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MC202 – Laboratório 00 .:. Just Warming Up
Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha anderson.rocha@ic.unicamp.br

PED: Tiago Falcão mc202_2010.2@tiagofalcao.com

Deadline: 07/08/2010, 12hs (Não vale nota)

Objetivos

Escrever um programa que armazena as últimas N linhas de uma entrada e as imprime no
final da execução.

Especificação

1. A primeira linha de entrada contém o número de linhas que serão armazenadas e poste-
riormente impressas.

2. As linhas seguintes contém o texto de entrada.

3. Quando receber EOF (End of File), deve-se imprimir as últimas N linhas e encerrar com
sucesso.

Exemplo 1

Entrada:

1 2

2 Operador! Me de o numero do 911!

3 Por que eu tive que nascer pai?

4 Alcool ... A causa e solucao de todos os problemas.

5 Cala a boca Pensamento , ou te enfio uma faca.

6 E melhor ver coisas do que fazer coisas.

Sáıda:

1 Cala a boca Pensamento , ou te enfio uma faca.

2 E melhor ver coisas do que fazer coisas.
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Exemplo 2

Entrada:

1 4

2 Bom , esse quadro mostra realmente aquilo que parece ser.

3
4 Eu nao estava mentindo! Estava escrevendo ficcao com a boca.

5
6 Por que tudo que eu chicoteio me abandona?

7
8 A TV nos da tanto e pede tao pouco.

9 .

Sáıda:

1 Por que tudo que eu chicoteio me abandona?

2
3 A TV nos da tanto e pede tao pouco.

4 .

Observações

1. Use seu editor de textos favorito (e.g., Vim, Emacs).

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o main arquivo.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios, será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção ocorrerão com aux́ılio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta

5. A submissão deve ser feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Não existe limite para a quantidade de linhas ou o tamanho das mesmas. É fundamental
não alocar mais que o necessário para evitar falta de memória em testes grandes e mais
pesados.
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7. É obrigatório liberar toda a memória alocada. Os programas que não liberarem a
memória alocada serão considerados errados, independentemente da sáıda correta nos
testes.

8. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com identação cor-
reta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, bem como boa fragmentação do código
a partir de funções auxiliares.

9. Dica: Utilize a função fgets para leitura das linhas de entrada.
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