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PRASK
III. ročník, 2016/17
Katedra základov a vyučovania informatiky FMFI UK,
Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava

Vzorové riešenia 1. kola zimnej časti
vzorák napísal Paulínka
(max. 15 b za riešenie)

1. Poriadny zástup
Podúloha a)

Jeden zo spôsobov, ako túto úlohu riešiť je skúšanie všetkých možností. Ako spoznáme najsilnejšieho vojaka?
Najsilnejší bude predsa ten, ktorý vyhrá nad každým iným vojakom. Môžeme teda usporiadať zápas medzi
zápasov a potom nájsť toho vojaka, ktorý nebol ani raz porazený.
každou dvojicou vojakov, čím vyhlásime n(n−1)
2
Takéto riešenie však vôbec nevyužíva informáciu, že vojaci už nejak zoradení sú!
Ak vyberieme niektorého vojaka, potom vieme, že všetci vojaci, ktorí stoja v rade pred ním sú silnejší a
všetci, ktorí stoja za ním sú slabší. Keď sa preto chceme o nejakom vojakovi rozhodnúť, či je najsilnejší, najskôr
sa pozrieme, či pred ním nestoja nejaký vojaci. Ak áno, znamená to, že títo vojaci sú od neho silnejší a daného
vojaka nemusíme ani uvažovať ako možného kandidáta.
Ktorí vojaci potom pripadajú do úvahy? Všetci vojaci, okrem prvých v oboch radoch, majú niekoho pred
sebou. To znamená, že iba prví vojak z každého radu je relevantný kandidát. Pomocou jedného zápasu potom
vieme ľahko zistiť, ktorí z nich je skutočne najsilnejší zo všetkých.
Stačí nám teda iba jediný zápas.
Podúloha b)
Pozrime sa na riešenie predchádzajúcej úlohy. Kandidát na najsilnejšieho vojaka bol ten, pred ktorým nestál
žiaden iný vojak. To však dáva zmysel, ak v rade pred nejakým vojakov stojí k iných vojakov, je jasné, že tento
vojak nemôže skončiť lepšie ako k + 1-vý najsilnejší. Ak teda chceme nájsť troch najsilnejších vojakov, stačí
nám uvažovať prvých troch vojakov v každom rade.
My však týchto troch vojakov potrebujeme aj zoradiť podľa sily. Vďaka podúlohe a) už vieme, ako nájsť
najsilnejšieho vojaka. Usporiadajme teda zápas medzi prvými vojakmi a víťaza pošlime bokom. Čo sa zmenilo?
Ako zistíme, ktorý vojak je celkovo druhý najsilnejší?
Uvedomme si, že ak sme najsilnejšieho vojaka poslali bokom, tak druhý najsilnejší vojak celkovo je teraz
najsilnejší z tých, ktorí nám zostali. A ich relatívna sila v rade sa nijak nemenila. Môžeme preto použiť rovnaký
princíp ako predtým. Z každého radu si zoberieme prvého (najsilnejšieho) vojaka, ktorý tam ostal (jeden z
radov je o jedného vojaka kratší). Medzi nimi usporiadame zápas a víťaza vyhlásime za druhého najsilnejšieho
a pošleme ho nabok.
Pre zistenie tretieho najsilnejšieho vojaka spravíme to isté. Opäť predsa platí, že zo zvyšných vojakov bude
on ten najsilnejší. No a jediní kandidáti na najsilnejších vojakov sú tí, ktorí stoja na začiatku radov. Stačí nám
preto porovnať týchto dvoch kandidátov.
Na obrázku nižšie si môžete pozrieť ako vyzerá druhý zápas v závislosti od toho, či je najsilnejší vojak
červený alebo čierny:

