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1. fejezet - Bevezetés
Ezen jegyzet az informatikai versenyekről szól. A versenyzés egy olyan része a személyiségünknek, mely
minden emberben benne rejtőzik. A versenyhelyzet nagyobb teljesítményre ösztönöz, megmozgatja belső
tartalékainkat, és segít megtalálni helyünket a szakma legjobbjai között.
Az informatika tárgy nagyon sok lehetőséget rejt magában a versenyhelyzetek kialakításának terén – ezt ki kell
használni! Szerencsés arányban ötvözi az elméletet és a gyakorlatot, és rendelkezik egy varázslatos
tulajdonsággal: a diákok érdeklődését könnyű felkelteni az informatikával kapcsolatos tevékenységek iránt. Az
érdeklődés fenntartása természetesen ennél jóval nehezebb feladat. A jegyzetben igyekszünk sok ötletet adni
érdekes feladatok kitalálására, kivitelezésére, így segítvén a versenyzők nevelését, a diákok versenyekre való
felkészítését. Lesz szó ezenfelül még arról is, hogyan szervezzünk sikeres versenyeket.

1. Az oktatás struktúráltsága
Az informatika tárgy – hasonlóan a matematikához – gondolkodásra és fegyelemre nevel. A számítógép egy
eszköz, de az informatika ennél jóval többről szól: nem egyszerűen egy eszköz használatáról. A sikeres
informatikus kreatív módon használja ezt az eszközt. Számára a számítógép ugyanolyan szerepet tölt be
elképzeléseinek végrehajtásában, mint a keze vagy az ujjai.
Meg kell tanulnia elsősorban, hogy gondolatait hogyan alakítsa utasításokká, azokat milyen módon juttathatja a
számítógép értésére. Eközben egy engedelmes és békés eszközzel kell kommunikálnia. A kommunikáció módját
az eszköz határozza meg. Gyakori, hogy az informatikus az elképzelését rosszul adta át, de az eszköz mégis
végrehajt valamit a megértett utasításokból. Ezt az informatikusnak fel kell ismernie, és korrigálnia kell az
utasításait. Ez az attitűd az élet más területein is hasznos lehet.
A számítógéppel való munka épp ezen a ponton képes varázslatos élménnyé változni. A számítógép sosem
mérges, ha hibás utasítássorozatot adunk neki, és feleslegesen dolgoztatjuk meg. Általában könnyű az
utasításokat javítani, és az elejétől kezdve újra végre lehet hajtatni – a számítógép még ekkor sem lesz mérges.
Ha elfogyott a türelmünk vagy az időnk, akkor ki lehet kapcsolni, bármikor képes ott folytatni a munkát, ahol
abbahagytuk. Egy pillanat alatt képes áttérni egy teljesen más jellegű feladatra, nem követeli adott feladat
befejezését az új elkezdése előtt. Mindenben igazodik a gazdájához, sosem fáradt, sosem nyűgös. Nemcsak
munkavégzésre használható, de szórakoztat, információkhoz juttat, és segít kapcsolatba lépni a föld más
pontjain élő embertársainkkal is. Igazi társ.
Ezen eszköz sokrétűsége rejti magában az igazi kihívást. Annyi mindenre lehet alkalmazni, annyi veszélyt
rejthet magában a helytelen használata, hogy életkorilag korán kell kezdeni az ismerkedést vele. Szerencsére a
diákok is motiváltak az informatikai tantárgy tanulásával kapcsolatosan, és egyre könnyebben férnek hozzá,
tudják gyakorolni akár napi szinten is a számítógéphasználatot.
Az informatikai oktatás az alábbi részterületekre összpontosul:
• operációs rendszerek, hardverek, általános számítógép-használati ismeretek
• algoritmusok, programozás
• irodai alkalmazások (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés stb.)
• hálózati ismeretek és alkalmazásuk (internet, böngészés, levelezés stb.)
A NAT szerint az informatikai oktatás fő területei:
• számítógépes ismeretek
• könyvtári informatika
• az információkezelés technikai oldala
• tömegkommunikáció, mozgóképkultúra és médiaismeret
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Általános fejlesztési követelményei:
• a számítógép kezelésének alapjai
• információ megjelenítése és felismerése
• hagyományos és új informatikai eszközök használata
• írásos formátumok esztétikus gépi szerkesztése
• adott probléma megoldásához eszköz és módszer választása
• egyszerű algoritmizálási problémák kezelése, folyamatok modellezése
• adatbázisok létrehozása, használata
A 9. évfolyam kezdetekor a diákoknak képesnek kell lenniük az alábbiak ismeretére és alkalmazására:
• a gép és minden tartozékának kezelése (egér, billentyűzet, diszkek, nyomtatók)
• operációsrendszer-alapok, fájlok másolása, mappába szervezés, programok indítása
• informatikai alapfogalmak (bit, byte, kód, program, állomány stb.)
• egyszerű szövegszerkesztési feladatok, táblázatok létrehozása

2. A tehetséggondozás lehetőségei
Az informatikai órák megtartása hasonló felépítést igényel, mint a többi tárgy esetén. Az eszközhasználat
azonban hamar különbségeket képez. Ha a tanóra gépteremben van tartva, úgy problémás az óra nem
géphasználattal kapcsolatos részének megtartása. Az asztalok kevés helyet biztosítanak a füzetnek és egyéb
felszerelésnek, gyakran rossz szögben fordulnak a tanári asztalhoz és a táblához képest. A nem gépteremben
tartott informatikaórák pedig nem képesek azt az élményt megadni, amely kevés tárgy sajátja: az önálló munka
és eszközhasználat okozta sikerélményt.
A jól kialakított tanterem (és szerencsére ez ma már nem ritka) kis létszámú csoport elhelyezését teszi lehetővé
(10-15 fő), a diákok asztalán egyaránt van hely a füzetnek és a billentyűzetnek. A monitor nem CRT, melynek
közelsége rontja a szemet, és nagy mérete elfoglalja az asztal hasznos területének jó részét. Ma már van
lehetőség a laptop vagy classmate PC használatára is, mely akár a diák saját tulajdonában is lehet, vagy az iskola
pályázat útján szerezheti be.
A tehetségek, kiemelkedő képességű vagy tudású diákokat ugyanolyan módon lehet felfedezni, mint más
tárgyak esetén:
• órai munkája aktív, jó,
• a számítógép használatában magabiztos, önálló.
A tehetséggondozás módszerei és lehetőségei mind a tanórák, mind a szakkörök esetén adottak. Órai munka
folyamán, elsősorban a számítógép-használat során van lehetőség a tehetséges tanuló képességeinek
gondozására, fejlesztésére. A differenciált feladatmegoldások során a lehetőségekhez képest adjunk neki
• ugyanannyi időre több vagy nehezebb feladatot,
• kevesebb segítséget, kényszerítsük több önállóságra!
Ennek során nagyon kell ügyelni arra, hogy erről a diákot előzetesen tájékoztatni kell, nehogy úgy érezze,
mintha ezzel őt negatív diszkrimináció érné a tanár részéről. Szintén fontos tisztázni mind magunkban, mind a
diákkal már az elején, hogy a féléves jegyét mi alapján fogjuk megadni. Gyakori az a javaslat a tanár (és néha a
diák) részéről is, hogy a versenyre készülő diáknak automatikusan jár az 5-ös jegy. Ennek legtöbbször az az oka,
hogy az osztállyal nem ugyanazon anyagot dolgozzák fel, mint amiből a diáknak a versenyen szerepelnie kell.
Ekkor a diák felmentést kap az órán való részvétel alól, helyette a versenyre készülhet. Jegyezzük meg, hogy ez
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nagyon ritkán vezet pozitív eredményre. A diák a biztos 5-ös tudatában elveszíti egyik fontos (esetleg egyetlen)
motivációs forrását. Ezenfelül figyelembe kell vennünk, hogy a diák a versenyre felkészülést bármikor saját
oldalról „felmondhatja”, valamilyen indokkal kérheti a leállást. Ennek lehetőségét számára mindig nyitva kell
hagyni, de az automatikus 5-ös esetén azonnal problémás lesz a jegy „megajánlása”. Amennyiben az órai
munkáról eredetileg felmentést kapott, úgy rá rendkívül nagy terhet róhat felzárkózni a saját csoportjához.
Ezért gyakori, hogy a tanár a felmentést azzal kombinálja, hogy „de a dolgozatot meg kell írnod a többiekkel”, s
ezzel próbálja a diákot folyamatos munkára sarkallni. Természetesen ezzel szemben is vannak érvek. A tanuló
gyakran képtelen lépést tartani a csoporttársaival, nehezen tudja az órai jegyzetet megszerezni, illetve azt tanári
segítség nélkül feldolgozni. Emiatt a dolgozata rosszul sikerülhet. Ez megrengeti saját magába vetett bizalmát,
és ez megrontja a felkészítő tanárral kapcsolatos viszonyát is. Ráadásul gyakori, hogy ezen a ponton a szülő is
megjelenik, magyarázatot és megoldást követelve. Ez megint könnyen vezethet a diák felkészülésének
megszakadásához.
A javasolt felkészítési mód tehát az, hogy a diákot nem szakítjuk ki az órai munkából különösebben,
egyértelművé tesszük számára, hogy a féléves jegy megszerzése szempontjából ugyanúgy kívánjuk őt is kezelni,
mint bármelyik más osztálytársát. Ugyanúgy készülnie kell a hagyományos tananyagból óráról órára (sőt, még
jobban), ugyanúgy feleltethetjük, ugyanúgy meg kell írnia az esetleges röpdolgozatot, és a záró dolgozatokat.
Hasonlóan jelezni kell számára, hogy más tárgyakból sem számíthat különleges elbírálásra, felmentésre. Ezt a
diákok általában elfogadják, ha rögtön az elején és határozottan hozzuk a tudomásukra. Ez esetben attól sem kell
tartani, hogy a felkészülés leállítása a diákot hátrányos helyzetbe hozza, és a diákban sem keletkezik félelem
attól, hogy a tanár majd „megorrol” rá.
A javasolt tehát:
• a diákkal az elején tisztázzuk, hogy versenyre kívánjuk őt jelölni,
• emiatt tőle többet várunk el, mint társaitól,
• de a tanórai munkában változatlan formában kell részt vennie.
A felkészítés vagy órán kívüli időben javasolt (délután, szakkörökön), vagy a diák önálló munkája révén. Ekkor
a tanár otthon megoldandó feladatokat adhat, otthon feldolgozandó részeket könyvekből, jegyzetekből. Nagyon
fontos az ütemterv egyeztetése, mikor meddig kell eljutni, mikor milyen jellegű feladatokkal kell foglalkozni,
hogy a felkészülés a verseny időpontjára a lehető legteljesebb legyen.
Amennyiben a diáknak van otthon számítógépe vagy bármilyen lehetősége tanórán kívüli géphasználatra, úgy
javasolt önállóan megoldható feladatokat adni neki. Ezen feladatokkal kapcsolatosan célszerű részletes
megoldási vagy javítási útmutatót biztosítani számára. A megoldott feladatokat mindenképpen tanácsos
alaposan és részletesen átbeszélni, ügyelve nemcsak a megoldás minőségére, de arra is, hogy hasznos tanácsokat
adjunk neki a megoldás módját illetően. Egy versenyen gyakran az idő a legnagyobb ellenség, így nem mindegy
milyen módszerekkel lát neki egy feladat megoldásának, és milyen sorrendben halad.
Gyakori ugyanis, hogy a versenyeken a feladatok, ill. a részfeladatok elérhető pontszámait a kiírás tartalmazza.
Ekkor a verseny első percei kulcsfontosságúak, amennyiben a versenyzőnek helyesen kell tudni felmérnie saját
képességeit, és kiválasztani az általa megoldható feladatokat. Mivel ritka, hogy minden feladat megoldásra kerül
a verseny során, fontos, hogy a versenyző jó idő/pont aránnyal bíró részfeladatokat válasszon ki. Ezt alkalmasint
gyakorolni is kell vele, komplett versenyfeladatokat átnézni, hagyni, hogy ő készítsen tervet, majd átbeszélni
vele miért épp azokat választotta, és valóban jókat választott-e.
A felkészítés lehetőségei:
• tanórai plusz feladatokkal,
• tanórai szokásos feladatokkal kevesebb segítség mellett,
• tanórán kívüli időben egyéni vagy csoportos felkészítéssel,
• otthoni felkészüléssel.
Amennyiben több versenyzőjelölt is van, úgy érdemes közöttük is eleve versenyhelyzetet teremteni. Világossá
tehető, hogy közülük csak a legjobbak mennek el a versenyre. Ennek felmérése szükségszerű, de ismét gondolni
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kell az időközben visszalépőkre. Tehát az egymás közötti versenyzés időszakában a nem megfelelően
teljesítőket is folyamatosan biztatni, segíteni kell, mivel a jobbak visszalépése révén még elképzelhető, hogy
belőlük kerülnek ki az adott verseny résztvevői.
A háziversenyek felépítésének, feladatsorainak tükrözni kell a célverseny felépítését. Ehhez alapul lehet venni a
korábbi évfolyamok feladatsorait. Célszerű azokat a verseny weblapjáról letölteni, amennyiben hozzáférhetőek.
Szintén érdemes kapcsolatba lépni a szervezőkkel, megtudni terveznek-e valamiféle változtatást a verseny
rendszerén az adott évben. A kapcsolatok tekintetében a verseny weblapján található elérhetőségekre érdemes
hagyatkozni.
Az előkészítő jellegű házi versenyeknél célszerű legalább 2 hetes időszakokra kiadni a versenyfeladatokat.
Eközben elég időt kell hagyni a diákoknak a hiányzó ismeretek beszerzésére – akár szakkörön, tanári irányítás
mellett –, és elég időt adni a feladat megoldására. Ennél több idő biztosítása valószínűleg inkább káros: a túl sok
idő azt sugallhatja, hogy „még erre ráérünk, majd később kezdünk neki”.
Nagyon hasznos lehet, ha a háziversenyek számára is készítünk weblapot. A diákok onnan tölthetik le az
aktuális feladatokat, illetve a segédállományokat. A megoldásokat is feltölthetik oda, könnyítvén a tanári oldal
munkáját. A weboldalon van lehetőség kijelezni, melyik diák mikor töltött fel megoldást, így a diákok menet
közben felmérhetik, hogy állnak versenyzőtársaik a megoldásban. A weblapon folyamatosan nyomon lehet
követni, melyik versenyző hány pontot szerzett a háziversenyben, ezzel is ösztönözve a lemaradókat a jobb
teljesítményre. Szintén erősíti a versenyt és a motivációt, ha az iskola valamely hirdetőfalán a papíralapú
plakáton is megjelenik a háziverseny aktuális állása.
Amennyiben ilyen weboldal rendelkezésre áll (valamint a tanárok kapacitása ezt megengedi) a háziversenyre
jelentkezést nyílttá is tehetjük, megengedvén bármely diák indulását és csatlakozását a verseny bármely
szakaszában. Szűrhetjük a jelentkezéseket, és csökkenthetjük a weblapra nehezedő nyomást és a visszaélések
esélyét, ha a weblap jelszóhoz köti a versenyhez tartozó oldalak elérhetőségét. Ekkor személyes jelszavakat
adhatunk a diákoknak, ezzel ösztönözve őket, hogy keressék fel a szaktanárt a versenyre jelentkezés kapcsán.
Amennyiben sok diák jelentkezne a háziversenyre, egy teszt jellegű előszűrést alkalmazhatunk közöttük. A
tesztek összeállítása irányulhat a hagyományos tananyag részeire, de olyan ismeretekre is, amelyeket csak a
téma iránt érdeklődők szerezhettek be otthoni önálló módon. A tesztek kiértékelését szintén elláthatja maga a
weblap, így a tanárok munkája jelentősen könnyebb lesz.
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2. fejezet - Ismert számítástechnikai
versenyek
1. Hazai versenyek
1.1. KöMaL tesztverseny és pontverseny
A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok [5] a MATFUND Alapítvány által kiadott folyóirat, mely
általános iskolás és középiskolás diákoknak (1-12. osztályosoknak) szervez versenyt, matematika, fizika és
informatika témakörökben. A továbbiakban csak az informatika versenyeket taglaljuk. A KöMaL kétfajta
informatika versenyt szervez: pontversenyt, illetve tesztversenyt.

