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Czwarta lista zadań do zrobienia na zajęcia nr 6. Podsumowująca ostatnia lista, tak jak na poprzednich
trzeba pracować wyłącznie w trybie tekstowym/terminalu. Najlepiej byłoby też używać sprytnych rozwiązań
zajmujących jak najmniej czasu ;)

I. Pierwsze 5 zadań jest do samodzielnego wykonania i nie będziemy ich robić/sprawdzać tylko w razie pytań
odpowiemy sobie na nie. Pozostałe również wypadałoby zrobić samodzielnie przed zajęciami, zostanie
więcej czasu na powtórkę :) Zadania dotyczące katalogu /tmp należy robić będąc zalogowanym na chaosie.

1. Utwórz jednym poleceniem drzewo kolatorów TwojeImie-sNumerIndeksu/test/ np: alicja-s222222/test/

2. Następnie skopiuj powyższy katalog wraz z zawartością do katalogu /tmp

3. Nadaj rekurencyjne prawa dostępu do katalogu /tmp/TwojeImie-sNumerIndeksu abyś tylko Ty miał
prawo zapisu i odczytu

4. Z mojego katalogu domowego (p-m3n4) skopiuj do powyższego katalogu wszystkie pliki które mają w
nazwie cpp

5. Zamień rozszerzenie .cpp na .txt

6. Spośród plików w moim katalogu Zadanie znajdź takie, które w treści mają słowo kot

7. Znajdź takie które są przynajmniej 10 bajtów mniejsze od większości plików w folderze Zadanie

8. Skopiuj z mojego katalogu Zadanie tylko takie pliki, które mają w nazwie priorytet lub pilne

9. Posortuj według nazwiska autora z katalogu Zadanie plik ksiazki i zapisz jako plik sort w swoim
katalogu domowym

10. W katalogu domowym zapisz plik stat zawierający wszystkie nazwy plików i katalogów znajdujących
się w moim folderze inne i jego podkatalogach

11. Następnie dopisz na końcu tego pliku ile jest tych nazw

12. Plik„p-m3n4/dziennik zawiera imię, nazwisko, stan cywilny, miejsce zamieszkania, samochód
nie/tak(jaki), wypisz:
a) wszystkich, których imiona zaczynają się od literki A
b) wszystkich, którzy są z Wrocławia i mają samochód
c) posortowanych mężczyzn według miejsca zamieszkania

13. Znajdź swoje daty logowania się do chaosa w grudniu

14. Ilu różnych studentów zalogowalo(lub wylogowało) się do chaosa między 8:00 a 18:00 dnia 8 grudnia

15. Sprawdź jakie procesy uruchomił root na chaosie pomiędzy 10:00 a 10:59 dowolnego dnia i zapisz to w
pliku procesy oraz liczbę tych procesów

16. Uruchom aplikację visual z katalogu „p-m3n4/app

17. Otwórz dwie karty w terminalu, następnie w jednej z nich włącz mathematice, a w drugiej spróbuj ją
zamknąć

18. Nie zapomnij usunąć swoich plików i katalogów z katalogu /tmp oraz ze swojego katalogu domowego na
koniec semestru aby nie zajmowały Ci miejsca
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