
XX OI, zawody III stopnia � Ustalenia techniczne

Zawodnik ma dost¦p do jednego systemu operacyjnego: Linux (Xubuntu 12.04).

Mo»na zaªo»y¢, »e:

• dane wej±ciowe s¡ poprawne

• programy b¦d¡ wykonywane w wirtualnym ±rodowisku uruchomieniowym modeluj¡cym za-
chowanie 32-bitowego procesora serii Intel Pentium 4 pod kontrol¡ systemu Linux

Rozwi¡zania mog¡:

• korzysta¢ z biblioteki matematycznej (tylko w przypadku C/C++)

• korzysta¢ z biblioteki STL (dla C++)

• wypisywa¢ na standardowe wyj±cie diagnostyczne stderr (komunikaty wypisane w ten sposób
s¡ ignorowane przez system sprawdzaj¡cy; nale»y jednak pami¦ta¢, »e takie wypisywanie
zu»ywa czas procesora, tak jak ka»da inna instrukcja)

Rozwi¡zania musz¡:

• skªada¢ si¦ z jednego pliku ¹ródªowego o nazwie podanej w tre±ci zadania

• czyta¢ dane ze standardowego wej±cia, zapisywa¢ wynik na standardowe wyj±cie, chyba »e
dla danego zadania wyra¹nie napisano inaczej

• ko«czy¢ si¦ kodem wyj±cia równym 0 � ka»dy inny kod zako«czenia programu jest równo-
wa»ny bª¦dowi wykonania

Rozwi¡zania zada« nie mog¡:

• tworzy¢ nowych procesów czy w¡tków

• uruchamia¢ innych programów

• korzysta¢ z zewn¦trznych bibliotek (oprócz biblioteki matematycznej dla C/C++), np. crt,
graph itp. Dotyczy to równie» bibliotek doª¡czanych przez opcje kompilatora. Chyba »e tre±¢
zadania wskazuje inaczej.

• u»ywa¢ funkcji sieciowych (np. socket, send, itp.)

• otwiera¢ plików, w szczególno±ci zabronione jest tworzenie plików tymczasowych

• wykorzystywa¢ wi¦kszej ilo±ci pami¦ci ni» podano w tre±ci zadania

• narusza¢ bezpiecze«stwa systemowego

• oczekiwa¢ na interakcj¦ u»ytkownika

Kod ¹ródªowy rozwi¡zania nie mo»e przekracza¢ 100 KB. Po skompilowaniu kod rozwi¡zania nie
mo»e przekracza¢ 10 MB. Czas kompilacji rozwi¡zania nie powinien przekracza¢ 30 sekund.

Naruszenie powy»szych zasad mo»e mie¢ ró»ne konsekwencje, od nieprzewidywalnego dziaªania
programu do dyskwali�kacji wª¡cznie.
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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 powinno widnie¢ imi¦ i nazwisko zawodnika. Wyniki kompilacji
i raport z wykonania testów przykªadowych pojawiaj¡ si¦ na stronie wkrótce po zgªoszeniu
rozwi¡zania. �eby strona prawidªowo rozpoznaªa j¦zyk programowania u»yty w rozwi¡zaniu,
wysyªany plik musi mie¢ rozszerzenie:

.pas dla j¦zyka Pascal

.c dla j¦zyka C

.cpp dla j¦zyka C++

• Za pomoc¡ skryptu submit

Inn¡ metod¡ zgªaszania rozwi¡za« jest u»ycie skryptu submit (patrz Wybrane polecenia).
Rozwi¡zania zgªoszone w ten sposób równie» tra�aj¡ 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.

W SIO jest te» dost¦pna standardowa opcja �Test programu�, w której zawodnik mo»e sprawdzi¢
dziaªanie wybranego programu w ±rodowisku testowym na dowolnych danych wej±ciowych. Roz-
miar danych wej±ciowych nie mo»e przekracza¢ 100 kB. Opcja ta nie sprawdza poprawno±ci danych
wej±ciowych ani danych wyj±ciowych wygenerowanych przez program ani nie sªu»y do zgªaszania
rozwi¡za« do zada«.