1.2. Pontverseny
A pontversenyre benevezett diákoknak 1 tanév alatt (szeptembertől következő év májusig) a lehető legtöbb
pontot kell összegyűjteniük. Az egyes feladatok havonta kerülnek kiírásra, és 1 hónap áll rendelkezésre egy-egy
feladatcsoport feladatainak megoldására. A versenyfeladatok köre nincsenek korcsoportokra bontva.
A pontversenyre kiírt feladatok két csoportra bonthatók: az I pontverseny és az S pontverseny feladataira.
I pontverseny:
A feladatok egy része általános iskolásoknak is ajánlható, nagyobb része a középiskolai tanulmányokra
támaszkodik. Az I pontverseny alapvető célja az, hogy segítse az informatika versenyekre és az emelt
szintű érettségire való felkészülést.
Havonta három feladat kerül kiírásra:
• egy programozási feladat (lásd a 7.1. ábrát)
• egy alkalmazói feladat: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, weblapszerkesztés
témakörben (lásd a 7.2. ábrát)
• egy olyan érdekes probléma, mely tartalmában vagy a megoldás eszközében szokatlan (lásd a 7.3. ábrát)
Kiemelnénk a harmadik feladattípust, melynek kifejezett célja az, hogy a diákok informatikai világképét
tágítsa, például megismertesse őket kevésbé ismert vagy elterjedt szoftverekkel, illetve olyan problémákkal,
melyekkel az iskolai rutinban kis valószínűséggel futnak össze.
Az emelt szintű érettségire való felkészülést segítik még az É-vel megjelölt feladatok, melyek tartalmukban
és formájukban is lényegében megegyeznek az érettségin kitűzött feladatokkal. A versenyzők az ilyen
típusú feladatok megoldásában való jártasságot gyakorolhatják, és tudásukat lemérhetik.
S pontverseny:
Havonta egy nehezebb programozási feladat kerül kitűzésre. Ennek célja kifejezetten a programozási
versenyekre való felkészítés (lásd a 7.4. ábrát). Az S-jelű feladatok értékelésénél az eredmény helyességén
kívül azt is figyelembe veszik, hogy az algoritmusok mennyire hatékonyak, nagyméretű bemenő adatok
esetén is lefutnak-e legfeljebb néhány perc alatt, illetve nem igényelnek-e túlságosan sok memóriát. A futási
időre vonatkozó limitet és a memóriakorlátot a feladat leírása tartalmazhatja.
Az I jelű programozási és az S jelű feladatok megoldását C, C++, Pascal, Delphi, Visual Basic vagy C# nyelven
kell elkészíteni. A fejlesztéshez bármilyen fejlesztőkörnyezet (IDE) használható, azonban az értékelés
mindenképpen csak az előre kiírt fejlesztőeszközökkel történik. 1
Az I jelű pontversenyben kitűzött alkalmazói feladatok megoldásához a Microsoft Office vagy az OpenOffice
irodai szoftvercsomagok aktuális verziói használhatóak (ha az adott feladat erről másképp nem rendelkezik).
1

Lásd a kiírást. Jelenleg: Dev-C++, Free Pascal, Turbo Delphi Explorer, Visual Studio aktuális verziói.
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A harmadik típusú feladatok jórészt szabadon fölhasználható programok, esetleg kereskedelmi szoftverek
időkorlátos próbaváltozatához kapcsolódnak.
Az S jelű feladatokra adott megoldásokhoz dokumentációt is kell készíteni, és a forráskódot kommentekkel kell
ellátni. A különálló dokumentációban a megoldás elvi menetét, algoritmusát kell ismertetni, döntően három
részre tagolva: rövid áttekintés az algoritmusról; majd az algoritmus részletes menete; végül egy rövid útmutató
a kód értelmezéséhez, leírás a megvalósítás sajátosságairól.

1.3. Tesztverseny
Az internetes feladatmegoldó tesztverseny célja, hogy olyan diákok is bekapcsolódjanak az informatikai
versenyekbe, akiknek kevesebb idejük jut a KöMaL pontverseny feladatainak kidolgozására és beküldésére. A
cél, hogy ezek a diákok érdekes feladatokon töprengjenek, és hónapról hónapra összemérjék a tudásukat.
A feladatsorok havonta kerülnek kiírásra, és a megoldásukra egy hónap áll rendelkezésre. A maximális
pontszám a hónap elején 10 pont, de ez háromnaponként 1-gyel csökken. Így a helyes válaszok mellett a
megoldás gyorsasága is szempont a kiértékelésnél.
A feladatok három korcsoportban (korcsoportonként 5-5 feladattal) kerülnek kiírásra:
• 1-8. osztály (lásd a 7.5. ábrát),
• 9-10. osztály,
• 11-12. osztály.
A tesztverseny feladatai célzottan olyan feladatok, melyek inkább szórakoztatóak, tanulságosak és nem túl
nehezek. Többségük akár „tanórai” feladatként is besorolható, de kisebb részük néhány nap fejtörést okozhat.
A feladatok között találunk általános informatikai műveltséget mérő feladatokat, melyeknek célja lehet az is,
hogy a diákok felkutassák a megoldáshoz szükséges információkat. Ezeken kívül természetesen vannak
alkalmazói feladatok is, de a 9-10. és 11-12. osztályosok feladatai között találunk algoritmikai feladatokat is,
melyek megoldásához a versenyzőknek nem feltétlenül kell programozniuk, bár elvétve programozási feladatok
is felbukkannak.

1.4. Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói
Tanulmányi Verseny
Az Informatika OKTV keretein belül először a 2003/2004-es tanévben került megrendezésre alkalmazás
kategória, 11-12. osztályos tanulók részére. Mivel ugyanebben az évben az Informatika OKTV-t
„beolvasztották” a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Versenybe (melyről majd a 2.1.6.
fejezetben írunk bővebben), így innentől beszélhetünk a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói
Tanulmányi Versenyről (OKATV) [8]. A 9-10. osztályosok számára a 2005/2006-os tanévtől létezik alkalmazói
kategória.
A Nemes Tihamér OKATV tehát két korosztály számára kerül megrendezésre:
• 9-10. osztályos tanulók,
• 11-12. osztályos tanulók (OKTV alkalmazás kategória).
Maga a verseny három fordulós:
1.
Iskolai forduló: minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is
megrendezheti.
2.
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Regionális forduló: az erre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények rendezik meg a saját
körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára.
3.
Országos forduló: Budapesten, az
számítógéptermeiben rendezik meg.

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Informatikai

Karának

A verseny elsődleges célja az, hogy a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik és
képességeik összehasonlítására. Az alkalmazási területek fordulónként mások és mások lehetnek, ahogy azt a
2.1. táblázat mutatja. A használható szoftvereszközök köre a versenyek előtt mindig kiírásra kerül2.
2.1. táblázat. Alkalmazási területek a Nemes Tihamér OKATV-n

A feladatok jellege fordulónként változó:
1.
Iskolai forduló (3 óra): Csak reprodukciós feladatok. A feladatokban minden megoldandó részlet leírásra
kerül, mely mellé a versenyzők mintát is kapnak (lásd a 7.6. ábrát). Ezzel a tanulók kreativitásának
viszonylag kevés szerepet hagynak, inkább az eszközhasználatban való jártasságukat mérik azzal, hogy a
nagyon sok részfeladatból az adott időtartam alatt hányat tudnak megoldani.
2.
Regionális forduló (5 óra): Kisebb részben az előző forduló feladataihoz hasonló reprodukciós, nagyobb
részben viszont csupán minta alapján elkészítendő feladatok (lásd a 7.7. ábrát). Az utóbbi feladatok esetén
természetesen nem azt várják el, hogy a versenyzők – például – megmérjék a minta karaktereinek méretét.
3.
Országos forduló (6 óra): Körülbelül fele részben az előző forduló feladataihoz hasonló, minta alapján
elkészítendő feladatok (lásd a 7.8. ábrát), illetve olyan feladatok, ahol nincs megadott minta, csupán egy
leírás arról, hogy mit kell a versenyzőnek elkészítenie.
Lásd a kiírást. Jelenleg: MS-Windows XP vagy SuSe Linux 9, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 operációs rendszer, ezek alatt MS Office
XP (Excel, Word, Access, Frontpage, Powerpoint), OpenOffice.org 1.1, MySQL, Paint Shop Pro, GIMP 2.2.
2
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A feladatmegoldások pontozásakor az előző fordulóban elért eredményt is beszámítják, a következőképpen:
1.
Iskolai forduló: A feladatmegoldásokra maximum 200 pontot adhat a szervező iskola tanáraiból álló
versenybizottság. A legalább 100 pontot elért dolgozatokat megküldik a területileg illetékes regionális
versenybizottságnak (RVB).
2.
Regionális forduló: Az RVB maximum 150 pontra értékelheti az egyes dolgozatokat, amihez hozzáadódik az
előző fordulóban szerzett pontok 25%-a, azaz maximum 50 pont. Így az ebben a fordulóban megszerezhető
pontok száma is 200. A legalább 100 pontot elért dolgozatokat megküldik az országos versenybizottságnak
(OVB). Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 60-80 versenyzőt meghívják az országos
fordulóba.
3.
Országos forduló: Hasonlóképpen, a szerezhető 150 ponthoz hozzáadódik az előző forduló maximum 50
pontja.