Pomocou troch zápasov preto vieme určiť troch najsilnejších vojakov.
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Podúloha c)
Určite vám neuniklo, že pri výbere troch najsilnejších vojakov sme postupovali zakaždým rovnako. A táto
podúloha nie je nič iné ako rozšírenie tejto myšlienky pre všetkých vojakov.
Kľúčové pozorovanie je, že ak sa nám podarilo nájsť k najsilnejších vojakov, tak k + 1 je vlastne najsilnejší
z ešte nevybraných vojakov. A hľadanie najsilnejšieho vojaka sme vyriešili v podúlohe a). Stačilo porovnať
vojakov na začiatku radov a zobrať víťaza. A napriek tomu, že sa naše rady postupne skracujú, stále platí, že
vojak, ktorý má pred sebou v rade iného nevybraného vojaka nemôže byť najsilnejší.
Riešenie tejto podúlohy je preto pomerne priamočiare. Budeme opakovať nasledovnú operáciu: z každého
radu vyber prvého (najsilnejšieho), ešte nezaradeného, vojaka. Medzi týmito dvoma vojakmi sprav súboj, víťaza
zaraď ako ďalšieho v poradí a porazeného vráť späť do jeho radu.
Jediný problém môže nastať, ak sa nám “minú” vojaci v jednom rade. To však vôbec nevadí. V takom prípade
môže byť najsilnejší zo zvyšných vojakov už len jediný vojak – prvý v ostávajúcom rade. Nepotrebujeme preto
ani ďalšie zápasy, aby sme ho úspešne vybrali a zaradili do výslednej postupnosti.
Koľko zápasov budeme potrebovať ak máme dva rady po 16 vojakov? Ak by sme mali šťastie, tak po 16
súbojoch sa nám minie celý jeden rad a zvyšok už vieme vyriešiť bez dodatočných súbojov. Pri odhadovaní
toho, ako dobré je naše riešenie sa však oplatí počítať s tým, že šťastie nemáme, ba priam máme tú najväčšiu
smolu. V takom prípade musíme usporiadať súboj až 31 krát. Po 31 súbojoch totiž ostáva posledný vojak a je
jasné, že to je ten najslabší zo všetkých a už ho len zaradíme na koniec.
No a v prípade, že je v každom rade n vojakov, budeme potrebovať 2n−1 zápasov. To môže nastať napríklad
vtedy, ak sú najsilnejší vojaci rozmiestnený v radoch na striedačku. Teda najsilnejší je v prvom rade, druhý
najsilnejší v druhom, tretí opäť v prvom, štvrtý v druhom rade atď. .
Podúloha d)
S radou, že si máme pomôcť podúlohou c), sa pustíme do riešenia.
Teraz sa nám počet radov zdvojnásobil. Mohli by sme však použiť rovnakú myšlienku, v ktorej sme sa snažili
vždy nájsť najsilnejšieho vojaka, z tých, ktorých sme ešte nezaradili. Teraz však nemáme len dvoch kandidátov,
ale štyroch. Medzi týmito štyrmi vojakmi by sme mohli usporiadať “pavúkový” turnaj, vďaka ktorému by sme
našli najsilnejšieho z nich na tri zápasy. Dokopy by sme preto potrebovali 31 · 3 = 93 zápasov1 .
Ide to však aj lepšie. Pre aké podmienky vieme úlohu riešiť?
Úlohu vieme riešiť, keď máme dva usporiadané rady vojakov. Výsledkom je vtedy usporiadaný rad vojakov
a na jeho usporiadanie sme potrebovali k − 1 zápasov, kde k je počet vojakov v oboch spájaných radoch.
Môžeme preto úlohu riešiť postupne. Najskôr zoberieme ľubovoľné dva rady a spojíme ich dokopy. K tomuto
radu (ktorý je utriedený) potom pripojíme tretí rad a nakoniec aj štvrtý. Pri prvom spájaní potrebujeme spraviť
15 zápasov – spájame rady veľkosti 8. Pri druhom spájame už rad veľkosti 16 s radom veľkosti 8, takže budeme
potrebovať 23 zápasov. A nakoniec spájame rad veľkosti 24 s radom veľkosť 8, čo nám zaberie 31 súbojov.
Dokopy potrebujeme 69 zápasov.
V tomto riešení však zakaždým pracujeme s postupne a pomaly rastúcim radom. To napríklad spôsobuje,
že prvé dva rady sa spájajú až trikrát. Spravíme to preto inak. Naše štyri rady si rozdelíme do dvojíc a tieto
dvojice spojíme. To nás stojí 30 zápasov (15 za každé spojenie). Dostali sme dva utriedené rady, každý so 16
vojakmi, ktoré vieme spojiť na 31 súbojov. Dokopy je to 61 zápasov, čo je už naozaj optimálne riešenie.
Podúloha e)
V tejto podúlohe už nemáme žiadne rady, iba veľa vojakov, ktorých potrebujeme zoradiť podľa sily. Niečo
také nevieme riešiť, jediné čo zvládame je zobrať dva rady vojakov, ktoré už zoradené sú a na n − 1 súbojov z
nich spraviť spoločný zoradený rad.
Predstavme si preto na chvíľu, že by sme tieto dva usporiadané rady mali. Potom je úloha jednoduchá.
Ako ich však vytvoríme? Rozdeľme si vojakov na dve polovice, je úplne jedno akým spôsobom. Z oboch týchto
polovíc potrebujeme vytvoriť usporiadaný rad, a tieto dva rady potom spojiť dokopy. To je však tá istá úloha
ako sme mali pred tým, akurát teraz už nechceme spraviť usporiadaný raz z n vojakov, ale dva usporiadané
rady, každý s n2 vojakmi.
Vieme túto myšlienku posunúť ešte o úroveň ďalej? Ak by sme mali dva usporiadané rady dĺžky n4 tak ich
spojením vieme vytvoriť usporiadaný rad dĺžky n2 , takže v podstate potrebujeme 4 usporiadané rady dĺžky n4 .
No a pôjdeme ďalej a ďalej, budeme chcieť stále viac stále menších radov. Až prídeme k situácii, keď budeme
potrebovať n usporiadaných radov dĺžky 1. Ale to sú predsa jednotliví vojaci a keďže sú v rade sami, tak tento
rad je usporiadaný.
1 Vlastne