Kompilowanie rozwi¡za«

Rozwi¡zania napisane w j¦zyku Pascal b¦d¡ kompilowane przy u»yciu kompilatora Free Pascal

Compiler 2.4.4 nast¦puj¡cym poleceniem:
ppc386 -O2 -XS -Xt abc.pas

Rozwi¡zania napisane w j¦zyku C b¦d¡ kompilowane przy u»yciu kompilatora GCC 4.6.3 nast¦-
puj¡cym poleceniem:

gcc -O2 -static abc.c -lm

Rozwi¡zania napisane w j¦zyku C++ b¦d¡ kompilowane przy u»yciu kompilatora GCC 4.6.3 na-
st¦puj¡cym poleceniem:

g++ -O2 -static abc.cpp -lm

U»yty j¦zyk programowania rozpoznawany jest na podstawie rozszerzenia pliku. Nie jest mo»liwy
inny sposób kompilacji (np. przy pomocy plików Makefile). Programy, które nie b¦d¡ kompilowa¢
si¦ w podany powy»ej sposób, nie podlegaj¡ ocenie.

Rady dla uczestników

• Przed rozpocz¦ciem sesji próbnej sprawd¹ kon�guracj¦ sprz¦tu i oprogramowania, zgªo± wszel-
kie uwagi.

• Je±li planujesz u»ywa¢ skryptu submit, przetestuj jego dziaªanie podczas dnia próbnego.
Pami¦taj, »e rozwi¡zania zgªoszone za pomoc¡ skryptu submit wliczaj¡ si¦ do limitu 10
zgªosze« na zadanie.

• W czasie przeznaczonym na zadawanie pyta« do zada«, formuªuj pytania tak, aby mo»na byªo
na nie odpowiedzie¢ �TAK� lub �NIE�. Pytania powinny dotyczy¢ jedynie tre±ci zadania, a nie
metody rozwi¡zania. Pytania techniczne mo»na zadawa¢ przez caªy czas trwania zawodów.
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• Nie czekaj na odpowied¹ na zadane pytanie, rób w tym czasie co± innego.

• Nie ma potrzeby sprawdzania poprawno±ci danych wej±ciowych.

• Ocenie podlegaj¡ kody ¹ródªowe, które nast¦pnie b¦d¡ kompilowane w systemie Linux, za-
tem wa»ne jest, by zawodnik zadbaª o to, »eby kompilacja ko«czyªa si¦ sukcesem. Szczegóªowe
zapisy dotycz¡ce kompilacji mo»na znale¹¢ w rozdziale �Kompilowanie rozwi¡za«�. W szcze-
gólno±ci:

� nie nale»y u»ywa¢ plików nagªówkowych typowych dla ±rodowiska DOS/Windows, np.
conio.h, windows.h

� GCC w wersji dla systemu Linux inaczej traktuje niestandardowe argumenty do funkcji
printf, takie jak %D czy %F � zamiast nich nale»y u»ywa¢ odpowiednio %d, %f

• Programy musz¡ zwraca¢ kod wyj±cia równy 0. Jest to wa»ne zwªaszcza w C/C++, gdzie
konieczne jest dodanie return 0 w funkcji main. Gdy program zwraca inny kod wyj±cia,
traktowane jest to jako bª¡d wykonania.

• Zadbaj o poprawne nazwy programów.

• Zadbaj o zgodno±¢ odpowiedzi generowanych przez rozwi¡zania ze skªadni¡ podan¡ w tre±ci
zadania. Jedynymi dopuszczalnymi odst¦pstwami s¡:

� biaªe znaki (spacja, znak tabulacji) na ko«cu wiersza, (np. 0 1 zamiast 0 1)

� biaªe znaki (spacja, znak tabulacji, znak ko«ca linii) na ko«cu pliku

• Cz¦sto twórz kopie zapasowe swojej pracy. W przypadku awarii sprz¦tu otrzymasz tylko tyle
dodatkowego czasu, ile zaj¦ªo usuni¦cie awarii.

• Ka»dego dnia po zawodach koniecznie zapoznaj si¦ z wydrukiem raportu z nieo�cjalnymi
wynikami wst¦pnego sprawdzenia swoich rozwi¡za«. Sprawd¹, czy do oceny wzi¦to wªa±ciwe
rozwi¡zanie. Zapoznanie si¦ z tym raportem daje Ci te» szans¦ na zgªoszenie uwag, które
mog¡ wpªyn¡¢ na ocen¦ Twojego rozwi¡zania.

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/

Awarie

• Awarie mo»na zgªasza¢ komisji regulaminowej. Po zgªoszeniu awarii nale»y w miar¦ mo»li-
wo±ci kontynuowa¢ rozwi¡zywanie zada«.

• Awaria sieci lokalnej, dost¦pu do wysyªania rozwi¡za« przez WWW, wydruków lub kopii
zapasowych nie jest podstaw¡ do reklamacji.
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