1.5. Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny
A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez csatlakozva a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISzE) Logo
programozási versenyt [6] hirdet 1998 óta minden évben.
A versenyt négy korcsoportban hirdetik meg:
• 3-4. osztályosok,
• 5-6. osztályosok,
• 7-8. osztályosok,
• 9-10. osztályosok.
A verseny három fordulóból áll:
1.
Iskolai forduló: minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is
megrendezheti.
2.
Regionális forduló: az erre vállalkozó oktatási intézmények rendezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák
diákjai számára.
3.
Országos forduló: Budapesten rendezik meg.
A verseny alapvető célja, hogy a Logo nyelven való programozáson keresztül a tanulók fejleszthessék és
összemérhessék az algoritmizálási és programozási készségeiket, illetve elmélyedjenek a rendszerszemléletű
feladatmegoldás és a kezelői felületek kialakításának témájában is. Például az 5-6. osztályosoknak már a
rekurzív ábrák rajzolásával is tisztában kell lenniük, illetve a 7-8. osztályos korosztálytól felfelé
szövegfeldolgozási feladatokon keresztül a teknőc parancsvezérelt irányítását is meg kell tudniuk oldani.
Használható szoftverek: Comenius Logo, Imagine Logo, PC Logo.
A feladatok jellege fordulónként változó:
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1.
Iskolai forduló (2 óra): Elsősorban a tanulók analizáló képességét teszik próbára 1+1 órában. Az első 1
órában papíron, számítógép használata nélkül kell megadott algoritmusok kapcsán olyan kérdésekre
válaszolniuk, mint például „Mit rajzol?”, „Mi hiányzik belőle?”, „Milyen feltételek mellett működik?” stb.
(Lásd a 7.9. ábrát.) A másik 1 órában számítógépen kell megoldani egyszerű feladatokat (lásd a 7.10. ábrát).
2.
Regionális forduló (2 óra): Egyszerűbb szintetizáló feladatokat kell megoldani számítógépen (lásd a 7.11.
ábrát).
3.
Országos forduló (3 óra): Nehezebb szintetizáló feladatokat kell megoldani számítógépen (lásd a 7.12.
ábrát).
A feladatmegoldások pontozásakor az előző fordulóban elért eredményt is beszámítják, a következőképpen:
1.
Iskolai forduló: A feladatmegoldásokra maximum 100 pontot lehet kapni.
2.
Regionális és országos forduló: A feladatmegoldásokra maximum 75 pontot lehet kapni, amihez hozzáadódik
az előző fordulóban megszerzett pontok 25%-a, azaz maximum 25 pont. Így ezekben a fordulókban
maximum 100 pontot lehet szerezni.

1.6. Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny
A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny (OKSZTV) [7] 1985-től
kerül megrendezésre, és azóta is megrendezik minden tanévben. 2003/2004-ben az Informatika OKTV-t is
beolvasztották ebbe a versenybe.
A Nemes Tihamér OKSZTV három korosztály számára kerül megrendezésre:
• 5-8. osztályos tanulók,
• 9-10. osztályos tanulók,
• 11-13. osztályos tanulók (OKTV programozás kategória).
Maga a verseny három fordulós:
1.
Iskolai forduló: minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is
megrendezheti.
2.
Regionális forduló: az erre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények rendezik meg a saját
körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára.
3.
Országos forduló: Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem számítógéptermeiben rendezik meg.
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A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon programozási
ismereteik és képességeik összehasonlítására. A Pascal nyelv ismeretét elvárják a versenyzőktől, illetve a Logoét az 5-8. osztályosoktól. Mindazonáltal a versenyfeladatok célzottan az algoritmizáló és problémamegoldó
készséget mérik fel. Azaz a hangsúly nem az egyes nyelvek részleteinek, hanem a módszeres programozás
fogalmainak, elveinek és gyakorlatának, a helyes programozási módszereknek és stílusnak géptől és nyelvtől
független ismeretén van.
A feladatok jellege fordulónként változó:
1.
Iskolai forduló (2 vagy 3 óra): Ebben a fordulóban elsősorban a versenyzők analizáló képességét teszik
próbára. Az 5-8. osztályosoknak 1+1 órás ez a forduló: 1 órás írásbeli (lásd a 7.13. ábrát), majd 1 órás
számítógépes feladatrészt (lásd a 7.14. ábrát) kell megoldaniuk. A többi korosztály számára 3 óra áll
rendelkezésre, mely alatt számítógép nélkül kell feladatokat megoldaniuk.
2.
Regionális forduló (3 vagy 5 óra): 3-5 kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot (lásd a 7.15. ábrát)
kell megoldani számítógépen. Ehhez az 5-8. osztályosoknak 3 óra, míg a többieknek 5 óra áll rendelkezésre.
3.
Országos forduló (3 vagy 6 óra): 2-5 nagyobb, esetleg már részben megoldott, konstruáló, szintetizáló jellegű
feladatot (lásd a 7.16. ábrát) kell megoldani. Ehhez az 5-8. osztályosoknak 3 óra, míg a többieknek 6 óra áll
rendelkezésre.
A feladatmegoldások pontozásakor az előző fordulóban elért eredményt is beszámítják, a következőképpen:
1.
Iskolai forduló: A feladatmegoldásokra maximum 100 pontot lehet kapni.
2.
Regionális és országos forduló: A feladatmegoldásokra maximum 75 pontot lehet kapni, amihez hozzáadódik
az előző fordulóban megszerzett pontok 25%-a, azaz maximum 25 pont. Így ezekben a fordulókban
maximum 100 pontot lehet szerezni.

1.7. Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye
A verseny a www.nive.hu oldalon, a nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet szervezésében kerül
meghirdetésre.
A verseny célja:
• a tanulók felkészítése, érettségi vizsgájuk elősegítése,
• lehetőség biztosítása az érettségiző tehetséges tanulóknak a megmérettetésre, a kiemelkedő eredmények
elérésére,
• a szaktanárok tehetséggondozó munkájának bemutatása,
• a szakképző iskolák oktató-nevelő munkájának versenyszintű értékelése, a kiemelkedő oktató-nevelő
tevékenység ösztönzése és elismerése.
A versenyen szakképző iskolák adott évben érettségiző tanulók számára hirdetik, jelentkezni az iskolán
keresztül tudnak (a jelentkezők névsorát az igazgató juttatja el). A verseny nevezési díjas.
Két fordulóból all. Az első forduló célja a második (döntő) fordulóba jutó diákok kiválasztása. Ezen első forduló
írásbeli, feladatlapok megoldásából áll, melyet a diákok saját iskolájukban próbálnak megoldani. A feladatlapok
tárolása, felbontása szigorú előírások mentén történik, akárcsak a verseny nyugalmának biztosítása, a
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feladatlapok begyűjtése. A papír alapú kérdések között teszt jellegű, és rövid válaszokat igénylő feladatok is
helyet kapnak.
Témakörök:
• hardver alapismeretek,
• szoftver alapismeretek,
• szövegszerkesztés,
• táblázatkezelés,
• informatikai alapismeretek,
• hálózati ismeretek,
• programozási alapismeretek.
Előfordulhatnak:
• Fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz.
• Folyamatszakaszok sorrendjének megállapítása.
• Ok-okozati összefüggések felismerése.
• Ábrák felismerése, ábraelemzés.
• Hálózati kialakítások kiegészítése, kiértékelése.
• Algoritmus készítése valamely algoritmizálási eszközzel.
• Programozás technikák megadása, rövid kódolással (pl.: gyors rendezés).
• Adatbázis-kezelés, a megadott szempontok szerinti lekérdezések.
• SQL lekérdezések használata, fogalmak meghatározása, magyarázata, hozzárendelése állításokhoz.
A feladatlapok javítását a helyi szaktanárok végzik, hasonló rendszerben, mint maga az érettségi javítás is zajlik.
Azokat a dolgozatokat lehet továbbküldeni a versenyszervezők felé, ahol a legalább 60% pontszámnyi
teljesítményt ért el a versenyző. A szervezők a dolgozatokat és a javításokat, a végleges pontszámokat
felülbírálhatják.
A második forduló is írásbeli résszel kezdődik, a számítógépen megoldandó feladatsor a programozási és az
adatbáziskezelési ismeretek alkalmazási jellegű követelményeire épít. Jellemzően 4 részből, feladatból áll:
1.
feladat: kevés bemenő adaton dolgozó, a feladat szövegében meghatározott algoritmus alapján működő
program készítése a tantervben szereplő programozási nyelven. Beadandó: Az elkészített forráskód.
2.
feladat: nem túl hosszú, (maximum 10-15 elemből álló) input adatsoron dolgozó program elkészítése a
tantervben szereplő programozási nyelven. A feladat magában foglalja az adatok beolvasását billentyűzetről,
az eredmény kiszámítását és kiíratását. Az eredmény meghatározásához valamely programozási tétel
használata szükséges. A feladat szövege nem adja meg a felhasználandó tételt. Beadandó: Az elkészített
forráskód.
3.
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feladat: hosszabb összetett adatsoron (több dimenziós tömb vagy rekordokból álló tömb, mely lehet
véletlenszerűen generált, szöveg fájlban adott, vagy az 1-es, illetve 2-es feladatban megadott program által
generált) dolgozó 1-3 db. programozási tétel felhasználását igénylő program készítése a választott
programozási nyelven. Beadandó: Az elkészített forráskód.
4.
feladat: a feladat kitűzője által biztosított nagyobb méretű (2-6 táblát tartalmazó) adatbázis lekérdezése. A
feladat kitűzője az adatbázist MS ACCESS formátumban bocsátja a versenyző rendelkezésére. A feladat 2-4
darab lekérdezést tartalmaz az adatbázisról. Ezek között szerepelhet módosító, törlő vagy táblakészítő
lekérdezés is. Az egyes lekérdezésekre adható részpontszámot a feladatsor kitűzője megszabja. Beadandó: A
táblát tartalmazó adatbázis és a lekérdezések.
A szóbeli részen alapvetően a felsorolt témák bemutatását és egyben az elsajátítottak alkalmazását várja el a
versenyzőtől. Ez egyaránt érvényes a témakör szóbeli kifejtésére és a számítógépes feladat bemutatására. A
szóbeli versenyrészen kiderül, hogy a versenyző képes-e a tényeket, fogalmakat, törvényszerűségeket
szabatosan definiálni, és a megszerzett ismeretei felhasználásával megmagyarázni az összefüggéseket. A
szóbelin ha a versenyző megkapta a kérdését, legalább 30 perc gondolkodási, felkészülési időt kap.

