
Laborki 6 i 7 - zestaw alternatywny

Dany jest plik binarny przechowuj¡cy informacje na temat wymiany danych na macierzy
dyskowej. Dane w pliku zapisane s¡ wedªug okre±lonej struktury przedstawionej na rys.
1.

Rysunek 1: Binarny plik wymiany � struktura

Kolorem czerwonym oznaczone zostaªy dane kon�guracyjne macierzy dyskowej nie-
zwi¡zane z zadaniem. S¡ to bajty o numerach 1 do 24. Bajty oznaczone na »óªto oraz
niebiesko to dodatkowe pliki kon�guracyjne, które s¡ równie» nieistotne. Kolejne pola w
pliku binarnym oznaczone s¡ nast¦puj¡co:

• bajt 25 � bajt oznaczony 00 wskazuj¡cy pocz¡tek ramki danych;

• 8 kolejnych bajtów oznacza sygnatur¦ pliku w zapisie long. Uwaga, warto±¢ ta za-
pisana jest w systemie Little endian, gdzie pierwszy bajt jest najmniej znacz¡cy;

• 4 kolejne bajty oznaczone zawsze zerami to 4 bajty separatora;

• 2 kolejne bajty to jeden z 15 dost¦pnych trybów zapisu pliku (równie» w kodzie little
endian);

• 4 kolejne bajty oznaczaj¡ rozszerzenie pliku w kodzie ascii zako«czone zawsze zerem
(3 pierwsze bajty, to numery ascii, ostatni bajt, to zero);

• 3 kolejne warto±ci (ka»da po jednym bajcie oznaczone w przykªadzie jako FF) to
tryby odczytu, zapisu oraz odczytu i zapisu;

• 4 kolejne bajty to numer porz¡dkowy operacji zapisany jako int (ponownie w zapisie
little endian);

• kolejne bajty (w tym przypadku 16 bajtów) oznaczaj¡ ci¡g identy�katorów operacji
zapisany zgodnie z reguª¡: 8 bajtów to long w zapisie little endian. Kolejne 8 bajtów
czytane jest tak dªugo, a» odczytane zostanie 8 bajtów zer b¦d¡ce separatorem
oznaczaj¡cym koniec ci¡gu identy�katorów. Tj. czytamy partie po 8 bajtów tak
dªugo, a» tra�my na 8 bajtów zer. W przykªadowym zestawieniu przykªad zawiera
jedn¡ warto±¢ niezerow¡ oraz 8 bajtów zer;

• kolejny bajt (o numerze 67) zawiera zawsze zero;

• dwie kolejne warto±ci (ka»da po 4 bajty) zawiera informacje o poziomie uprawnie«
dla zapisu i odczytu (zapisane ponownie w kodowaniu little endian);
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• ostatnie bajty (w przykªadzie 24 bajty w sekcji zielonej) oznaczaj¡ 4 bajty danych
(w zapisie little endian) powi¡zane z 8 bajtami oznaczaj¡cymi czas w systemie uni-
xowym. Zatem odczytywane powinny by¢ 4 bajty, nast¦pnie 8 bajtów (ka»de osobno
w trybie little endian) tak dªugo, a» pojawi si¦ ci¡g 12 bajtów zer oznaczaj¡cych
koniec strumienia zapisu. W przykªadzie strumie« zapisu to tylko jedna para dane-
czas, ale docelowo takich elementów nale»y obsªu»y¢ dowoln¡ liczb¦.

Uwaga, wszystkie dane w pliku binarnym zapisane s¡ w systemie szesnastkowym. Nie
czytamy dalej, ni» pliki wskazane w powy»szym zestawiejniu. Plik wynikowy powinien
zosta¢ zapisany jako plik z warto±ciami dziesi¦tnymi.

Powy»szy plik kon�guracyjny powinien zosta¢ zapisany w pliku csv, gdzie kolejne war-
to±ci oddzielone s¡ przecinkami. Dodatkowo, ostatni zestaw danych (dane-czas) powinny
by¢ zapisane w nawiasach okr¡gªych, przykªadowo (12-232424, 323-2345232) i tak dalej.

W zaª¡czniku oprócz pliku binarnego udost¦pniony zostaª tak»e wynikowy plik tek-
stowy umo»liwiaj¡cy porównanie rozwi¡zania. Ze wzgl¦du na wra»liwo±¢ danych zakªada
si¦ mo»liwo±¢ wyst¡pienia bª¦dów w pliku binarnym. Bª¦dy te dopuszczaj¡ pojawienie si¦
w miejscu warto±ci �5F� symbolu podkre±lenia � konieczno±¢ sprawdzenia ci¡gu

b'_'

oraz w miejscu warto±ci �40� symbolu @ (at). Narzuca to dodatkowo konieczno±¢ spraw-
dzenia w ci¡gu

b'@'

Po ewentualnym pojawieniu si¦ powy»szych symboli w pliku binarnym, powinny by¢ one
zamienione odpowiednio na warto±¢ �5F� oraz �40� w zapisie szesnastkowym.
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