cs/segel/basicsys/win14/ex7/ היקיתו

 היקיתב םיצבק ינש קוידב שיש ןייצמ הנושארה

/home/cs/segel/basicsys/win14/ex7 תזורחמהש ab הלימכ םהב העיפומ 

  .תחא םעפ קוידב
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  :פתרון

echo -n "" >| strings 

echo -n "" >| nums 

echo -n "" >| dirs 

 

for x in $* 

  do 

   if [ $x = -nums ] 

    then 

     shift 

     break 

   fi 

   echo $x >> strings 

   shift 

  done 

 

for x in $* 

  do 

   if [ $x = -dirs ] 

    then 

     shift 

     break 

   fi 

   echo $x >> nums 

   shift 

  done 

 

for x in $* 

  do 

   echo $x >> dirs 

  done 

 

for str in $(cat strings) 

  do 

    for dir in $(cat dirs) 

      do 

        for num in $(cat nums) 

         do 

           count=$(P5 $str $num $dir) 

            echo $str $num $dir $count 

         done 

       done 

   done 