1.8. SNI tanulók versenye
A sajátos nevelési igényű, testi és beszéd fogyatékos (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás), a hallássérült és a
tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását integráltan vagy szegregáltan ellátó gimnáziumok,
szakközépiskolák és szakiskolák informatika tantárgy tanulmányi versenye. Résztvevők köre a főváros
valamennyi középiskolájának 9 - 11. évfolyamos sajátos nevelési igényő tanulói (1993. évi LXXIX. Közoktatási
törvény 121.§ 29/a-b pont).
A verseny kétfordulós, felmenő rendszerő. Az első fordulót (iskolai) az iskolák, a második fordulót (a döntőt) a
2010-ben a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola informatikai munkaközössége a Mérei
Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai támogatásával szervezte meg.
A versenyen Windows XP, vagy korábbi verziójú operációs rendszeren Microsoft Office 2003, 2007 csomagban
lévő vagy korábbi verziójú szoftvereken dolgoznak a tanulók. (Paint, Ms Word, Ms Excel, PowerPoint)
A verseny nevezéses, jelentkezéses alapú. A pályázat témáját az aktuális évi versenykiírásban lehet olvasni.
2010-ben ez a LEGSZEBB „SZAKMA” vagy AZ ÉN SZAKMÁM volt. A pályázati mű két önálló feladat
elkészítését jelentette, az egyik Word formátumban 2-3 oldal a másik pedig 3-5 diakockából álló prezentáció
(PowerPoint) a megadott témában. A pályázatban saját rajznak és táblázatnak (Excel) is szerepelnie kell.
A döntőbe a pályázatoknak értékelése alapján a legsikeresebb tanulók jutnak be. A versenyzők egy
számítógépen megoldandó gyakorlati (komplex) feladatot kapnak, melynek megoldására 2 óra áll rendelkezésre.
Ezt követően a versenyzők a korábban elkészített pályamunkájukat mutatják be, védik meg informatika tanárok
előtt.
A tanulók két területen mérik össze tudásukat, ezek összteljesítménye határozza meg a verseny végeredményét.
• Gyakorlati feladat számítógép mellett (min. 60%): komplex feladat elkészítése, kreativitás és szoftverismeret
(Paint, Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Firefox, Internet Explorer)
• A beküldött pályázat és annak megvédése: a beküldött pályázat értékelése (20%), szóbeli bemutatása (max.
20%)

1.9. Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny
A verseny célja: a programozás iránt érdeklődő tehetséges diákok számára lehetőséget teremteni egy olyan
országos szintű megmérettetésre, amelyen az informatikai ismereteik mellett a csapattársakkal való
együttműködésben is kipróbálhatják magukat. További célunk, hogy segítsük a felkészülést az emelt szintű
informatika érettségire, a felsőfokú informatika tanulmányokra, illetve a különböző projektmunkákban való
hatékony részvételre.
A verseny kétfordulós, regionális versenyből, és a döntőből áll. A verseny kategóriái:
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• I. kategória: 9-10. évfolyam
• II. kategória: 11-13. évfolyam
• III. kategória: 8-13. évfolyam (vegyes életkorú csoportok)
A versenyen olyan 3 fős csapatok vehetnek részt, amelyeknek tagjai az ország valamely oktatási intézményének
8-13. évfolyamos tanulói. Egy csapat tagjai különböző iskolák tanulói is lehetnek.
A verseny tárgya, követelményei: komplex problémák megoldása részfeladatokra bontással. Függvények,
eljárások készítése. Típusalgoritmusok, rendezés, keresés, rekurzió illetve fájlkezelés használata.
Gráfalgoritmusok, gráfbejárás, fabejárás. Grafikus vagy karakteres képernyő kezelése. (Nem jelent előnyt a
grafikus képernyőn történő megjelenítés a karakteressel szemben.)
A feladatok megoldásához szükség lehet a középiskolában tanult matematikai és fizikai ismeretekre. A
feladatok megoldásához többféle programozási nyelv, programozói környezet is választható a kiírás során
megadott listából (Pascal, Delphi, Basic, C++, C# stb).

1.10. Fővárosi Szakmai Tanulmányi Verseny 11. évfolyamnak
A tanulmányi verseny a tehetséges és szorgalmas tanulók vetélkedője, megmérettetése. A fővárosi szakképző
intézmények 11. évfolyamos tanulóinak versenye, amely a tanév egyik kiemelkedő programja, évek óta több
száz szakközépiskolai tanulót foglalkoztat és motivál. A verseny során azt a pedagógiai célt igyekeznek
megvalósítani, hogy az egyes tantárgyi keretek között megtanultakat a tanulók komplex módon tudják
alkalmazni.
A vetélkedésben a szakközépiskolák 11. évfolyamos nappali tagozatos tanulói vehetnek részt.
A versenyfeladatok a kerettanterv szerinti 9-10. évfolyam és a 11. évfolyam első félévéig bezárólag elsajátított
tantárgyi tudáselemeket tartalmazzák, a szakmai alapismeretek érettségi tantárgy követelményeinek
figyelembevételével. Ehhez társul a matematika, informatika és idegen nyelvi ismeretek alkalmazása.
Témakörök:
• matematika – egyszerű számítások alkalmazása,
• idegen nyelv,
• irodai alkalmazói programok használata,
• programozás alapjai,
• grafikai program használata,
• internet használata.
A verseny kétfordulós. Az elsőforduló írásbeli jellegű, a versenyre jelentkezett diákok iskolájában kerül
lebonyolításra. A verseny feladatlapja a versenytematika figyelembevételével központilag kerül összeállításra,
és kerül átadásra az iskoláknak. Ez egy 100 pontos feladatlap, melynek megoldásához 120 perc áll
rendelkezésre.
A második forduló (döntő) gyakorlati és szóbeli részből áll. A projektjellegű (a téma komplex, többoldalú
megközelítése) feladatok összeállítása szintén központi elkészítésű. A gyakorlati produktumot értékelő bizottság
bírálja el, és dönt a versenyzi továbbjutásáról a szóbeli versenyrészre.
A gyakorlati versenyrész során értékelésre kerül a versenyző:
• ismereteinek, szakmai tudásának alkalmazása,
• az elsajátított készségek, kompetenciák szintje, minisége
• versenyfeladatának gyakorlati alkalmazhatósága.
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A szóbeli verseny külön napon kerül megrendezésre, 45 perc felkészülési idő után 15 perces. Az értékeléskor a
zsűri elsősorban a meggyőző előadókészséget, a szakmai nyelv használatát, az alkalomnak megfelelő
megjelenést és természetesen a megoldásban foglalt kreativitást méltányolja a tanulók szóbeli prezentációjában.
Igazán sikeres előadáshoz jó vázlat vezet, ezért a vázlatkészítést a szóbeli feladatai előírják.
A szóbeli versenyrész során értékelésre kerül a versenyző:
• fellépése, megjelenése,
• szóbeli közlésmódja,
• szaknyelvi-szakmai kommunikációja,
• előadói készsége,
• kreativitása,
• szakmai tartalom,
• tantárgyközi ismeretek felhasználása,
• szakmai tudása a versenyszituációban.

1.11. Fővárosi Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny
A verseny tárgya irodai és egyéb alkalmazások magas szintű használata összetett, érdekes gyakorlati feladatsor
megoldása során. A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulók külön feladatsorokat kapnak. Az eredmények
prezentálásakor a szakközépiskolai és a gimnáziumi versenyzőket külön értékelik és díjazzák. A verseny két
kategóriában kerül meghirdetésre:
• I. kategória: 9-10. évfolyam
• II.kategória: 11-13. évfolyam
A verseny az alábbi területeket fedi le:
• képek, ábrák számítógépes előállítása, transzformálása,
• szövegszerkesztés,
• táblázatkezelési ismeretek,
• prezentáció, weblapkészítés,
• adatbáziskezelés, csak a II. kategóriában.
Az első forduló a jelentkezők saját iskolájában kerül lebonyolításra. A gyakorlati feladatokat központilag állítják
össze, időtartama mindkét kategóriában 180 perc (4-5 feladat számítógépen az általános követelmények
alapján). A versenyhez szükséges segédfájlokat lemezen (és az MFPI honlapján) biztosítja a verseny szervezője
az iskolának. A rendszergazda, illetve az informatikatanár teszi fel a hálózatra a verseny előtt. A verseny
tisztaságának biztosítása is helyi feladat. A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek)
értékelik központi javítási útmutató alapján. A 40 % ponthatárt elért feladatokat lehet továbbküldeni a központi
koordinátor felé. A beküldött versenymunkákat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás
ponthatárát, és a továbbjutottak névsorát.
A második forduló lebonyolítására valamely fővárosi helyszínen kerül sor, hasonlóan mindkét kategóriában 180
perc, 4-5 feladat. Ekkor minden szervezési feladatot a kijelölt helyszín (iskola) vállalja fel. A versenymunkákat
a versenybizottság értékeli a verseny után, javítási útmutató alapján, és eredményt hirdet.

1.12. Digitális Képalkotó Verseny
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A verseny a BPIX Digitális AlkotóCentrum szervezésében kerül megrendelésre, melyen digitális formátumú
képek alkotásával lehet jelentkezni. A versenykiírásról a BPIX honlapján, http://www.bpix.hu lehet tájékozódni.
A versenyre beküldött alkotások jellemzően a Photoshop, vagy ingyenes GIMP szoftverekkel készülnke. A
képeket neves művészek, művészeti iskolák elismert oktatói zsűrizik. A nyerteseket tárgyjutalmakkal, az első
helyezett önálló kiállítás lehetőségével ismerik el.
A beküldött képek digitális formátuma nem jelenti feltétlenül a digitális készítést is. Gyakoriak a szabadkézi
alkotások szkennelt változataiból, fotókból elkezdődő alkotási folyamat, melyet képszerkesztő programokkal
utólag módosítanak, effekteznek a jelentkezők. A művek mérete 1200 1600 méretű JPG formátumú kell legyen.
A verseny nyilvános, azon bárki részt vehet alkotásaival, amatőr és hivatásos alkotók, művészek, grafikusok,
dizájnerek, építészek, belsőépítészek stb. indulhatnak képeikkel, egy pályázó akár több alkotást is jelölhet,
alkotásonként körülbelül 2500 forintos regisztrációs díj ellenében.
A versenyre nevezhető művek témája a versenykiírásban olvasható, 2010-ben például „Együtt és külön”, mely
mottó értelmezhető egyén és társadalom, de képi formák szintjén is, s melybe beilleszthető minden alkotás,
mely gondolatokat ébreszt az egyedüllét és az összetartozás fogalmáról. A versenyre 2010-ben 53 értékelhető
pályamű érkezett be.

2. Nemzetközi versenyek
2.1. Central-European Olimpiad in Informatics (CEOI)
A Nemes Tihamér OKSZTV-n (lásd a 2.1.6. fejezetet) rangos eredményt elért tanulók továbbjuthatnak a CEOI
váltóversenyre [2].
• A 11-13. osztályosok korosztályának (azaz az Informatika OKTV Programozás kategóriájának) első 20-25.
helyén végzett 11. osztályos tanulók.
• A 9-10. osztályos tanulók közül az első 3-6. helyen végzettek.
• Kiemelkedő eredmény esetén az 5-8. osztályosok közül a győztes.
A továbbjutók pontos számát az OKSZTV eredményének ismeretében annak Országos Versenybizottsága
állapítja meg.
A CEOI egy évenként megrendezett programozási verseny 19 évesnél nem idősebb középiskolások számára. 8
közép-európai ország, azaz Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Románia,
Szlovákia és Szlovénia (illetve egy-két meghívott ország) nevezhet egy-egy négyszemélyes csapatot a
versenyre. A verseny ugyanakkor nem csapatverseny, azaz a versenyzők egyénileg küzdenek és szereznek
pontokat.
Az első CEOI-t 1994-ben rendezték Romániában. A közelmúltban CEOI-t rendező országok: 2005 –
Magyarország (Sárospatak), 2006 – Horvátország (Vrsar), 2007 – Csehország (Brno), 2008 – Németország
(Drezda), 2009 – Románia (Marosvásárhely), 2010 – Szlovákia (Kassa).
A CEOI felépítésében (2 versenynap), a feladatok milyenségében, szabályrendszerében az International
Olimpiad in Informatics (IOI) nemzetközi versenyen alapszik (lásd a 2.2.2. fejezetet). Hasonlóképpen, a verseny
hivatalos nyelve az angol, holott a csapatvezetőknek lehetőségük van a csapat anyanyelvére lefordítani a
feladatokat.