o niečo menej, keďže rady sa nám budú postupne míňať. V najhoršom prípade potrebujeme len 90 zápasov
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V tomto momente sa môžeme začať vracať spať používajúc podúlohu c) (a celé sa to nápadne podobá
podúlohe d)). Zakaždým si zoberieme dvoch vojakov, spravíme medzi nimi súboj a vytvoríme tak usporiadaný
rad dĺžky 2. Tieto rady dĺžky dva potom po dvojiciach spájame, čím vytvoríme usporiadané rady dĺžky 4. No
a rovnako budeme postupovať, až kým nám neostanú 2 usporiadané rady dĺžky n2 , ktoré spojíme dokopy, čím
získame výsledok.
Náš postup si vieme zapísať aj nasledovným pseudoprogramom:
"Zoraď" m vojakov:
ak je m rovné 1:
tento vojak je zoradený, ďalej nič nerobím
prvý rad = "Zoraď" m/2 vojakov
druhý rad = "Zoraď" zvyšných m - m/2 vojakov
výsledný rad = zatiaľ je prázdny
kým sú v prvom aj druhom rade vojaci:
ak zápas medzi prvým z prvého radu a prvým z druhého radu vyhral prvý:
prvý vojak z prvého radu sa zaradí na koniec výsledného radu
inak:
prvý vojak z druhého radu sa zaradí na koniec výsledného radu
ak sú vojaci iba v prvom rade:
prvý rad sa pripojí na koniec výsledného radu
ak sú vojaci iba v druhom rade:
druhý rad sa pripojí na koniec výsledného radu
výsledný rad tvorí m zoradených vojakov
Všimnite si, ako sa v tejto akoby funkcii “Zoraď” volá tá istá funkcia na menšie množstvo vojakov. To je
presne preto, lebo chceme robiť tú istú vec dookola akurát s menším množstvom vojakov. Skúste si napríklad
odsimulovať, akoby takýto výpočet prebiehal. Tento princíp sa naviac volá rekurzia, v programovaní je nesmierne
dôležitý a viac si o ňom môžete prečítať napríklad tu: Zborník PRASKu strana 11.
Na nasledujúcom obrázku si môžete pozrieť ako by vyzeral priebeh tohto algoritmu s 8 vojakmi. Číslo vo
vnútri farebnej guličky určuje silu daného vojaka. Na spodnom riadku sú vojaci samostatne, teda v usporiadaných radoch dĺžky 1 a postupne sa spájajú do dlhších a dlhších radov.

