XXVII OI, zawody II stopnia  Wybrane polecenia

Zgªaszanie rozwi¡za«
Dost¦pne s¡ dwie metody zgªaszania rozwi¡za«:

• Przez stron¦ WWW
Rozwi¡zania mo»na wysyªa¢ podczas zawodów przez stron¦ http://sio. Po zaªadowaniu,
w jej prawym górnym rogu powinna widnie¢ nazwa konta zawodnika. Wyniki kompilacji
i raport z wykonania testów przykªadowych pojawiaj¡ si¦ na stronie wkrótce po zgªoszeniu
rozwi¡zania.
• Za pomoc¡ skryptu submit
Aby wysªa¢ rozwi¡zanie zadania o skrócie abc za pomoc¡ skryptu submit, nale»y u»y¢ jednej
z nast¦puj¡cych komend:

submit
submit
submit
submit

abc.cpp
abc dowolnanazwapliku.cpp
abc.py
abc dowolnanazwapliku.py

Rozwi¡zania zgªoszone w ten sposób równie» traaj¡ do systemu SIO. Skrypt submit dziaªa
tak»e w przypadku awarii sieci; wówczas rozwi¡zanie zostaje automatycznie dostarczone do
SIO, gdy komputer odzyska ª¡czno±¢ z sieci¡.
Tylko zgªoszone w podany sposób rozwi¡zania zostan¡ ocenione.
Staraj si¦ zgªasza¢ swoje rozwi¡zania do SIO za pomoc¡ strony WWW. U»ywaj skryptu submit
jedynie w sytuacjach awaryjnych i, je±li musisz, w ostatniej chwili  uwa»aj jednak, »eby przypadkowo nie nadpisa¢ poprawnego rozwi¡zania (np. do innego zadania). Je±li planujesz u»ywa¢
skryptu submit, najlepiej przetestuj jego dziaªanie podczas dnia próbnego. Pami¦taj, »e rozwi¡zania zgªoszone za pomoc¡ skryptu submit wliczaj¡ si¦ do limitu 15 zgªosze« na zadanie. Zauwa»,
»e rozwi¡zania z bª¦dem kompilacji wliczaj¡ si¦ do limitu zgªosze«.

Uruchomienia próbne
Przez SIO jest mo»liwo±¢ wykonania uruchomienia próbnego swojego rozwi¡zania na przesªanym
przez siebie te±cie. W tym przypadku SIO nie sprawdza jednak poprawno±ci wej±cia ani wyj±cia.
Uruchomienia próbne nie wliczaj¡ si¦ do limitu zgªosze«. Limit uruchomie« próbnych równie»
wynosi 15.

Testowanie rozwi¡za«
Po wej±ciu do katalogu /home/zawodnik/rozw mo»na wyda¢ polecenie:

$ ./ocen ZADANIE
kompiluj¡ce i testuj¡ce wybrane zadanie na testach przykªadowych przy u»yciu wirtualnego ±rodowiska emuluj¡cego procesor. Testy s¡ dost¦pne w katalogu /home/zawodnik/rozw/in.
Aby uruchomi¢ swój program w ±rodowisku podobnym do tego, w którym b¦dzie oceniany przez
Jury, mo»na wyda¢ polecenie:

$ oiejq ./program
uruchamiaj¡ce skompilowany program lub, odpowiednio:

$ oiejq /usr/bin/python3 program.py
Oba polecenia zwracaj¡ czas wirtualnego procesora wykorzystany przez program.
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Wydruki i kopie zapasowe
Zawodnik mo»e drukowa¢ i tworzy¢ kopie zapasowe plików. Opcje te s¡ dost¦pne po wej±ciu na
stron¦ http://wydruki/

Dost¦pne oprogramowanie
rodowisko zawodnika: Linux Debian 10 z XFCE.

g++, clang++
python3
python
joe, mcedit, nano,
neovim, vim
emacs, gedit, gvim,
kate, mousepad,
neovim-qt, scite,
sublime-text
codeblocks, geany,
kdevelop
mc
gdb, ddd, lldb
valgrind, gprof
ipython
gnome-calculator
man POLECENIE

kompilatory C++

info POLECENIE

jak wy»ej, mo»e da¢ wi¦cej szczegóªów

interpreter j¦zyka python 3
interpreter j¦zyka python 2
edytory tekstu
graczne edytory tekstu

±rodowiska programistyczne
tekstowy, dwukolumnowy mened»er plików
narz¦dzia do debuggowania
narz¦dzia do prolowania aplikacji
interaktywne ±rodowisko obliczeniowe
kalkulator
wy±wietlenie opisu polecenia systemowego lub funkcji biblioteki
standardowej C (q  zamkni¦cie opisu)

Odsyªacze do dokumentacji biblioteki stdlib znajduj¡ si¦ na pulpicie, w trybie gracznym. Dost¦pne s¡ równie» dokumentacje w formacie HTML:

• gcc w /usr/share/doc/gcc-8-doc
• python3 w /usr/share/doc/python3.7/html
• gdb w /usr/share/doc/gdb-doc/html
• valgrinda w /usr/share/doc/valgrind/html
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