2.2. International Olimpiad in Informatics (IOI)
Az Informatika OKTV Programozás kategóriájának (azaz a Nemes Tihamér OKSZTV 11-13. osztályos
korosztályának) első 20-25. helyezettje indulhat az IOI-n [4]. A továbbjutók pontos számát az OKTV
eredményének ismeretében az Országos Versenybizottság állapítja meg.
Az IOI egy évenként megrendezett nemzetközi programozási verseny, melyen több meghívott ország
középiskolás, 20 évesnél nem idősebb diákja mérheti össze a tudását. Az IOI-t minden évben más és más
országban rendezik meg, például 2007-ben Zágrábban, 2008-ban Kairóban, 2009-ben Plovdivban (Bulgária),
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2010-ben pedig Waterloo-ban (Kanada). 1996-ban Magyarország rendezhette a versenyt, Veszprémben. A
verseny hivatalos nyelve az angol.
A verseny kétnapos. Mindkét nap a versenyzők 3-3 feladatot kapnak, melyeket 5-5 óra alatt kell megoldaniuk.
Az első versenynapon mindezt megelőzi egy 2 órás gyakorlóverseny, melynek a célja az, hogy a versenyzők
kipróbálhassák és megismerhessék a versenykörnyezetet, illetve begyakorolhassák azokat a tevékenységeket,
melyek a feladatmegoldások benyújtásával kapcsolatosak.
Az IOI versenyfeladatok háromfélék lehetnek:
Kötegelt feladatok (batch tasks)
A feladatkiírás a feladat leírásán túl tartalmazza a várható inputok és az arra generálandó outputok
formátumának, illetve értéktartományának leírását. A kiírás általában korlátozásokat is megfogalmaz (pl.
lefutási idő, memóriahasználat). A versenyzőknek egyetlen forrásfájlt kell benyújtaniuk, melynek a
standard inputról kell adatokat olvasnia, illetve a standard outputra írnia.
Reaktív feladatok (reactive tasks)
Az ilyen feladatok lényege, hogy a versenyző által elkészített program interakcióba tudjon lépni egy, a
szervezők által elkészített, ún. opponens programkönyvtárral (opponent library). A feladatkiírás a feladat
leírásán túl tartalmazza a programkönyvtár interfészének leírását, illetve az előző feladattípusnál írtakhoz
hasonló korlátozásokat is megfogalmazhat. A versenyzőknek egyetlen forrásfájlt kell benyújtaniuk, ennek
azonban nem szabad sem a standard inputról olvasnia, sem a standard outputra írnia.
Output feladatok (output-only tasks)
Ezen feladattípus lényege, hogy a versenyző korrekt outputot tudjon generáltatni. A feladatkiírás
tartalmazza az input és output fájlok struktúrájának leírását, illetve a beküldendő output fájlok neveit. A
versenyzőnek a kívánt output fájlokat kell előállítania, és zip vagy tgz archívumként beküldenie. Bár a
versenyző készíthet programokat, melyek segítenek az output fájlokat legenerálni, de magát a programot
nem kell beküldenie.
A programokat Pascal, C vagy C++ nyelven lehet elkészíteni. A diákokat előre fel kell készíteni arra, hogy a
versenyen a számítógépeken Linux operációs rendszer fut, GNU szövegszerkesztőkkel (pl. emacs, mcedit),
illetve fejlesztői környezetekkel (pl. Lazarus) kell dolgozni. A fordítók (Free Pascal, gcc, g++) kezelésére is
trenírozni kell az indulókat.
A feladatmegoldások beadása webes felületen keresztül történik. A webes felületen keresztül egy összetett
versenyirányítási rendszer szolgáltatásait tudjuk elérni, melyek közé tartozik (a feladatmegoldások beadásán
túl):
• a tesztelés (a beadott programot a rendszer futtatja a hivatalos tesztadatokon),
• a tesztelés eredményének közzététele („OK”, „Rossz válasz”, „Időkorlát átlépve”, „Futásidejű hiba” válaszok
egyikének megjelenítése),
• a pontozás,
• és a verseny állásának nyilvántartása.
A programozási versenyek lebonyolításához használható rendszerekkel kapcsolatosan még az 5. fejezetben
kívánunk értekezni.
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3. fejezet - Alkalmazói
versenyfeladatok elemzése
1. Az alkalmazói versenyekről általában
Napjainkban már nem azt jelenti informatikusnak lenni, mint 15-20 évvel korábban. Kompakt számítógépeken
dolgozunk, melyek tényleges architektúrájával nem feltétlenül kell tisztában lennünk. Az internetről mindenféle
és -fajta szoftverek tömege ömlik ránk, köztük rengeteg ingyenes, sőt szabad (azaz többek között nyílt
forráskódú) szoftverrel, így szinte minden szóbajöhető célra mindenki megtalálja a számára megfelelőt; és nem
feltétlenül kell programozói készségekkel rendelkeznie ahhoz, hogy informatikai eszközökkel profin végezze el
a feladatait.
A 21. században a hazai informatikai versenyek részvételi statisztikáiban is nyomon követhető az eltolódás a
programozás felől az alkalmazások irányába. Ennek egyik jellemző jelensége az alkalmazói versenyek
megszaporodása. Például a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen
belül 2004-ben jelent meg először az alkalmazói kategória (ez a kategória időközben egy önálló versennyé, a
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Versennyé vált), egyelőre a 11-12. osztályos
korosztálynak, majd 2006-tól kezdve a 9-10. osztályosoknak is. Az OKSZTV és az OKATV részvételi adatait a
3.1. ábra hasonlítja össze. Mint a grafikonokon látszik, a programozói verseny résztvevői egyre kevesebben, az
alkalmazói versenyéi pedig egyre többen vannak. 2006-ban át is lépte az OKATV-n résztvevő versenyzők
száma az OKSZTV-n résztvevőkét. Természetesen a várható jövőbeli tendencia is leolvasható az ábrákról.
3.1. ábra. Nemes Tihamér versenyek – Részvételi adatok [7, 8]
3.1-a. OKSZTV

3.1-b. OKATV
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Alkalmazói versenyfeladatok
elemzése

Bár egyesek akár elszomorítónak is tarthatják ezeken az adatokat, mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül kell
mindezt tragikusan felfogni. Egyrészt irreális elvárás lenne, hogy minden informatika iránt érdeklődő fiatalból
programozót faragjunk. Másrészt sok fiatal számára, aki most kezd ismerkedni az informatikával, először riasztó
lehet a programozás nehézségeivel és – tegyük hozzá – „ingerszegénységével” szembesülni. Azok a mai
fiatalok, akik már csillogó-villogó alkalmazásokon (és többnyire játékokon) nőnek fel, egyszerűen nem találják
meg az apropót pl. egy konzolos Pascal-alkalmazás elkészítésében, mely – mondjuk – számokat rendez sorba.
Elmarad a sikerélmény, az izzadságos munka elrettentő emlékképe viszont megmarad. Ezért célszerű az
alkalmazások irányából vezetgetni az arra fogékony fiatalokat a programozási területek felé, hiszen egyes
alkalmazói kategóriák már tartalmaznak programozás specifikus elemeket is; gondoljunk a webszerkesztésre,
vagy akár a táblázatkezelésre, illetve az adatbázis-kezelésre.
A 3.2-3.6. fejezetekben a klasszikus alkalmazói területeket vesszük sorra, és ezekhez tartozó versenyfeladatokat
elemzünk a Nemes Tihamér OKATV feladatai közül. Ezzel szemben a 3.7. fejezetben a nem klasszikus
területek feladataiból szemezgetünk, mégpedig a KöMaL informatikai pontversenyről (lásd a 2.1.1. fejezetet).

2. Képszerkesztési feladatok
A képszerkesztés témaköre közkedvelt a diákok körében, hiszen egyrészt jóval könnyebb a többinél, másrészt a
képszerkesztési feladatok megoldásának folyamata és kimenete látványos, esztétikailag is gyönyörködtető.
A képszerkesztési feladatok megoldására használt szoftverek kiválasztásakor dúskálhatunk a lehetőségek között,
nagyon színvonalas és jól kezelhető (és akár ingyenes) szoftverek állnak a versenyzők rendelkezésére. A
szoftver kiválasztása annak is függvénye, hogy raszteres vagy vektoros grafikai feladatot kell megoldanunk.
Általánosságban elmondható, hogy a fiatalabb korosztálynak és kezdő szinten inkább raszteres képszerkesztési
feladatokat szoktunk kiadni, míg a haladóbbak már elbírnak egy vektoros grafikai feladattal is. A Nemes
Tihamér OKATV-n az országos döntőben már vektoros képszerkesztési feladatokra számíthatnak a versenyzők
(mindkét korosztályban), míg a korábbi fordulókban csak rasztergrafikus feladatokra.

2.1. Nemes Tihamér 2004, I. forduló 1. korcsoport
Ez a feladat a legelső OKATV képszerkesztési feladata volt, mely megoldásáért elég sok pontot lehetett kapni
(20 pont a 100-ból). Maga a megoldás nem túl nehéz, bár ez szoftverfüggő. A feladat kiírásában megzavarhatja
a versenyzőket, hogy precíz méreteket sorol, holott azok betartása nem kötelező (azaz nem is tanácsos, nem is
nagyon lehet betartani, és külön pont sem is jár ezért).
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Alkalmazói versenyfeladatok
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Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, I. forduló 1. korcsoport 1. feladat).
Készíts állományokat (TABLA1, TABLA2, TABLA3, TABLA4), amelyek a 3.2. ábrán
látható 4 KRESZ-táblát tartalmazzák.
3.2. ábra. Kresztáblák

Segítségként mindegyikhez megadunk körülbelüli méreteket. Ezek pontos betartása nem
kötelező.
• Egy 15 mm oldalhosszúságú négyzetben egy 11 mm oldalhosszúságú sárga négyzet van,
mindkettő oldalai 45 fokos szöget zárnak be a koordinátatengelyekkel. A fekete áthúzás 3
mm széles, 15 mm hosszú téglalap.
• Egy 20 20-as sötétkék négyzetben két nyíl van, egy piros és egy fehér. Mindegyik egy 10
5 mm-es téglalapból és egy 9 mm oldalhosszú egyenlő oldalú háromszögből áll.
• Egy 20 mm átmérőjű kék körben a 15 mm magas és széles számot egy 20 5 mm-es piros
téglalappal húztunk át.
• Egy 12 mm oldalhosszúságú szabályos nyolcszögben egy 10 mm oldalhosszúságú
szabályos piros nyolcszög van. Ennek a belsejében szerepel a 12 mm széles, 6 mm magas
STOP szó.
====== Feladat vége ======
A feladat megoldása során egyszerű síkidomok szerkesztése az első lépés, azok pozicionálása, illetve egyes
ábráknál felmerül a forgatás művelete is. A képszerkesztési feladatokról általánosságban elmondható, hogy nagy
szerepet kap bennük a színnel való kitöltés; ez természetesen a jelenlegi feladatra is igaz. Továbbá szöveget is el
kell helyezni egyes ábrákon. A TABLA1 és a TABLA3 kapcsán még az objektumok sorrendjét (takarását) is be
kell állítani.

2.2. Nemes Tihamér 2008, I. forduló 1. korcsoport
4 évvel később egy hasonló nehézségű (bár meglehetősen más természetű) feladatot találunk, melyért azonban
összességében sokkal kevesebb pont járt (17 pont a 200-ból).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2008, I. forduló 1. korcsoport 2. feladat).
Feladatod Kapuvár város címerének elkészítése (lásd a 3.4. ábrát). A cimer.bmp kép már
tartalmazza a címer főbb részeit, de ki is kell színezned azt, és a hiányzó részeket is pótolnod
kell!
3.3. ábra. Címer rajzolás
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A vár bal oldalán látsz egy zászlót és egy hatágú csillagot. Ugyanezeket a címer jobb oldalán
is el kell helyezned! Ügyelj arra, hogy a zászló a képnek megfelelően, jobbra nézzen! A
zászlót és a csillagot próbáld átmásolni, ne pedig megrajzolni!
A jobb oldali várfalon hiányoznak az ablakok (három fekete téglalap), ezeket se felejtsd el
pótolni! A címer alsó részén, a dob jobb oldalán hiányzik a képről a fokos. (A fokos egy
baltára hasonlító, annál kicsit kisebb fegyver volt.) A fokos egy nyélből, ill. egy fejből áll. A
körvonala fekete színű legyen, belseje világosszürke!
A zászlókat piros, fehér, zöld színnel színezd ki! A címer alsó része piros, a teteje kék színnel
legyen kiszínezve! A címer alsó részén szereplő tárgyak (dob, ágyú, fokos, stb.) belseje
maradjon szürke, de a várkapu rácsai közti, és alatta lévő üres hely viszont kék legyen! A vár
tetejét és az azon elhelyezkedő torony tetejét is piros színnel kell kiszínezni!
A címer egy téglafalat utánzó mintán van elhelyezve, ezt a mintát hagyd változatlanul!
====== Feladat vége ======
Az előző feladattal ellentétben itt a fő hangsúly meglévő alakzatok másolásán van, miközben ezekre bizonyos
transzformációkat (tükrözés) is kell végezni. A feladatból mégsem marad ki a rajzolás sem, hiszen a fokost a
versenyzőnek kell megrajzolnia, amihez bizony kellő kézügyesség is szükséges. A feladatban ismét nagyon
nagy (és talán túlzott) jelentőséget kap a színnel való kitöltés; ennek szélsőséges példája a várkapu rácsai közötti
színezés. A téglafalra vonatkozó feladatrész rendeltetése homályos, és tulajdonképpen teljesen felesleges, így
akár zavaró is lehet.

