
Аритметика, информатика и работна среда

Има обичай в началото на годината математиците да се забавляват, като откриват особени 
свойства на числото ѝ, например какви множители има. Реших да го направя и аз. Как именно?

Командата factor показва разлагането на прости множители на цяло положително число или 
на множество от такива числа. За всяко число се извежда по един ред с резултата. В случая напис-
вайки

      factor 2021

получавам

      2021: 43 47.

Така научавам, че е вярно 2021 = 43×47. Числата 43 и 47 са съседни прости – няма други прости 
между тях. При това са наистина близо едно до друго, макар и не възможно най-близо. Най-близо са 
така наречените близнаци, например 29 и 31, разделени от по само едно число. Числата 43 и 47 са, 
да речем, първи братовчеди.

Това, че 2021 има само два множителя и те са почти равни го прави да прилича на квадрат. 
Значи 2021 е почти квадрат, но колко именно „почти“? Близостта на множителите сама по себе
си не е достатъчно показателна, по-добре е да я отнесем към големината на числото. Изобщо,

ако  n = pq,  p ≤ q ,  за мярка на квадратност на n да смятаме отношението p
√n

=
√n
q

= √p
q

.  

Истинските квадрати са стопроцентни, а за n = 2021 получаваме  ≈ 0,9565, т.е. 2021 е 95,65-процен-
тен квадрат. Къде в това отношение е числото 2021 сред по-малките и по-големи от него?

За да разберем, да образуваме списъка от числа от 2 до 5000, сред тях да изберем тези, които
имат само по два и то различни прости множителя (не непременно съседни) и за всяко такова число
да пресметнем мярката за квадратност, както по-горе. Тъй като ни интересуват само числа с ви-
сока стойност на мярката, от целия списък да оставим само тези с мярка например над 0,9 и да ги 
подредим така, че „по-квадратните“ да са по-напред. Всичко това става с команда, която иначе бих 
написал на един ред, но можем да въведем и така:

      seq 2 5000 | factor \
                 | awk '{if (NF == 3 && $2 != $3) \
                           {n = $2/$1^.5; if (n > .9) print $0," ",n}}' \
                 | sort -rk4

Командата е всъщност конвейер от четири отделни – seq, която образува редицата от 2 до 
5000, factor, която намира простите множители на числата, awk, която подбира числата с по два 
различни множителя, пресмята мярката на всяко, добавя я към числото и множителите му в списъ-
ка, като при това оставя в него само числата с висока мярка, и sort, която подрежда така получе-
ния списък. Резултатът от изпълнението на конвейера е списъкът

     3599: 59 61  0.98347        3127: 53 59  0.94779         143: 11 13  0.919866
     1763: 41 43  0.976467        323: 17 19  0.945905       1147: 31 37  0.915335
     4757: 67 71  0.971423       2491: 47 53  0.941697       4453: 61 73  0.914121
      899: 29 31  0.967204       3953: 59 67  0.938401       4189: 59 71  0.911584
     4891: 67 73  0.958023       1927: 41 47  0.933992        437: 19 23  0.908893
     2021: 43 47  0.956501       3233: 53 61  0.932123       2279: 43 53  0.900733
     4087: 61 67  0.954174       1591: 37 43  0.927613
     1517: 37 41  0.949968       4331: 61 71  0.926906,
от който научаваме, че по-добра мярка на квадратност имат само две минали години – 1763 и 899, а
до края на хилядолетието мярката на 2021 няма да бъде надмината отново – това предстои едва 
през 3599 г. Неблизнашка, като 2021, но по-квадратна от нея, ще бъде чак 4757. Годините 2491, 3127 и
4087 са единствените останали три дотогава, които са произведения на съседни прости (но с по-
малка от на 2021 мярка).

⟡   ⟡   ⟡
Описвам всичко това не защото решаваната задача е важна сама по себе си, а защото е пример

на изследване, макар и малко, но съдържащо нетривиални действия с произволно дълги редици – об-
разуване, отсяване, подреждане, както и различни пресмятания с числа. Забележително е, че задача-
та се решава много бързо и удобно без никаква специализирана програма и без сами да пишем така-
ва, а само с команди на операционната система – всички използвани са от стандартния набор от 
инструменти на операционните системи от тип Unix, например Linux.

Удивителната ефикасност на тези инструменти при решаване на най-разнообразни, не отна-
пред известни задачи, се дължи в голяма степен на отличната съчетаемост межу тях, която е въз-



можна благодарение главно на това, че повечето инструменти по същество преработват текст – 
проста, универсално достъпна и гъвкава форма на представяне на информация.

Във връзка с това значителна роля играе обичайното, привично и нагледно структуриране на 
текст чрез разбиване на редове и полета („думи“) в тях. Например езикът за програмиране AWK е 
специално пригоден̀ тъкмо за обработване на текст по редове и полета. В програмите на този 
език извличането на последователни редове при четене и разбиването на всеки от тях на полета 
става автоматично. Има и други удобни подразбирания.