Posledná otázka je, koľko otázok použijeme na usporiadanie tohto počtu vojakov. Všimnime si, že počas
algoritmu máme niekoľko úrovní. Na najspodnejšej sú rady dĺžky 1, na ďalšej rady dĺžky 2, potom 4 atď. . Na
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každej ďalšej úrovni sa dĺžka radu zdvojnásobí. Ak teda potrebujeme usporiadať dvakrát viac vojakov, budeme
potrebovať iba o jednu úroveň viac. A možno sa to nezdá, týchto úrovní je naozaj málo. Ak by sme chceli
usporiadať napríklad 1 000 000 vojakov, tak nám stačí iba 20 úrovní.
Matematicky povedané, týchto úrovní bude logaritmicky veľa. Ak niekde uvidíte napísané logx y, tak to
musíte prečítať: Koľkokrát musím vynásobiť 1 číslom x aby som dostal aspoň y? A to je presne to čo potrebujeme
– koľkrát musíme vynásobiť 1 číslom 2 aby som dostal aspoň číslo n.
Ostáva nám určiť, koľko zápasov sa udeje na každej úrovni. Vypočítať to presne by mohol byť problém,
ale my si to zaokrúhlime nahor, čím určite nič nepokazíme. Na každej úrovni sa spraví najviac n súbojov. To
môžeme vidieť napríklad z toho, že vždy keď spravíme nejaký súboj, tak výherca sa posunie o úroveň vyššie.
Celkový počet súbojov potrebný na utriedenie n vojakov je preto najviac n log2 n. Mimochodom, tento
algoritmus sa volá aj triedenie spájaním alebo mergesort. Je to jeden z najznámejších a najrýchlejších triediacich
algoritmov.
vzorák napísal Peťo
(max. 15 b za riešenie)

2. Prvé prototypy
Podúloha a) (2 body) OR – stroj

Keď sa snažíme pracovať s logickými hradlami alebo funkciami, často sa nám oplatí napísať si celú tabuľku
hodnôt pre hľadané hradlo a nájsť podobnosti s hradlami, ktoré poznáme. Vieme, že hradlo OR má vrátiť nulu
iba v tom prípade, ak sú obe vstupné hodnoty rovné 0. Inak vráti hodnotu 1. To sa trochu podobá na hradlo
AND, ktoré vráti 1 iba v jedinom prípade – keď sa obe vstupné hodnoty rovnajú 1.
Ak znegujeme výsledok AND, podobnosť s hradlom OR je ešte výraznejšia, pretože negovaný AND (nazývaný
tiež NAND) vracia 0 iba v jedinom prípade, presne tak, ako hradlo OR. Akurát tie prípady sú odlišné. OR na to
potrebuje dve nuly, ale NAND dve jednotky. Ako teda zaručíme, aby ak naše hradlo dostane dve 0, náš znegovaný
AND dostal dve 1? Jednoducho obe vstupné hodnoty znegujeme.
Celé hradlo preto vyzerá nasledovne: znegované vstupné hodnoty vložíme do hradla AND, ktorého výsledok
nakoniec tiež znegujeme.
Páska A:
Páska B:
C=!A
D=!B
E=C&D
F=!E
Vytlač F:

0011100100100010
1010010110101101
1100011011011101
0101101001010010
0100001001010000
1011110110101111
1011110110101111

Alebo v skratke F=!((!A) & (!B)).
Podúloha b) (2 body) XOR – stroj
Jednotka bude na tých pozíciách, kde sa čísla na páskach líšili. A to bude tam, kde bude buď na páske A 1
a zároveň na páske B nebude 1, alebo keď bude na páske B 1 a zároveň na páske A 1 nebude.
Všimnime si zvýraznené slová v tomto popise. Tie predsa priamo zodpovedajú strojom ktoré máme – “a
zároveň” je stroj AND a “alebo” je stroj OR. A ak chceme zistiť, na ktorých pozíciách nie je 1, zistíme to pomocou
stroja NOT.
Správne sformulované zadanie nám teda presne popisuje, ako sa dostaneme k výsledku a túto formuláciu
stačí prepísať do kódu:
Páska A:
Páska B:
C=!A
D=!B
E=A&D
F=B&C
G=E|F
Vytlač G:

0011100100100010
1010010110101101
1100011011011101
0101101001010010
0001100000000010
1000010010001101
1001110010001111
1001110010001111

(kde
(kde
(v A
(v B

v A nie je
v B nie je
je 1 a v B
je 1 a v A

Alebo v skratke G=(A&!B) OR (!A&B)
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1)
1)
nie je 1)
nie je 1)

Podúloha c) (3 body) SEL – stroj
Ak chceme vynulovať niektoré políčka na páske, najlepšie je spraviť AND s páskou, ktorá má nuly, práve
na tých miestach, ktoré chceme vynulovať. Tento stroj chce vynulovať všetky pozície, okrem jednej konkrétnej
(k + 1 z pravej strany). Na tejto pozícii teda chceme mať 1, ktorá zaručí, že po operácii AND ostane na tejto
pozícii pôvodná hodnota. No a pásku, ktorá obsahuje 1 iba na k + 1 pozícii vyrobíme najľahšie pomocou stroja
LSHIFT.
Výsledný program je teda C = (1<<k)&A.
Pre k = 3 to teda môže vyzerať takto:
k=3
Páska A:
B=1<<k
C=B&A
Vytlač C:

1110010111100101
0000000000001000
0000000000000000
0000000000000000

Prípadne pre k = 5:
k=5
Páska A:
B=1<<k
C=B&A
Vytlač C:

1110010111100101
0000000000100000
0000000000100000
0000000000100000

Podúloha d) (3 body) RAO – stroj
Pri riešení tejto úlohy si musíme uvedomiť, akú podmienku vlastne kontrolujeme. Jednotka bude na tých
pozíciach, kde už bola predtým, a zároveň bola 1 buď napravo alebo naľavo od danej pozície. Uvedomme si, že
ak posunieme celú pásku o 1 doprava a túto pásku spojíme strojom AND s pôvodnou páskou A tak 1 ostanú na
tých pozíciách, kde boli 1 pôvodne a zároveň mali 1 napravo od seba.
Rovnakú myšlienku vieme samozrejme použiť aj na smer vľavo. Výsledné riešenie dostaneme spojením týchto
dvoch možností strojom OR.
Páska A:
B=A<<1
C=A>>1
D=A&B
E=A&C
F=D|E
Vytlač E:

1110010111100101
1100101111001010
0111001011110010
1100000111000000
0110000011100000
1110000111100000
1110000111100000

(posunutie
(posunutie
(pozície s
(pozície s

doľava)
doprava)
1, ktoré majú 1 aj napravo od seba)
1, ktoré majú 1 aj naľavo od seba)

Alebo v skratke: E=((A<<1)&A) | ((A>>1)&A)
Podúloha e) (3 body) RM – stroj
Budeme postupovať podobne ako v predchádzajúcej úlohe. Najprv si uvedomíme, že jednotka je na okraji
práve vtedy, keď nemá jednotky na oboch stranách. Rovnako ako v predchádzajúcej úlohe to, či je jednotka
napravo alebo naľavo, zistíme posunutím pásky o jednu cifru doprava alebo doľava.
Ak tieto dva posuny dáme dokopy pomocou AND, dostaneme všetky pozície 1, ktoré majú 1 na oboch stranách.
My sa však práve týchto jednotiek chceme zbaviť a preto túto pásku znegujeme. Následne ju spojíme s pôvodnou
páskou A, čím dostaneme výsledok.
Páska A:
B=A<<1
C=A>>1
D=B&C
E=!D
F=A&E
Vytlač F:

0110010111101110
1100101111011100
0011001011110111
0000001011010100 (1 je na pozíciách ktoré mali z oboch strán 1)
1111110100101011
0110010100101010
0110010100101010
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Alebo skrátene F=(!((A<<1) & (A>>1))) & A
A ako toto súvisí s počítačmi?
V počítači sa čísla ukladajú v binárnej sústave ako postupnosť núl a jednotiek. Tento fakt už, ako programátori takmer nevnímame, pretože počítač nám ich vypisuje v desiatkovej sústave. Napriek tomu však s číslami
vieme pracovať aj v ich binárnej reprezentácii, a to pomocou funkcií podobných tým v tejto úlohe.
Pomerne bežne sa stáva, že znalosť týchto funkcií a toho, ako fungujú vám pomôže pri riešení nejakého
problému. Jednou z veľa výhod napríklad je, že tieto binárne operácie sú naozaj rýchle2 .
Najčastejšie používané sú nasledovné funkcie udané aj s bežným označeným:
& - AND
| - OR
^ - XOR
~ - NOT
<< - posuvanie dolava
>> - posuvanie doprava
Keby sme si chceli posledný príklad prepísať do Pythonu vyzeralo by to nasledovne:
Listing programu (Python)
A= int (’0110010111101110’, 2) #nacitaj cislo v dvojkovej sustave
B=A<<1
C=A>>1
D=B & C
E=˜D
F=A&E
print (bin(F)) #vypis v dvojkovej sustave

Program vypíše: 0b110010100101010
0b označuje, že číslo vypisujeme v binárnej sústave. Oproti našej páske tam chýba 0 na začiatku. Tá sa však
nevypisuje z rovnakých dôvodov, z akých v desiatkovej nepíšeme 0572.
Keby sme si chceli posledný príklad prepísať do C++, vyzeralo by to nasledovne:
Listing programu (C++)
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <bitset>
using namespace std;
int main()
{
string s = ”0110010111101110”;
int A = (int) strtol(s.c_str(), NULL, 2); //zmena retazca v dvojkovej sustave na cislo
int B = A<<1;
int C = A>>1;
int D = B&C;
int E = ˜D;
int F = A&E;
cout<<bitset<16>(F)<<endl; //vypis ako cislo v dvojkovej sustave, tak aby malo 16 cifier
}

vzorák napísal Andrej
(max. 15 b za riešenie)

3. Prísne tajná organizácia

Na riešenie všetkých súťažných podúloh bol použitý Gimp, voľne dostupný program na úpravu obrázkov. K
podúloham b) a c) je dostupný aj videovzorák. Odporúčame vám si ho pozrieť a následne si podúlohy preriešiť
pomocou trikov z videovzoráku.
Podúloha a) (4 body)
Táto podúloha mala otestovať vašu pozornosť. Úprava prebehla práve na dvoch zo štyroch obrázkov. Ukážeme si pôvodnú aj upravenú verziu obrázkov, s ktorými bolo manipulované.
2 Čo vedie k situáciám, kde namiesto násobenia 2 používame <<1. Výsledok je ten istý, akurát druhý spôsob je oveľa rýchlejší.
Našťastie takéto optimalizácie za vás často krát spraví aj kompilátor.
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Na upravenom obrázku sme mohli spozorovať biely okraj obrazu, ktorý je k nám najbližšie a teda odhaliť,
že obraz s kvetom tam bol dorobený nami.

Na tomto obrázku vidieť zle posunutú krajnicu. Poučením je, že sa snažíme vyhnúť upravovaniu predmetov
alebo tvarov, ktoré sú ohnuté. Napodobniť dostatočne dobre ohnutie je totiž veľmi ťažké.
Ostatné obrázky neboli nijak upravené a teda išlo o pôvodné fotografie.
Podúloha b) (5 bodov)
Najjednoduchším riešením bolo použiť nástroj Clone alebo razítko, ktorý sme vám dávali do pozornosti v
zadaní. Pomocou neho sme vedeli ľahko naklonovať príslušné pozadie tam, kde sme ho potrebovali.
Ak ste si napriek tomu nevedeli dať s touto podúlohou rady, viac o jej riešení môžete nájsť v podobe
videovzoráku.
Podúloha c) (6 bodov)
Táto úloha nemá jednoznačné vzorové riešenie. Môžeme vám iba popísať techniky, ktoré ste mohli použiť.
Na začiatok je dôležité vybrať si vhodné fotografie, ktoré chceme použiť a nezabudnúť upraviť ich jas. Je na
vás, či chcete fotky tmavšie alebo jasnejšie, najdôležitejšie je, aby boli obe osvetlené približne rovnako a nebol
medzi ich nasvietením veľký rozdiel. Jeden z najlepších spôsobov ako dobre vyriešiť jas a zlé osvetlenie, bolo
zmeniť fotku na čiernobielu. Elegantne sa tak dalo zbaviť problému s jasom a nerealistickým osvetlením.
Ďalej je dôležité dobre vystrihnúť z obrázka jednotlivé postavy, na čo je najlepší nástroj Výber nožnicami
alebo Scissors Select. Ten sa pri výbere snaží inteligentným spôsobom kopírovať hrany na základe rozpoznávania farby.
Nakoniec musíme použiť ďalšie vrstvy, na ktoré tieto postavy umiestnime a potom ich zložíme dokopy.
Príklad použitia všetkých týchto nástrojov si môžete pozrieť vo videovzoráku.
vzorák napísal Prefix
(max. 15 b za riešenie)