2.3. Nemes Tihamér 2008, III. forduló 1. korcsoport
Ez a feladat ugyanabból az évből való, mint az előző, ugyanazon korosztálynak szól, ám a III. fordulóban.
Nagyon kevés pontot ér (10 pont a 200-ból). A feladat nem nehéz, ám igen változatos, az eredmény pedig
látványos, modern stílusú.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2008, III. forduló 1. korcsoport 1. feladat).
Készítsd el a 3.4. ábrán látható üdvözlőlapot Japánról!
3.4. ábra. Üdvözlőlap
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A lap háttere egy olyan téglalap, amelynek szegélye sötétzöld, kitöltése fehér-világoskék
függőleges színátmenettel történik.
A Napot ábrázoló kör belseje citromsárga-piros, sugárirányú színátmenettel van kitöltve
(szélén sárga, közepén piros).
A Napot takarja két bambusznövény, amelyek törzse világoszöld-sötétzöld színátmenettel van
kitöltve. A növény szárain 3-3 egyforma zöld színű ellipszis látható, amely a bambusznövény
jellegzetességét adja. Az ellipszis vízszintes irányban kissé túllóg a növény szárán.
A bambusznövények törzsén (bal, illetve jobb oldalon) 1-1 sötétzöld ág található, 3-3 darab
levéllel. A levelek elnyújtott ellipszisek, zöld-sötétzöld színátmenettel kitöltve.
A kép alsó részén 4 db Japán zászló látható, amelyek mérete fokozatosan nő. A zászlók az
ábrán látható módon takarják egymást és a bambusznövényeket.
A kép bal felső sarkában a piros színű Japán felirat látható, mely talpnélküli betűtípussal
szerepel.
====== Feladat vége ======
Ebben a feladatban is domináns a kitöltés, ám ezúttal (lineáris és sugárirányú) színátmenetekkel kell az
alakzatainkat (téglalap, ellipszis) kitölteni. Érdemes egy darab zászlót ábrázoló alakzatot rajzolni, majd azt
sokszorozni, transzformálni (skálázás, forgatás). Ügyelni kell az objektumok sorrendjére (takarásra) is.

2.4. Nemes Tihamér 2009, III. forduló 2. korcsoport
Míg az előző feladatok a rajzolási készségeket mérték, addig a következő egy képszerkesztési feladat. A feladat
amúgy nem nehéz, ennek megfelelően – hiszen ne felejtsük el, hogy már a legmagasabb korcsoport legutolsó
fordulójában vagyunk – igen kevés pontot ér (5 pont a 150-ből).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, III. forduló 2. korcsoport 1. feladat).
Feladatod a 3.5-b. ábrán látható kép (torta.png) elkészítése, ami az NJSZT 40 éves
születésnapjára hívja fel a figyelmet. Rendelkezésedre állnak a 3.5-a. ábrán látható
laptop_torta.jpg és njszt_weblap.jpg képek.
3.5. ábra. NJSZT torta
3.5-a. Alapanyagok
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3.5-b. Megoldás
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A kép 600 600 képpont méretű legyen! A képen látható felső és alsó csík 100 képpont magas.
A csíkok háttérszíne RGB koordinátarendszer szerint: (44;46;117).
A szöveg fehér színű, középre igazított, jobbra és alulra vet fekete árnyékot.
A laptop kijelzőjén (elforgatva, perspektivikusan módosítva) látható az njszt_weblap.jpg
kép.
====== Feladat vége ======
Ebben a feladatban a színnel való kitöltés annyiban van „megnehezítve”, hogy tisztában kell lenni az RGB
kódolás használatával. A szöveges objektumoknak árnyékot kell vetniük, meghatározott irányban. A feladatban
a legnehezebb művelet a megadott kép perspektivikus torzítása; ez már egy komolyabb képszerkesztő szoftver
(pl. GIMP) használatát feltételezi.

3. Szövegszerkesztési feladatok
A szövegszerkesztés témaköre igen közkedvelt az alkalmazói versenyeken. Közkedvelt, hiszen a témakör
szerteágazó, ám ugyanakkor (más alkalmazási kategóriákhoz képest) nem túl nehéz. Látványos, változatos
szövegszerkesztési feladatokat lehet az egyes témakörökre felépíteni, ugyanakkor olyan elméleti mélységekbe is
el lehet kalauzolni a versenyzőket, ahová már csak igencsak fejlett logikai készséggel és jártassággal felvértezve
érdemes lemerülniük.
A szövegszerkesztés témakörének másik vonzó tulajdonsága, hogy több más alkalmazói terület elemeit egyesíti
magában, azoknak viszont csak az alapvető elemeit. Például a dokumentumokban színeket kell használnunk és
képeket kell elhelyeznünk (melyeket néha transzformálnunk is szükséges), ezért méltán mondható, hogy a
képszerkesztési alapok felbukkannak az ilyen feladatokban. Másik példa a táblázatok használata. Ez utóbbiak
nem csak a táblázatkezelés alapjait csempészik a versenyfeladatokba, de például adatforrásként használva őket
akár az adatbázis-kezeléssel is összefüggésbe hozhatóak (különösen ha ténylegesen egy adatbázist használunk
adatforrásként).
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a való életben a szövegszerkesztés az egyik leginkább domináns terület az
alkalmazói kategóriákon belül.

3.1. Nemes Tihamér 2008, I. forduló 1. korcsoport
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Az alábbi feladat, lévén 9-10. osztályosoknak szánt és I. fordulós, nem számít nehéznek, bár elég sok pontot ér
(36 pontot a 200-ból). A feladat pozitívuma, hogy a versenyzőknek egy igen látványos, ízléses dokumentumot
kell elkészíteniük egyszerű eszközökkel. A dokumentum tematikája érdekesnek hat, általános ismereteiket is
bővíti.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2008, I. forduló 1. korcsoport 4. feladat).
Készítsd el a 3.6. ábrán látható mintának megfelelően a megadott várakkal (Visegrád, Ozora,
Mosonmagyaróvár, Sümeg, Szigetvár, Siklós, Csobánc, Várpalota, Szigliget, Kőszeg)
kapcsolatos várismertetőket a mellékelt állományok alapján!
3.6. ábra. Várleírás

A lapok legyenek B5-ösek, alul és felül 2 cm-es margókkal, függőlegesen középre igazítottak!
A lapoknak dupla vonalas szegélyt kell adni! A cím 28 pontos Monotype Corsiva (vagy
hasonló stílusú) betűkkel készüljön!
A dokumentum kétoldalas, kéthasábos legyen, a hasábok között elválasztó vonallal! Egyik vár
leírása sem törhet 2 hasábra vagy 2 oldalra! A lapok jobb alsó sarkába, a szomszéd hasáb
aljához igazítva szerepeljen a budai vár két panorámaképe!
A várak neve sötétbarna színű legyen, RGB(255,255,220) színű háttérrel, sötétbarna
szegéllyel, utánuk 6 pontos térközzel! A várleírásokban elválasztást kell alkalmazni, árnyékolt
szegélyezéssel, a leírások jobb felső sarkába kell igazítani a megfelelő képet! A képek 2,12 cm
szélesek legyenek, a panorámaképek pedig teljes hasáb szélességűek (a méretezéskor a képek
arányai ne változzanak). A szöveg a képektől balra 0,2 cm-re legyen!
====== Feladat vége ======
A feladat első körben a különböző oldalbeállítások ismeretét méri fel (lapméret, margó, szegélyezés). A
többhasábos szerkesztés és a hasábok közötti vonal beállítása nem kellene, hogy gondot okozzon.
A feladatban természetesen nagy hangsúlyt kap a képek kezelése, azaz azok beszúrása, méretezése,
körbefuttatása, vízszintes és függőleges igazítása, szövegtől való távolságának a beállítása (ezen műveletek
elvégzésével sok pontot lehet szerezni, 10 pontot a 36-ból).
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A szövegformázások nem túl összetettek (betűtípus, betűméret, szín, igazítás). Szintén jelentős mennyiségben
tartalmazza a feladat különböző szegélyek alkalmazását. A színek beállításakor a versenyzőnek ismernie kell az
„egyéni színek” beállításának lehetőségét, illetve tisztában kell lennie az RGB színkódolás fogalmával.
Az automatikus elválasztás beállítása nem nehéz, ha a versenyző tudja, hol kell azt keresni.

3.2. Nemes Tihamér 2009, I. forduló 2. korcsoport
Az alábbi feladat megoldásához a versenyzőknek olyan eszközöket kell használniuk, melyeket jellemzően
minden terjedelmesebb, nagyobb lélegzetvételű dokumentumban alkalmazni ildomos. Ezek közé tartozik a
fejezetekre bontás, a tartalomjegyzék-készítés, az élőfej és az élőláb. A feladat nagyon sok pontot ér (47 pont a
200-ból).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, I. forduló 2. korcsoport 2. feladat).
Készítsd el a 3.7. ábrán látható mintának megfelelő négyoldalas dokumentumot a
globális.txt forrásszöveg alapján!
3.7. ábra. Klímaváltozás
3.7-a. 1-2. oldal

3.7-b. 3-4. oldal
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A dokumentumban a fekete színen kívül egyetlen világossárga háttérszín, és egyetlen
sötétbarna betű-, illetve szegélyszín található. (A képek is sötétbarnával szegélyezettek.)
A tartalomjegyzéket generálni kell, a dokumentumban a mintának megfelelően elválasztást
kell használni! A lábjegyzet 10 pontos Calibri betűkkel készüljön!
====== Feladat vége ======
A feladatban az egyik legfontosabb témakör a stílusok használata, mely lehetővé teszi a fejezetcímek egységes
formázását, a fejezetek számozását, és a tartalomjegyzék generálását. Természetesen ha pl. a fejezetek kézzel
lettek besorszámozva vagy a tartalomjegyzék manuálisan lett begépelve, akkor erre 0 pont jár.
A dokumentumban trükkös az élőfejek beállítása. Egyrészt az 1. oldalon nem szerepel ilyen (azaz az 1. oldalnak
a többitől eltérő élőfejet kell adni), másrészt a páros és páratlan oldalak élőfeje is különböző (a feladatban csak
az igazításukban térnek el egymástól). Az élőlábba mezőként be kell szúrni az oldalszámot is.
A dokumentumban sok kép szerepel, melyeknek meg kell adni a körbefuttatását, igazítását, a szövegtől való
távolságát, szegélyét. A 7-8. fejezetek kéthasábos formában szerepelnek, az ebben szereplő képek szélességének
meg kell egyeznie a hasábszélességgel.
A tartalomjegyzék előtt és után képek sorozata látható. Minden második kép esetén függőleges tükrözést kell
alkalmaznunk.
Természetesen a dokumentumban több helyen kell bekezdések szegélyeit, színnel való kitöltését beállítani, még
az élőfejben és élőlábban is.

3.3. Nemes Tihamér 2010, III. forduló 1. korcsoport
Mondhatjuk, hogy a következő feladat nehézsége (26 pont a 150-ből) fordítottan arányos a szövegének a
hosszával, hiszen egy (PDF-ben közzétett) minta alapján kell a versenyzőknek a dokumentumot reprodukálniuk,
és ehhez pluszban szinte semmilyen támpontot, instrukciót nem kapnak.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2010, III. forduló 1. korcsoport 3. feladat).
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Készítsd el a Naprendszer holdjainak táblázatát a 3.8. ábrán látható mintának megfelelően!
3.8. ábra. A naprendszer holdjai

A táblázat fejlécsora minden lap tetején jelenjen meg, akkor is, ha átállítjuk a lapméretet!
====== Feladat vége ======
A feladat megoldása elsősorban akörül forog, hogy a diákok mennyire tudnak a szövegszerkesztőben
táblázatokat kezelni. Sok táblázatkezelési eszközt fel kell vonultatniuk, például a külső és belső szegélyeknek, a
cellák háttérszínének, a cellák vízszintes és függőleges igazításának beállítását.
Egyes cellák tizedestörteket tartalmaznak, melyek a tizedesvesszőhöz vannak igazítva; ezt a feladatrészt trükkös
módon, decimális igazítású tabulátor segítségével tudjuk megoldani.
A dokumentum címét élőfejbe kell raknunk. Ezen kívül a táblázat első sorát címsorként kell ismételtetnünk
minden oldal tetején.
Egyes cellák szövegirányát is meg kell változtatnunk (a bolygónevek esetén).
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A táblázatba kerülő adatokat a versenyzők egy mellékelt szövegfájlban megkapják, azonban holdnevek szerinti
ábécésorrendben. Azaz ha ebből a forrásból dolgoznak, akkor célszerű a szövegszerkesztő beépített lehetőségeit
használniuk a táblázat sorainak rendezésére (hiszen az egyes bolygókhoz tartozó holdak keringési távolságuk
szerint vannak rendezve).