В решаваната по-горе задача командата factor за всеки подаден ѝ от seq ред с число образува 
друг ред с това число и множителите му като последователни полета в реда. По същество factor 
съпоставя на първото поле в реда множеството от останалите полета. Правейки това за множе-
ство числа-редове, factor образува асоциативна таблица с ключове първите полета в редовете и 
стойности множествата от останалите полета. Така чрез съвсем просто устроен текст имаме 
наготово извънредно полезните даннови структури редица, множество и асоциативна таблица! 
Дали съдържанието на техните елементи е числово или не е несъществено в това отношение.

По-нататък изходът от factor се подава на awk, където, за да определим броя на множители-
те на дадено число, проверяваме броя NF на полетата в реда. Съдържанието на отделните полета 
се обозначава също със стандартни имена – $1, $2 и т.н. Тук също тези и други уславяния в езика не 
зависят от това, дали съдържанието на полетата е числово или друго – за езика AWK то е само 
текст. Така в решаването на по същество числова задача леко и естествено се привличат похвати 
и средства с общоинформационен характер.

Изобщо, командите-инструменти на Unix дават възможност едни и същи форми на организа-
ция на информацията и свързани с тях прости и удобни подразбирания да се прилагат при работа
с типово и съдържателно най-разнообразни данни. Командите са немалко на брой и всяка решава 
специфична в структурен или алгоритмичен план, но безразлична към смисъла и съдържанието на 
обработваните данни задача. Тези смисъл и съдържание са познати само на нас като потребители 
на системата и в крайна сметка намират израз в решаването на конкретни задачи чрез съчетава-
не ad hoc на подходящо избрани инструменти, както показах тук.

⟡   ⟡   ⟡
Следват още няколко примера, онагледяващи приложимостта на програмния инструментариум

на Unix, по-конкретно за работа с редици. Разглежданите действия с редици са добре познати от 
функционалните езици, където те обикновено са действия над последователни списъци. Тук редици-
те са от текстови редове – действителни или виртуални файлове. Заедно с това ще покажа и как 
наборът от инструменти може да бъде разширяван чрез прости, но твърде полезни определения 
на нови команди.

Най-напред да обърнем внимание, че в частта с AWK в съставната команда за решаване на за-
дачата по-горе могат да се различат поредово преобразуване и пресяване – подбиране по даден при-
знак – на редове. Преобразуването се състои в добавяне към реда на още едно число – мярката за 
квадратност, а пресяваме два пъти: веднъж, за да допуснем само редовете, съответни на числа с 
по два множителя, и втори път, за да оставим само числата с мярка над 0,9. Едното става преди 
преобразуването, а другото след него. Тези три действия са преплетени в решението.

От друга страна, почленното преобразуване и пресяването са сред най-често срещаните дей-
ствия с редици и ако ги обособим в самостоятелни действия ще можем да изразяваме по-ясно и по-
добре структурирано решенията на редица задачи, включително разгледаната.

Нека командата each изпълнява посочено действие върху всеки ред (всеки член на дадена реди-
ца). Подразбираме, че each се реализира чрез повикване на awk, тъй че да можем да използваме въз-
можностите на този език при изразяване на нужните ни действия като аргументи на each. Наред с
това, обособяването на each като отделна команда спестява подробности от повикването на awk,
позволявайки да се съсредоточим върху желаното действие-аргумент. Например командата

      each '$0 = $1+$2'

заменя всяка двойка числа в редица от такива с техния сбор.
Колкото до пресяването – избиране от дадена редица само на членовете, отговарящи на посо-

чено условие – него постигаме непосредствено повиквайки awk с аргумент условието. Например

      awk '$0 ~ @/^[+-]?[0-9]+\|/'

има за резултат тези редове от текста, който ѝ се подава, в началото на всеки от които стои 
някакво цяло число, възможно с аритметичен знак, следвано от знака |.

За решаване на задачата от началото сега можем да напишем

      seq 2 5000 | factor \
                 | awk 'NF == 3 && $2 != $3' \
                 | each 'n = $2/$1^.5; $0 = $0 " " n' \
                 | awk '$4 > .9' \
                 | sort -rk4



В сравнение с приведения преди, този вариант е по-четлив и още по-лесен за съставяне. Да 
обърнем внимание, че освен преплитането на преобразуване и пресяване, изчезва и изричното из-
ползване на условни команди (if) – тук то се подразбира в повикването на awk. Командата вече е 
чисто последователна, без условно изпълнение или разклоняване, композиция от няколко по-прости.

За извличане на начална или последна част с посочена дължина от редица е удобно да имаме ко-
манди, да ги наречем take и drop, с по един числов аргумент, положителен или отрицателен. take k
има за резултат първите k или последните −k реда от редица, съответно при k ≥ 0 и k < 0, а drop k
дава каквото остава от редицата, като премахнем първите k (при k ≥ 0) или последните −k (при 
k < 0) реда. С тези команди под ръка например

      take -20 | take 10

дава предпоследната десетка редове от даден текст.
Аналогично на take и drop са полезни команди, например span и skip, които извличат или про-

пускат начална част на редица по посочено условие: span дава всички начални членове на редицата 
до срещане на такъв, за който условието е нарушено, а skip пропуска тези членове, които span 
има за резултат, и дава останалите. Подобно на each, двете комади се реализират чрез повиква- 
ния на awk.