4. Podzemnica olejná 1

V tejto úlohe sme si ukázali, že programovanie nemusí byť nutne v nejakom zložitom programovacom jazyku.
Zadaním bolo pomocou vhodného rozloženia staníc, koľajníc a výhybiek naprogramovať rôzne úlohy. Riešenia
tu budú načrtnuté len približne, plné riešenia sú vo videovzorákoch, na ktoré tu nájdete linky.
Podúloha A4
V tejto podúlohe ste mali presunúť číslo z vozňa A do vozňa B.
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Toto je vzorová koľajnica, v časti 1 sa vynuluje vozeň B a v časti 2 sa nám zasa vynuluje vozeň A s tým,
že po každom odobratí z A pridáme 1 do B, čiže nakoniec budeme mať v B číslo, ktoré bolo v A na začiatku.
Videovzorák.
Podúloha A5
V tejto podúlohe ste mali zdvojnásobiť čislo vo vozni A.

Použijeme rovnaké koľajnice ako v predošlej úlohe, ale pridáme okruh 3. Po okruhu 2 máme v B číslo, ktoré
bolo v Ačku na začiatku a v Ačku máme 0, v okruhu 3 zasa presunieme číslo z B do A, akurát použijeme plus
dvakrát za každé jedno mínus, čím hodnotu v Ačku zdojnásobíme. Videovzorák.
Podúloha A6
Stanica N skopíruje obsah vozňa A do C, následne v okruhu 6 k C pripočítame B.

Videovzorák.
Podúloha A7
Stanica N skopíruje obsah vozňa B do C, následne v okruhu 8 od C odpočítame A.
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Videovzorák.
vzorák napísal Prefix
(max. 15 b za riešenie)

5. Podzemnica olejná 2
Podúloha B1

V stanici odpočítaj (9) odpočítam od C číslo v C a výsledok dám do C, resp. vynulujem vozeň C. Následne
v okruhu 10 pripočítavam k C číslo z A, a toto urobím B krát – na konci bude v C teda B vynásobené A.

Videovzorák.
Podúloha B2

Pri vydelení chceme vedieť, koľko krát môžme odpočítať číslo vo vozni B od čísla vo vozni A – toto sa robí v
časti 14. To by bolo samo o sebe ľahké, problém ale je, že musíme výsledok zaokrúhliť nadol. Z tohoto dôvodu
nám nestačí odpočítavať – pri číslach, ktoré dávajú zvyšok po delení iný ako 0 by sme pripočítali o 1 viac. Preto
musíme overiť, či A je stále väčšie alebo rovné ako B. Na to si ich v 11 skopírujem do D a E, následne v okruhu
z obidvoch odpočítavam. Pokiaľ A klesne na 0 skôr ako B, vláčik pôjde rovno do koncovej stanice (12), inak
pôjde cez výhybku 13 do časti 14. Videovzorák.
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Podúloha B3

Toto sa veľmi podobá na predošlú trať. Pridali sme časť 13 – ak je totiž pri delení iný zvyšok ako 0, vláčik
prešiel v predošlej stanici časťou 12 a šiel do koncovej stanice, preto nám stačí tento nenulový zvyšok presunúť
do C.
Videovzorák.
Podúloha B4

V Nku presunieme jedno z čísel do Cčka (16), následne pre každé menšie číslo vyskúšame, či delí obe z čísel
A aj B (17). Ak nie, odčítame 1 a skúšame znova. Je isté, že skončíme na 1ke – tá musí deliť obe (18).
Videovzorák.
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