3.4. Nemes Tihamér 2007, III. forduló 2. korcsoport
Végül egy olyan feladatot mutatunk be, melynek megoldása során a versenyzőknek a körlevélkészítés bonyolult
(ez esetben különösen megbonyolított) folyamatát kell végigjárniuk. A feladatban vannak igazán különleges
dolgok, mint például képek használata az adatforrásban, vagy feltételes mezők alkalmazása. Bár a feladat
különösen nehéz (hiszen az OKTV országos fordulójának egy feladatáról van szó), mégis meglepően kevés
pontot ér (15 pont a 150-ből).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2007, III. forduló 2. korcsoport 3. feladat).
Készíts körlevelet (törzsdokumentum: törzs.doc, adatforrás: adatok.doc, körlevelek:
szélenergia.doc) hazai és ausztriai szélerőművekről a 3.9. ábrán látható mintának
megfelelően!
3.9. ábra. Szélenergia

A táblázat körvonala csíkozott vonal, halványsárga hátterű, kivéve a szövegeket tartalmazó
részeket. A címek mindenhol sötétkékek, vastagon szedettek. A többi formázás a mintáról
felismerhető.
A települések és megyék megfeleltetését meg kell keresned a számítógépen, annyit tudunk
róla, hogy a file neve: megye.doc. Az adatforrást úgy kell elkészíteni, hogy azt a
későbbiekben más is tudja bővíteni! A körlevelet úgy kell elkészíteni, hogy ha az
adatforrásban a megye nincs kitöltve (üres), akkor a zárójeles részben az „Ausztria” szónak
kell megjelennie, egyébként pedig az adott megye neve után a „megye” szónak (azaz az
adatforrásban csak annyi legyen pl., hogy „Győr-Moson-Sopron”)! A körlevél készítésekor
(egyesítés új dokumentumba funkció) az egyes lapok fejlécében automatikusan jelenjen meg
az adatrekord sorszáma, amiből készült (és ezt ne kelljen beleírni az adatforrásba)!
Nyersanyagot találsz a szélenergia.txt állományban, valamint a településnév.jpg (pl.
vép.jpg) szélerőműveket tartalmazó 7 képfile-ban. A felsorolásjel a szélkerék.jpg-ben
található.
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====== Feladat vége ======
A megoldás első lépése lehet a megfelelő adatforrás megszerkesztése. A feladatban ki van kötve, hogy ennek
egy dokumentumnak (adatok.doc) kell lennie. A forrásban minden rekordnak 3 mezője kell legyen: a település
neve, a megye neve (ez egyes esetekben nincs megadva), illetve a szélerőmű képe. Ezek alapján a forrás a 3.10.
ábrán látható módon fog kinézni.
3.10. ábra. Szélenergia – Adatforrás

A törzsdokumentum formázási lépései nem túl komplikáltak, ám természetesen nem is ezeken van most a
hangsúly. Mindenesetre a színezésektől kezdve a szegélyek beállításán keresztül a térközök megadásáig
többfajta formázási művelet vár a versenyzőkre. Külön figyelmet érdemel az alsó kéthasábos megoldás, melyen
belül decimális igazított és pontokkal kitöltött tabulátort kell alkalmazni.
A feladat megoldásának fő lépései természetesen a mezőkhöz köthetők. Különösen fogós a megyenév
mezőjének megjelenítése, hiszen ha a megye meg van nevezve, akkor a „megye” szót hozzá kell fűzni, ha
viszont nincs megadva, akkor az „Ausztria” szónak kell megjelennie. Ezt Word-ben egy IF mező beszúrásával
lehet megoldani, ami parancsszavas formában a következőképpen fest:
{ MERGEFIELD "Megye" }{ IF { MERGEFIELD "Megye" } = "" "Ausztria" " megye" }

Hasonló megoldást kíván a rekordsorszám élőfejbe való beszúrása. Ez a mezőhivatkozás parancsszavas
formában:
{ MERGEREC }
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Utolsó lépésként természetesen el kell végezni a törzsdokumentum és az adatforrás egyesítését.

4. Táblázatkezelési feladatok
Az alkalmazói témák közül a táblázatkezelés témaköre összetettségében emelkedik ki. Alapvetően sem éppen
egy közkedvelt terület, hiszen az igen összetett számítások, a matematikai alapok nem teszik éppen vonzóvá a
diákok számára. Ezen felül a legtöbb táblázatkezelési versenyfeladat megoldása egészen összetett algoritmusok
megalkotását igényli, ami már-már programozásba hajló tevékenység. A képletek, a függvények, azok
paraméterezése, a feltételes formázások mind-mind ez irányba mutatnak. Még magasabb szintű matematikai
készséget igényel a Solver használata. Szerencsére a diagramok alkalmazása enyhít a táblázatkezelés „szikár”
természetén, hiszen látványos részeredmények előállítására alkalmas; holott egy-egy diagram megkonstruálása
sem mindig egyszerű feladat.
Az ismert alkalmazói versenyek táblázatkezelési feladatait böngészve megállapíthatjuk, hogy a könnyebbnek
szánt feladatok általában a diagramok alkalmazásában csúcsosodnak ki (lásd a 3.4.1. fejezetet). A nehezebb
feladatok (pl. az OKTV-n fellelhetők; lásd a 3.4.4. fejezetet) viszont hosszadalmas, összetett számításokban,
bonyolult képletek alkalmazásában, és annak felmérésében, hogy az adott diák egyáltalán képes-e megérteni a
problémát, képes-e algoritmust alkotni annak megoldására.

4.1. Nemes Tihamér 2009, I. forduló 1. korcsoport
Az alábbi feladat nem nehéz, ám abból adódóan, hogy I. fordulós és 1. korcsoportos, elég sok pontot ér (30
pontot a 200-ból). A feladat nehézségét az eléggé terjengős megfogalmazás talán még fokozza is, ráadásul a
felvázolt számítási módszert sem könnyű elsőre megérteni.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, I. forduló 1. korcsoport 7. feladat).
A középiskolások közül sokan nem látták még a felnőttek számára is szórakoztató, két,
egymástól függetlenül is élvezhető részből álló Jégkorszak című filmet, ezért az iskola
kedvezményes mozilátogatást szervez. A mozi az egységes 600 Ft-os előadásonkénti
jegyárból az alábbi kedvezményt adja (a fenti kedvezmény tehát a két részre egymástól
függetlenül érvényes):

50 főtől

3%

75 főtől

6%

100 főtől

10%

125 főtől

15%

150 főtől

20%

Hogy az iskola minél kedvezőbb árakat érjen el, a lehetőséget meghirdetik az előkészítőre járó
tanulóknak is. A szervezést a diákönkormányzat is támogatja: minden gimnazista, aki csak az
egyik előadásra jelentkezik, 50 Ft, aki pedig mindkettőre, az 80 Ft hozzájárulást kap (ez a
kedvezmény tehát az előkészítősöket nem illeti meg).
A mellékelt mozi.xls fájlban találod a jelentkezők listáját (lásd a 3.11-a. ábrát): a sorszámot
a tanulók monogramja, majd évfolyama követi (az előkészítősöknél E betű szerepel), majd az
1., ill. a 2. részhez tett „+” jelzi, hogy ki melyik részt szeretné megnézni.
3.11. ábra. Mozi
3.11-a. Lista
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3.11-b. Új oszlopok

3.11-c. Diagram

Az F és a G oszlopokat tetszés szerinti célra, szabadon felhasználhatod. A H oszlopba írd be,
hogy az adott tanuló által igényelt – egy vagy két – jegyért mennyit kér a mozi (figyelembe
véve a fenti táblázat szerinti %-os kedvezményt), az I oszlopba azt, hogy az illető diák
szórakozásához mennyivel járul hozzá a diákönkormányzat, a J oszlopba pedig azt, hogy
mekkora összeget kell neki fizetnie. Ezeket az oszlopokat a 3.11-b. ábra szerint alakítsd ki!
Természetesen minden cellát úgy kell kitöltened, hogy az eredeti értékek bármelyike
megváltozik, akkor a változások itt is automatikusan megjelenjenek!
Új munkalapon készíts egy Hányan szeretnék megnézni a Jégkorszak egy-egy részét? c.
diagramot, amely azt szemlélteti, hogy évfolyamonkénti bontásban hányan jelentkeztek az 1.,
ill. a 2. részre! A 3.11-c. ábrán látható minta alapján formázd a sárga diagramterületet, a
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fehérből sötétzöldbe átmenő rajzterületet, a címet, a jelmagyarázatot és a tengelyeket! Az
oszlopokat a képen látható arány szerinti szélességben ábrázold, vastag, fekete kerettel; ezek
kitöltéséhez használd az 1rész.jpg, ill. a 2rész.jpg képek közül a megfelelőt! A
diagramban természetesen az előkészítősöket is vedd figyelembe; a hozzájuk tartozó
oszlopoknak adj külön hangsúlyt ugyancsak vastag, de a fekete helyett sárga szegéllyel!
Minden oszlop tetején jelenítsd meg a megfelelő értéket is, félkövér, dőlt, nagyított, piros
számokkal!
====== Feladat vége ======
A H-J oszlopok kitöltéséhez képleteket, függvényeket (HA, ÜRES) kell alkalmazni. Az elkészítendő
oszlopdiagram kapcsán elsősorban a formázásra kell összpontosítani, de a minta mellett szerencsére ebben a
szöveg is sokat segít, hisz felsorolja a formázandó elemeket (diagramterület, cím, jelmagyarázat, tengelyek,
keretek, értékek). A különböző kitöltési lehetőségekre is kitér a feladat, úgymint a sávos színátmenetes, illetve a
képpel való kitöltésre.

4.2. Nemes Tihamér 2009, I. forduló 2. korcsoport
Az alábbi feladat egy több feladatból álló sorozatnak az utolsó tagja, azaz az adatokat, melyek alapján a
diagramot ki kell rajzoltatni, már korábban a versenyző előállította. A feladat egy tipikus diagramrajzolásos
feladat, csupán a trendvonalak használatával emelkedik magasabb régiókba. Rövidsége ellenére a feladat
egészen sok pontot ér (20 pont a 200-ból).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, I. forduló 2. korcsoport 8. feladat).
Hozd létre a 3.12. ábrán látható diagramot! A világoskék vonal az 1880 és 2007 közötti
időszak éves átlaghőmérsékletének alakulását mutatja, a szilvakék a viszonyítási alapnak
tekintett 1951-1980-as időszak átlaghőmérsékletét (57,2˚F). Feketével a 128 év átlaga alapján
kapható lineáris trendet látjuk, 2020-ig tartó becsléssel, pirossal pedig az utóbbi 20 év
méréseire illeszkedő trendvonalat, 2008-2020-ig. A diagram- és tengelyfeliratokat, a
jelmagyarázatot is az ábra szerint formázd, a tengelyek skálázását is ennek megfelelően állítsd
be! Ügyelj a láthatóságra! A bal felső sarokban az ábrának megfelelően helyezd el a
föld.jpg képet!
3.12. ábra. Globális felmelegedés

====== Feladat vége ======
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A feladatban természetesen meg kell ejteni a megszokott formázási lépéseket, mint például a diagramterület, a
tengelyek, a jelmagyarázat formázásai. A feladat lényegét az egyes trendvonalak és a hozzájuk kapcsolódó
előrejelzések jelentik.

