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Úloha č. 5
Magické formule #2

Zamysli se! – seriálová úloha 10 b
Tato úloha je teoretického rázu, tvým úkolem zde není napsat program v klasickém slova smyslu.
Namísto toho se po tobě chce vytvořit „magickou formuli“ dle specifikace níže. K formuli také
přilož popis myšlenky, na které je založena.

Tato úloha je seriálová, což znamená, že se s magickými formulemi budeš setkávat po celý
letošní ročník FIKSu. V každém z následujících kol využiješ znalosti z kol předcházejících. Kon-
krétně pro tuto úlohu je potřebná znalost magických formulí ze třetího úkolu prvního kola.

Martien dlouho bojoval s útrapami FITu. Léta se prokousával úlohami z polymorfování v
záludném Frogtestu, snažil se vyvolat bytosti z jiných dimenzí v nelineární algebře a dokonce
uviděl peklo samotné při proklínání v hellu.

I když byl těžce zkoušen, všechny výzvy se mu podařilo zvládnout a po třech letech se
ocitnul u Slavnostní Zaklínací Zkoušky, kde by mu po zodpovězení poslední otázky měl být
udělen titul Brzočaroděje (Bč.).

Situace je napjatá a Martien má nervy na vlásku, jelikož nezodpovězení otázky by zna-
menalo vyhazov z FITu a doživotní zapovězení přístupu k magickým vědám. Hluboce se tedy
nadechl a vydal se do oválné místnosti, kde na něho čekala komise mudrců v čele s nejvyšším
thaumaturgem FITu, Marcielem Dahliou. Martien ho dosud na škole nespatřil a měl z něho
proto náležité obavy.

Vešel do místnosti a uviděl, že osoba v čele komise, ten bájný čaroděj který prý uměl
mávnutím ruky derivovat skálu, nebyl nikdo jiný než stařec, se kterým se setkal při hledání
cesty na institut.

„Zdravím tě, Martiene,“ řekl stařec, „vidím, že cestu do školy jsi nakonec zvládl!“
„Vy... vy jste vrchním thaumaturgem?“ zeptal se zmateně Martien, který si vybavil jejich

setkání v lese. Tehdy mu pološíleně vyhlížející stařec zadal zapeklitou hádanku, která dala
Martienovi slušně zabrat.

„Takže si na mě vzpomínáš,“ usmál se stařec, „jestlipak si taky vzpomeneš na formule,
o kterých jsme mluvili?“

Martien se zamyslel. Stařec tehdy tvrdil, že magické formule jsou úplný základ magie, ale
během svých studií se s nimi vůbec nesetkal. Co víc, když se na ně zeptal profesorů, jenom
zmateně kývali hlavou, nebo se smáli nesmyslným dotazům.

Stařec pokračoval, „Z akademických pouček tě zkoušet nebudu, jejich znalost už jsi pro-
kázal za uplynulé roky. Místo toho se tě zeptám jenom na jedinou otázku týkající se další
oblasti magických formulí.“

Martien svraštil tvář, ale nic neřekl. Stařec jenom jemně přikývl a rozpovídal se.
„Kromě aritmetiky jsou neméně důležitým využitím formulí taky logické výrazy...“
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Logické výrazy
Při počítání jsme si při našem minulém setkání zavedli způsob, kterým se dají reprezentovat
všechna přirozená čísla. Pro počítání s logickými výrazy jsou ale potřebné jenom dvě hodnoty,
pravda a nepravda, přičemž nepravda má z praktických důvodů, které možná brzy odhalíš,
stejnou reprezentaci jako nula:

F := F a b · b

a pro pravdu si zavedeme novou definici:

T := F a b · a

Poznámka: zkratky T a F pocházejí z prvopočátků magických formulí, znamenají „Tak je
to správně“ a „Faleš až peklo pohaslo!“

Negace
Nejzákladnější operací, kterou můžeme nad logickými výrazy závést, je jejich negace, čili
obecný způsob jak logický výraz reprezentující pravdu změnit na nepravdu a opačně. Abychom
se trochu dostali do hlubin logických magických formulí, ukážeme si jeho možnou podobu:

! := F n · n F T = F a · a (F b c · c)(F d e · d)
Když tohle zaklínadlo aplikujeme na formuli reprezentující logický výraz, převrátí jeho

pravdivostní hodnotu. Uvažme příklad jeho aplikace na výraz F a připomeňme si, že jestli
závorky nejsou explicitně dané, platí u magických formulí asociativita zleva:

! F = (F n · n F T) F = F F T
„Řekl někdo FFT?“, zeptal se náhle jeden z mudrců u komise, který dosud příliš nevnímal

a zuřivě něco psal do grimoáru.
„Ne Morassi, spi dál“, odvětil podrážděně stařec a pokračoval v úpravách:

F F T = (Fx y · y)(F b c · c)(F d e · d)
V téhle fázi se už jedná jenom o aplikaci zaklínadla F na dvojici formulí F a T. Předměty

x a y se tedy nahradí formulemi nepravdy a pravdy, a dle zaklínadla se z nich vybere to
druhé, čili pravda, což je skutečně výsledek negace. Funkčnost opačného případu se dá taky
snadno ověřit.

Negace je relativně snadná, úloha pro tebe Martiene bude o něco těžší. Jestli chceš získat
titul Brzočaroděje, budeš muset vymyslet, jak najít pro dvojici logických magických formulí
výsledek operace „a zároveň“, „nebo“, a jestli chceš skutečně zazářit, tak navrhnout obecný
způsob jak přetvořit přirozené číslo v nepravdu jestli není rovno nule, a v pravdu jestli jí
rovno je.

Soutěžní úloha
První částí úlohy je navrhnout obecný způsob, jak pro dvojici logických magických formulí A
a B získat formuli zodpovídající výsledku operace „A nebo B“, což znamená, že se vyhodnotí
jako nepravda jenom tehdy, kdy je A a zároveň B nepravda (jinak se vyhodnotí jako pravda).
Dále navrhněte obecný způsob, jak najít výsledek „A a zároveň B“, čili vrátíte pravdu pokud
je A a zároveň B pravda, a jinak dostanete nepravdu. Z této části je možné získat celkem 6
bodů.

Druhou částí úlohy je navrhnout způsob, jak ověřit zda přirozené číslo (reprezentované
stejně jako v prvním kole) je nulové. Jinými slovy, vyhodnotit celou formuli jako T jestli je
dané číslo 0 a jako F v opačném případě. Z této části můžete získat až 4 body.
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