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I

PRVO TEKMOVANJE IZ UNIXA
V okv iru 23. tekmovanja srednješolcev iz račun aln išt va in 5. festi vala
računal ništva je bilo 24. aprila 1999 na Faku lt eti za rač u nal n ištvo in
in formatiko t udi prvo tekmovanje v kat egoriji Unix, ki ga je organiziralo
Slovensko društ vo up orab nik ov Linu xa . Gled e na do lgo in uveljavljeno
t radicijo računal niški h tekmovanj za srednješolce, na katerih je velika t eža
dana problemom, ki so enostavno rešljivi s po st opkovnimi prog rams kimi
jez iki, skuša t o te kmovanje dati večj i pomen rešit vam z alte rnativnimi
oro dji, znanimi iz pr ogram skega okolja sistemov Unix.
Pri prip ravi nalog za tekmovanje smo se član i organizac ijs kega odbora
ozirali naokoli v up anju , da bo mo naš li kak šen zgled pod obnih te kmovanj
po svetu . Našli nism o nič . Zat o bi želeli vsaj svoj e izkušnj e posredovati
d rugim v upanju, d a spodbudimo sode lovanje na te m p odročj u . Tako
zdaj predstavljamo naloge, zastavlje ne na lan skem t ekm ovanj u . Njihove
rešitve in komentarji bodo objavlje ni v nasled nji številki Preseka .
1. n aloga : Frekven čna a nali za b esedila Naredi preprosto frekve n čno
analizo besedila . P reberi d atot eko in na st andardni izho d izpiši sez nam
vse h besed v datoteki in njihovih frekvenc . Sezn am naj bo ur ejen po
vrsti od najmanj frekvent nih besed do najbolj frekvent nih . Fr ekvenc a je
število, ki pove, kolikokrat se besed a po javi v datotek i. V d atoteki ni
drugih zna kov razen presledkov in črk.

2. naloga : Vi Na sistemu z veliko up or abni ki se želiš izogni t i te mu ,
d a bi isto dat ot eko z ur ejevalnikom vi odprl več kot en upor abnik hkrati .
P redl agaj rešit ev ! Rešitev zapiši kot skript. Komenti raj , kaj so po t voje m
mne nj u prednost i in slabosti tvojega pred loga. P redpost avit i smeš , da vsi
uporabniki kličej o ur ejevalnik tako: vi datoteka. Urejevaln ik vi sa m po
sebi ne opo zori, ali je neko datoteko že odprl kdo drug.
3. naloga: Preme šaj V neki dat ot eki so vr st ice ur ejene po določene m
kr it eriju. Ta ur ejenost te moti , zato želiš vrstice psevdonaključno prem ešati. Na piši kodo, ki bo to storila . Bod i po zoren na u činkovitos t svojega
predloga. " Psevdo naklj uč no" pomeni , da smeš uporabit i generat or naključnih števil, ki t i je v t voje m oro dj u na voljo.
4 . naloga: Številke IP V te kstovni datoteki so na več mestih za pisani
številski naslovi IP , ki ji h želiš spre me nit i v po lnovr edno im e računalnika
(F QDN, angl. fully qualified dom ain nam e).
V bazi /et c/hosts so po vrs t ica h naveden i št evilski naslov in njegovo
polnovr ed no im e:
193.2.1.72 nanos.arnes .si
V datot eki raze n t aki h za pisov ni

nič

drugega .
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Številski naslov rp je lahko obl ike: O. O. 0 .0-255 .255.255 .255. Br ez
škode za splošnost lahko predpostaviš, d a v tv oji d atoteki vsak za pis oblike
O. O. 0 .0-999 .999.999 .999 pr ed st avlja šte vilski naslov IP in da imajo vsi
v dat ot eki zapisa ni številski naslovi prip adaj oča polno vr edna imen a v bazi.
Upošte vaj še, d a se naslovi IP razen s pr esledki ne st ikajo z drugimi znaki.
P ri vseh nalogah je bila dovoljena uporab a ukazov ukaznih lupin (c sh ,
s h , bash , ksh, ... ), skriptnih jezikov (Sed , Awk , P erl , ...) in običaj nih
progr amov, ki sest avljajo sistem UNIX skladno s priporočilom POSIX.1.
Višjih programskih jezikov (C , pascal , for tran , ...) ni bilo dovoljeno
up orabiti . Če so bili t ekmovalci v dvomu , ali so up orab ljen a sredstva
dovoljena, so lahko kad arkoli za nasvet povprašali nadzorno komi sijo.
Odlo čitev nadzorne komi sije je bila dokončna.
Tekmo vanja se je udeležilo 13 t ekmovalcev . Za reševanje nalog so
imeli 90 minut čas a, sme li so uporab ljati lit erat ur o, niso pa imeli dostopa
do računalnika , kjer bi lahko svoj e ideje preveri li. Komisij a je zato navzlic
morebi tnim napakam v sklad nji ugodno obravnavala t udi rešitve, ki so
vse bo vale praviln e zamisli, te r po pr egledu oddanih nalog sklenila pod eliti
t ri nagrade:
1. Andraž Tari , ZRI Ljubljana, 3. let nik
2. Mitja Bezget, SERŠ Maribor, 2. let nik
3. Gašpe r Fele-Žorž, Gimnazija Kranj , 4. let nik
Vsi t ekmovalci, ne le nagr ajenci, so pr ejeli tudi praktične nagr ad e, ki
so jih prispevali spo nzorji. .
Or ganizatorji menimo, d a je bila prvo let o nekoliko slabša ud eležb a
pr edvsem zara d i p omanjkljive obveš čenosti. To nameravamo letos , ko
bo v okviru 6. fest ivala računalništva v začet ku aprila dr ugo tovrstno
te kmovanje, popraviti .
Za konec še kr at ek kom entar o imenu samega tekmovan ja. Uni x (ali
Linux) v ožje m pomenu bes ede pomeni le jedro op eracijskega sistema .
Naloge na ravni jedra niso bile del tekmovanj a in - glede na om ejen č as in
sr eds t va t ekmovalcev - ta hip niti ne bi bile smiselne . Po št en o pa se nam
zdi pri znati , da smo se v iskanju komprom isa med kratkimi in privlačnimi
imeni t er natančnimi in do lgim i od loči li nekoliko v prid prvih . Kaj se ve
- morda pa nam nekaj ohlapnej ša definicija morda kd aj še pr av pride?
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