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Realizacja Algorytmu „Big Brother GlobaL”… (call me AL.)  

Borland Turbo Pascal ver. 3.1 

 

Begin 

{1.  zrób aplikację rezydentną wg Algorytmu – poziom znajomości 

zagadnień informatycznych gimnazjum / ew. szkoły średniej (w zależności 

od poziomu nauczania w szkole) } 

 

{2. dołącz aplikację rezydentną do aplikacji „dużej” (pojęcie wyjaśnione w 

Algorytmie) lub poproś firmę Microsoft o dołączenie aplikacji do 

najnowszego Uaktualnienia Systemu MS Windows (przykładowo). 

Podobnie jeśli chodzi o inne systemy / dotyczy każdej możliwej platformy 

technicznej – cyfrowej – analogowej – bez znaczenia / dowolna platforma 

systemowa / software’owa / bez znaczenia ALL…} 

 

{3. baw się dobrze w Big Brothera Global i ciesz się lub idź na leczenie – 

czasami takich rzeczy, które się zobaczy / usłyszy / przeczyta / powącha / 

posmakuje itp. Itd. etc. – można nie przeżyć… więc UWAGA przed 

rozpoczęciem zabawy opisanej powyżej} 

 

{Uwaga! 

4. Do zastosowań wojskowych / naukowych / ściśle tajne / nie do 

zastosowań codziennych / karalne / karane śmiercią natychmiastową bez 

procesu ze względu na zagrożenie ogólne – masowe – ludzi… łącznie z 

globalnym wyginięciem gatunku ludzkiego – bo ktoś ma ochotę się 

zabawić w Gry Big Brother Global – po prostu. Tyczy się również 

najbliższych satelitów Ziemi oraz planet i całej galaktyki – na dzień 

dzisiejszy – z czasssem poza naszą galaktyką. NASA czeka. Wait.} 

End. 
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{procedure over}. 

 

Ready for commands… 

[..]cdn. 

Wait… 

 

{ Warsaw, dn. 20.02.2012 r., godz. 09:34 CET.} 
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End. 

{procedure over}. 

 

Ready for commands… 

[..]cdn. 

Wait… 
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