Podstawowy warsztat informatyka  lista 10
Zadanie 1 (8 punktów).

To zadanie nale»y wykona¢ w zespoªach, a jego termin to 21.12, g. 12:21.

Zespoªy oraz przydzielone do nich zadania zostan¡ ogªoszone w serwisie skos. W ramach zadania
nale»y:

•

Utworzy¢ jedno wspólne repozytorium dla swojego zespoªu i stworzy¢ w nim szkielet pliku

A

(lub plików) z rozwi¡zaniami. Rozwi¡zania powinny skªada¢ si¦ z pliku w L TEXu oraz plików
¹ródªowych programów, je±li s¡ wymagane (nie nale»y doª¡cza¢ skompilowanych plików).

•

Przygotowa¢ wst¦pne rozwi¡zania - ka»da osoba ma rozwi¡za¢ jedno zadanie, pracuj¡c w oddzielnej gaª¦zi repozytorium. Je±li która± z osób nie b¦dzie uczestniczyªa w rozwi¡zywaniu zada«
(np. z powodu choroby), to trudno - zadanie pozostanie nierozwi¡zane. Wst¦pne rozwi¡zania
nale»y wgra¢ na Github najpó¹niej

•

48 godzin

przed terminem oddania zadania.

Wzajemnie skontrolowa¢ swoje rozwi¡zania - nale»y si¦ podzieli¢ prac¡ tak, aby ka»de rozwi¡zanie przeczytaªy przynajmniej dwie osoby, i w miar¦ mo»liwo±ci poprawiªy bª¦dy i wprowadziªy
ulepszenia.

•

Poª¡czy¢ wszystkie gaª¦zie w jedn¡ i odpowiednio scali¢ rozwi¡zania (np. ujednolici¢ notacj¦).

Zadanie 2 (3 punkty*).

W serwisie skos znajduje si¦ zapis pewnej sesji terminala pod Ubuntu.

Uzupeªnij komentarze dokªadnie wyja±niaj¡c, co si¦ dziaªo w poszczególnych punktach. Pracuj w

https://git.io/vXEyX (grupy poniedziaªkowe), https://
https://git.io/vXEy2 (pi¡tkowe). Pami¦taj, aby zmieni¢ imi¦ i

repozytorium utworzonym pod adresem

git.io/vXEyi

(czwartkowe) lub

nazwisko na swoje. Rozwi¡zanie nale»y wysªa¢ do ko«ca roku.

Zadanie 3 - konkurs (10 puntków*).

W systemie skos znajduje si¦ plik z poleceniem wypisu-

j¡cym tekst piosenki Jingle bells. Ten plik zajmuje 1049 bajtów. Twoim zadaniem jest stworzenie
mniejszego pliku, który robi to samo. Szczegóªy:

•

Mo»na wykorzystywa¢ wszystkie standardowe programy, takie jak
skrypty b¦d¡ uruchamiane poleceniem

bash skrypt.

tr, sed, awk, . . ..

Przesªane

Zadanie b¦dzie sprawdzane w trybie o-

line  nie mo»na ±ci¡ga¢ nic z internetu.

•

Wypisywany tekst ma by¢ identyczny z tekstem wypisywanym przez mój program.

•

Przesªane rozwi¡zanie ma zajmowa¢ co najwy»ej 934 bajty i ma by¢ napisane samodzielnie.

•

Skrypt powinien dziaªa¢ niezale»nie od kodowania terminala.

•

Rozwi¡zanie tego zadania, skªadaj¡ce si¦ z jednego pliku zawieraj¡cego polecenie basha, nale»y
przesªa¢ do ko«ca roku przez odpowiednie zadanie w systemie skos.

•

Wszystkie rozwi¡zania speªniaj¡ce powy»sze warunki wezm¡ udziaª w konkursie, w którym
mo»na zdoby¢

od 1 do 10 punktów

w zale»no±ci od miejsca w rankingu i dªugo±ci kodu.