В различни случаи се оказва необходимо да разбием текст на несъдържащите шпации негови 
части, образувайки по един ред от всяка такава част, или обратно, да съберем редовете на текст 
в един, разделяйки съдържанието им с по една шпация. Нека за тази цел имаме командите tokens и 
lineup. Тогава например

      echo 'qw e  rty' | tokens | each '$1 = length($1)'

има за резултат 2 1 0 3 (приема се, че съседните шпации ограждат „празна дума“, с дължина 0).

За съединяване на текст по редове понякога е уместно да ползваме по необичаен начин стан-
дартната команда paste, която по принцип служи за поредово сливане на два или повече файла. Тъй 
като посочването на - вместо име на файл означава да се вземе текстът от стандартния вход, 
командата

      paste -d' ' - -

образува редове, съединявайки с по една шпация помежду им първия и втория, третия и четвъртия
и т.н. редове от стандартния вход, а

      paste -d'?:' - - -

образува редове, съединявайки по три от входа в един, с по един знак ? и : между трите части.

Ето и реализациите на въведените по-горе команди. За всяка образуваме изпълним от команд-
ния интерпретатор файл с името на командата и с показаното съдържание.

each awk "{$1; print}"

take if [ $1 -ge 0 ]; then head -n $1; else tail -n $1; fi

drop if [ $1 -ge 0 ]; then tail -n +$(($1+1)); else head -n $1; fi

span each "if (!($1)) exit"

skip awk "BEGIN {b = 1} {if (b && $1) next; else {b = 0; print}}"

tokens tr ' ' '\n'

lineup tr '\n' ' ' | sed 's/\(^.*\) $/\1\n/'

Командата span можем да съставим и като пряко повикване на awk, но предпочитам тя да е 
изразена чрез each, както тук. Командите take, drop, span и skip пък всъщност са повиквания на 
стандартните head и tail, но предоставят, както ми се струва, доста по-удобен вид на съответ-
ните четири действия, отколкото непосредственото използване на head и tail.

Командите token и lineup са по същество частни случаи на стандартната tr, предназначена 
за побуквени замени и премахвания. Във втория случай допълнително използваме потоковия редак-
тор sed, за да изтрием образуваната от tr последна, ненужна шпация от текста и я заменим със 
знак за нов ред.

Не е трудно от добавените команди да образуваме и други за различни общи или специфични 
цели. Да речем, за намиране на всички прости числа в даден интервал образуваме командата primes
със съдържание

seq $1 $2 | factor | awk 'NF == 2' | each '$0 = $2'

и например повикването  primes 100 200  дава редицата от прости числа между 100 и 200, а ако 
искаме да разберем колко на брой са простите числа на годините от текущото хилядолетие, мо-



жем да изпълним  primes 2001 3000 | wc -l.
⟡   ⟡   ⟡

Използваните тук команди-инструменти на Unix присъстват в системата примерно от сре-
дата на 1970-те години. Какво се промени в света на операционните системи през почти половин 
век оттогава? Наивният оптимист би очаквал те да се окажат допълнени с редица нови и стилът 
на решаване на задачи чрез съчетаване на такива готови средства да се утвърди и развие, вклю-
чително ставайки част от начина на работа и в други операционни системи и среди.

Всъщност случи се следното. Десетина години след Unix се появиха и с помощта на ловък мар-
кетинг станаха свръхразпространени отначало MS DOS, а после MS Windows. Може да се каже, че 
понастоящем MS Windows, тъкмо поради изключително голямото ѝ разпространение, формира поч-
ти изцяло представите, навиците и изобщо културата на взаимодействие на съвременния човек с 
компютър. Това включва и все по-многото като количество и като относителен дял хора, всеки-
дневно решаващи задачи, свързани с обработване на информация, а и тези, които избират за други 
или сами създават средствата за обработване на информация.

Но за своите четири десетилетия DOS и Windows не предложиха нищичко от духа и възможно-
стите на безспорно ефикасния, характерен за Unix начин на работа, който се опитах да онагледя в 
този кратък текст. Сами по себе си те не съдържат никакви средства за програмиране или авто-
матично обработване на информация. За какво служи всъщност Windows – за да съхранява файлове?
Или е поставка за отделно купуваните Word и Excel, т.е. нещо като чинийка за саксия? Та Windows 
няма дори текстов редактор (не броим за редактор недоразумението Notepad), И това след десет-
ки години „развитие“! Трудно е да избегнем извода, че Windows профанира самата представа за по-
лезност на компютърната среда по отношение на боравенето с информация.
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