Podstawowy warsztat informatyka  lista 5
Zada« nale»y uko«czy¢ (tzn. wgra¢ swoje rozwi¡zania do odpowiedniego repozytorium na Githubie)
najpó¹niej 10 listopada o 19:15.
Zadanie 1 (2 punkty). Je±li jeszcze nie masz konta w serwisie github, to takie konto zaªó». Umie±¢

na serwerze github swój klucz publiczny, a by nie musie¢ podawa¢ hasªa przy ka»dym poª¡czeniu. Nast¦pnie wejd¹ pod adres tego zadania https://classroom.github.com/group-assignmentinvitations/017c60414a1d8db1b6ff0f117bcfca8a i wybierz zespóª "Wszyscy". Przeczytaj zadanie
w pliku README.md, a nast¦pnie je wykonaj.

Zadanie 2 (2 punkty). To zadanie nie wymaga wcze±niejszej znajomo±ci j¦zyka Prolog ani algoryt-

mu quicksort. Wystarczy wiedzie¢, »e na pracowniach jest zainstalowany interpreter Prologa, który
mo»na odpali¢ poleceniem swipl, a kod w Prologu to ci¡g klauzul. Klauzule s¡ typowo postaci:

wniosek :- przeslanka1, ..., przeslankan.
Taka linia odpowiada implikacji przeslanka1 ∧ . . . ∧ przeslankan ⇒ wniosek .
ci¡gnij repozytorium https://github.com/korpo/quicksort. Reprezentuje ono histori¦ pewnej wadliwej implementacji algorytmu quicksort w j¦zyku Prolog. Twoim zadaniem b¦dzie poprawi¢
t¦ implementacj¦ (nie znaj¡c Prologa ani quicksorta). W tym celu:
1. Przejrzyj histori¦ commitów. Znajd¹ (na podstawie opisów) taki, który jest jasnym oszustwem
polegaj¡cym na usuni¦ciu testu, który nie dziaªa.
2. ci¡gnij wcze±niejsz¡ wersj¦ i sprawd¹, czy rzeczywi±cie odpalenie programu z testami (poleceniem opisanym w README.md) zwraca informacj¦, »e jeden z testów nie jest speªniony.
Uwaga: Ten test jest zrandomizowany i z maªym prawdopodobie«stwem mo»e by¢ speªniony, wi¦c
lepiej uruchomi¢ go dwa razy. St¡d wzi¡ª si¦ caªy problem  w czasie edycji, która wprowadziªa
bª¡d, akurat przypadkiem test przeszedª.
3. Pobieraj coraz to wcze±niejsze wersje tego programu a» dojdziesz do takiej, gdzie oba testy s¡
speªnione.
4. Wywnioskuj (na podstawie opisu kolejnego commita), co zostaªo popsute i jak to naprawi¢.
5. ci¡gnij jeszcze raz najnowszy commit i napraw program. Przywró¢ wcze±niejsz¡ wersj¦ pliku
z testami aby upewni¢ si¦, »e wszystko dziaªa.
6. Wejd¹ na stron¦ zadania i je zaakceptuj: https://classroom.github.com/assignment-invitations/
4590a9d4e25645d4286bba92793c2083  utworzy to (prywatne) repozytorium.
7. Zamie±¢ poprawiony kod (wraz ze wszystkimi plikami) w nowo utworzonym repozytorium.

