Składnia pliku opisującego konta użytkowników
Plik składa się z wierszy, z których każdy ma następującą postać:
login:UID:GID:imię_i_nazwisko:email
Znaczenie poszczególnych pól jest następujące: login – nazwa konta użytkownika. Musi
mieć długość pomiędzy 2 a 8 znaków. Może zawierać tylko małe litery łacińskie oraz
cyfry. Ponadto, nazwa konta musi zaczynać się od litery.
UID – pięciocyfrowy numer identyfikacyjny użytkownika, tworzony w następujący sposób:
Pierwsze dwie cyfry – ostatnie dwie cyfry roku w którym uczeń rozpoczął naukę w
naszej szkole plus 20, np. jeśli jest to rok 2015, to pierwszymi cyframi UID będą 35;
Trzecia cyfra – oznacza klasę, do której uczeń uczęszcza. Wpisujemy 1, jeśli jest to
klasa A, 2 – jeśli B, itd.;
Czwarta i piąta cyfra – numer ucznia wzięty z dziennika lekcyjnego. Dla uczniów
trzyletniego liceum dodaje się 50, np. dla numeru 8 w czteroletnim liceum wpisujemy
08, dla numeru 26 w trzyletnim liceum wpisujemy 76.

Przykłady:
Uczeń rozpoczął naukę w 2019r. i jest w klasie D czteroletniego liceum, ma numer 7.
Jego UID to 39407; Uczeń rozpoczął naukę w 2001r. i jest w klasie F trzyletniego
liceum, ma numer 23. Jego UID to 21673.
GID – pięciocyfrowy numer identyfikujący grupę, do której należeć będzie użytkownik. Ma
następującą postać:
Pierwsze dwie cyfry – 10 dla czteroletniego liceum, 30 dla trzyletniego liceum;
Trzecia i czwarta cyfra – dwie ostatnie cyfry liczby roku, w którym uczeń rozpoczął
naukę w szkole, np. dla roku 2015 – 15;
Piąta cyfra – oznacza klasę do której uczeń uczęszcza. Wpisujemy 1, jeśli jest to klasa
A, 2 – jeśli B, itd.

Przykład:
Uczeń rozpoczął naukę w szkole w 2013r. i uczęszcza do klasy E czteroletniego liceum
– jego GID to 10135.
imię_i_nazwisko – Imię i nazwisko ucznia. Może zawierać duże litery, spacje oraz
polskie znaki.
email – Adres email ucznia na który są kierowane maile wysłane na adres staszicowy.
Dla licealistów posiadających konto z gimnazjum, również należy wstawić do pliku
odpowiednią linię, ale prosimy o dopisanie na jej początku znaku #
Plik z opisem kont należy zapisać w formacie tekstowym (a nie np. Worda), w kodowaniu
UTF-8 i wysłać mailem na adres root@staszic.waw.pl.