4.3. Nemes Tihamér 2009, III. forduló 1. korcsoport
Mivel átlépünk a III. fordulóba, elvárható, hogy a feladatokban bonyolult számításokat kell elvégezni. Az alábbi
feladat is hűen demonstrálja ezt (20 pontot ér a 150-ből). A feladat pozitívumaként elmondható, hogy a
témaválasztása nem is lehetne aktuálisabb, hiszen magáról a versenyről szól, így a versenyzők számára minden
bizonnyal érdekesnek hat. Másik pozitívum, de egyben nehézség is, hogy a feladat szövege a megoldás
lehetséges menetéről szinte egyáltalán nem árul el részleteket, azaz nagyon sok van a versenyzők
intelligenciájára és jártasságára bízva.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, III. forduló 1. korcsoport 5. feladat).
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által szervezett Nemes Tihamér verseny
néhány, egymáshoz viszonylag közel eső iskolájának legjobban szereplő versenyzői négy
helyen írhatják meg a regionális forduló dolgozatait. Az A, a B és a C vizsgahelyen 15 fő
számára van lehetőség, míg a D vizsgahely 20 versenyző részére tud férőhelyet biztosítani. A
tovabb.txt szövegfájl az iskolák nevét, az onnan továbbjutott tanulók számát tartalmazza,
továbbá azt is megmutatja, hogy hány Ft-ot tesz ki egy-egy versenyző utazási költsége rendre
az A, a B, a C, ill. a D vizsgahelyre. Egy-egy iskola versenyzői együtt, ugyanarra a
vizsgahelyre utaznak.
Készítsd el a regionális forduló beosztását, azaz határozd meg, hogy melyik iskola versenyzői
melyik vizsgahelyen oldják meg a regionális forduló feladatait, ha az utazási költség
minimalizálása a cél! Természetesen tetszőleges számú segédcellát fölhasználhatsz, de valami
olyan elrendezést várunk, mint amit a 3.13. ábrán látsz. Világosan tűnjön ki, hogy az egyes
iskolák számára melyik vizsgahelyet jelölöd ki (az ábrán szereplő beosztás természetesen csak
illusztráció), továbbá az is, hogy mennyi lesz összesen a minimális utazási költség!
3.13. ábra. Regionális forduló – Minta

A nagy számítási igényre tekintettel most természetesen nem várjuk el, hogy a kiindulási
adatok bármely változása esetén azonnal helyes eredményt kapj, de a táblázatkezelő
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eszközeinek segítségével gondoskodj azokról a feltételekről, hogy megoldható esetben, kellő
idő és kellő számítási kapacitás birtokában megoldásra jussunk!
====== Feladat vége ======
A feladat szövegében lényeges megjegyzés az, hogy tetszőleges segédcellát fel lehet használni a megoldás
során. Mivel a feladat jellegéből kitűnik, hogy a megoldáshoz a Solver segítségét kell igénybe vennünk, így
valóban sok segédcellára lesz szükségünk. A feladat kiírói egy, a 3.14. ábrán látható munkalapot képzelnek el.
3.14. ábra. Regionális forduló – Megoldás

A H6:K18 tartomány tartalmazza a Solver módosuló celláit, melyek 0 vagy 1 (azaz bináris) értéket vehetnek fel.
Az M oszlopban természetesen összegek szerepelnek, és a Solver korlátozó feltételeiben kapnak szerepet.
Hasonlókat lehet elmondani az O20:R20 tartományról. A T6:T18 néhány nem túl gyakran használt függvény
alkalmazását kívánja meg. A B22 cella lesz a Solver célcellája, melynek értékét minimalizálni kell.

4.4. Nemes Tihamér 2010, III. forduló 2. korcsoport
A táblázatkezelési feladatok közül utolsóként egy OKTV országos fordulós feladatot mutatunk be. Ez a feladat
már nagyon összetett, sok pontot is ér (35 pontot a 150-ből). Témaválasztása érdekesnek mondható, a
versenyzők általános ismereteit is bővíti. A feladat megoldásához sokrétű táblázatkezelési ismeretekkel kell
rendelkezni, a webes adatok importálásától a feltételes formázásokon keresztül az adatok érvényesítéséig.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2010, III. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
• A.
A http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisbolygók\_listája\_(1-500) címen elérhető weblap adatai
alapján hozz létre egy munkalapot az alábbiak szerint:
• az 1. sorba készítsd el a táblázat „fejlécét”,
• az A oszlopba kerüljön a kisbolygó sorszáma,
• a B oszlopba a kisbolygó neve; a Ceres mögül töröld ki, hogy „(törpebolygó)”,
• a D oszlopba a kisbolygó ideiglenes neve (feltéve, hogy van),
• az E oszlopba a kisbolygó felfedezésének ideje,
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• az F oszlopba a kisbolygó felfedezésének helye,
• a G oszlopba pedig a kisbolygó (összes) felfedezőjének neve.
Ha a néhány fölösleges sort kitörlöd, a kisbolygóid éppen az 501. sorig fognak tartani.
• B.
A C1 cellába írd be: „A felfedezés éve”, a C oszlopba pedig függvénnyel a kisbolygók
felfedezésének évét!
• C.
Láthatod, hogy bár az első 500 kisbolygó felfedezése lényegében 1903-ig tartott, van
közöttük 1910-es adat is. Bár a lista készítői nem sok gondot fordítottak az időrendre, azt
azért vedd észre, hogy a 42. sorszámú Isis kisbolygóval bezárólag helyes a kronologikus
sorrend. Ennek azért van jelentősége, mert a kisbolygók felfedezésükkor egy ideiglenes
elnevezést kapnak. Az ideiglenes név három részből áll:
• a felfedezés évszáma,
• egy betű, amely egy félhónapot jelöl (A: január 1-15., B: január 16-31., C: február 1-15.
stb.),
• egy második betű (esetleg egy számmal kiegészítve), amely az adott félhónapban
mutatja, hányadikként fedezték fel a kisbolygót.
A D oszlop java része azért üres, mert az ideiglenes név rendszerét csak 1892-ben vezették
be. Határozd meg az első 42 kisbolygó ideiglenes nevét (feltéve, hogy itt még korrekt az
időrendi lista)! Mivel akkoriban még elég ritkák voltak a felfedezések, a számmal történő
kiegészítésre nincs szükség.
(folytatás következik)
====== Feladat vége ======
A feladat szimpatikusan indul: webes forrásból kell importálni az adatokat. Persze ezeket az adatokat
megfelelően „ki kell gyomlálni”, és a megadott struktúrába foglalni.
A B feladatot rutinosan kellene tudnia megoldani minden ebbe a korosztályba tartozó középiskolásnak.
A C feladat erre rárak még egy lapáttal, már jóval összetettebb képletek alkalmazását követeli meg. Különösen
annak megszámolása okozhat nehézséget, hogy az adott részhónapon belül hányadikként fedezték fel az adott
kisbolygót.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2010, III. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
(folytatás)
• D.
Biztosíts lekérdezési lehetőséget egy-egy év felfedezéseivel kapcsolatban! Töltsd ki az
(egyesített) C507:G507-es cellát olyan képlettel, amely választ ad az alábbi kérdésekre:
• A B507-es mező által meghatározott évben a táblázat szerint volt-e felfedezés?
• Ha igen, akkor abban az évben összesen hány kisbolygóra bukkantak rá?
• Ezek a felfedezések mind egyetlen városhoz fűződnek-e? Ha igen, tüntessük fel a nevét
is!
Tehát a képlet a 3.15-a. ábrán látható formában szolgáltassa a választ!

35
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Alkalmazói versenyfeladatok
elemzése
3.15. ábra. Kisbolygók
3.15-a. Felfedezés éve

3.15-b. Felfedezés helye

3.15-c. Összehasonlítás – Minta

3.15-d. Összehasonlítás

• E.
Biztosíts lekérdezési lehetőséget egy-egy város felfedezéseivel kapcsolatban is! Ha a B510es cellába beírunk egy városnevet, akkor a mellette lévő, C510:G510-es (egyesített)
cellában jelenjen meg a következő 3 lehetőség közül a megfelelő (természetesen a táblázat
aktuális adataival összhangban):
• a táblázatban nem szerepel ilyen város,
• a megadott város szerepel a táblázatban, de csak egyszer találkozunk a nevével, vagy ha
többször is, csak egyazon naptári éven belül; ilyenkor a válasz tüntesse fel a felfedezett
kisbolygók számát és az adott évet,
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• a megadott város több évszámhoz kapcsolódóan is szerepel a táblázatban; ilyenkor a
válasz tüntesse fel a városban felfedezett kisbolygók számát és a felfedezéseihez
kapcsolódó legkorábbi és legkésőbbi évet.
Írj tehát az egyesített cellába olyan képletet, amely a 3.15-b. ábrán látható formában
szolgáltatja a választ!
Ennek a feladatnak a megoldása több pontot ér, ha nem használsz segédcellát!
• F.
Készítsd elő a táblázat alatt, az 513-as sorban a 3.15-c. ábrán látható mintának megfelelően
a következő lekérdezést! A két legördülő listából bármely kisbolygót lehessen választani,
akár ugyanazt is. A középső (a lenti ábrákon színes) cellát töltsd ki egy olyan numerikus
(tehát nem szöveges!) értéket adó képlettel, amely minden esetben a két kisbolygó
felfedezési évének különbségét tartalmazza! Oldd meg, hogy – bármelyik két kisbolygót is
választjuk – a cellában mégse ez az (egész) szám jelenjen meg, hanem a lenti három
lehetőség közül a megfelelő, mégpedig éppen a 3.15-d. ábrán látható minta szerinti színnel!
====== Feladat vége ======
A D-E. feladatok természetesen a függvények minél magasabb szintű alkalmazását mérik le (keresés,
összeszámlálás, logikai vizsgálat, összefűzés stb.) Az E. feladatban plusz 1 pontot jelent az, ha nem használunk
segédcellákat; ez a tartományban való keresést nehezíti meg.
Az F. feladat az előzőekhez képest már semmiképpen sem nehéz, csupán a legördülő listák létrehozásával
(adatok érvényesítésével) és a feltételes formázással van némileg megnehezítve.

5. Adatbázis-kezelési feladatok
A Nemes Tihamér OKATV-n adatbázis-kezelési feladatokat csak a 2. korcsoportban (OKTV) találunk, azon
belül is csak a II. és III. fordulóban. Ez nem is csoda, hiszen ha mélységeiben akarjuk a versenyzők adatbáziskezeléssel kapcsolatos ismereteit felderíteni, bizony igen nehéz és összetett feladatokat kell felvonultatnunk.
Azok a tanulók képesek megbirkózni ilyen jellegű feladatokkal, akiknek a látásmódjába befészkelte már magát a
magas szintű adatabsztrakció. Maga a témakör is összetett: táblák létrehozása és kapcsolataik; lekérdezések;
táblák összekapcsolása (join); rekordok szűrése, rendezése, csoportosítása; rekordok felvitele, törlése, frissítése;
űrlapok és jelentések stb.
Ennek megfelelően – és ez személyes észrevételünk – az alkalmazói versenyek adatbázis-kezelési feladatai is
mintha egy kaptafára készülnének: adott egy adatmodell, ami alapján létre kell hozni az adattáblákat, adatokat
kell importálni ezekbe, majd pedig bonyolultabbnál bonyolultabb lekérdezéseket elvégezni. A feladatok
„körítése” (azaz a témakör, amibe a feladatot ágyazzák) is általában nagyon „unalmas”; a diákokat a legkevésbé
sem érdeklő témákról szólnak, mint például autóbuszok menetrendjéről, kínai cégek profitjáról vagy villamos
erőművek fűtőanyagairól. Sajnos akár a Nemes Tihamér OKATV, akár a KöMaL adatbázis-kezelési feladatait
lapozzuk végig, ilyen feladatokkal találkozunk; nehéz üdítő kivételre lelnünk. Éppen ezért egy tipikus feladatot
elemzünk a továbbiakban.

5.1. Nemes Tihamér 2007, III. forduló 2. korcsoport
Mint előrevetítettük, egy igen nehéz és összetett feladatot ismerhetünk meg. A pontozása (40 pont a 150-ből) is
ezzel áll arányban. Természetesen a versenyzőknek nem kötelező az összes részfeladatot megoldaniuk, azokra
külön-külön kapnak pontokat, sőt azokon belül akár részpontokat is.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2007, III. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
Adatbázisunkban napelemekkel kapcsolatos adatokat tartunk nyilván. Tároljuk a gyártó és
forgalmazó cégek adatait, a napelemek legfontosabb paramétereit, s hogy az egyes
napelemeket milyen áron forgalmazzák az adott cégek. Négy adattáblát építünk, melyek a
3.16. ábrán látható attribútumokat és kapcsolatokat tartalmazzák.
3.16. ábra. Napelemgyártó cégek – Táblák
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• A.
Egy üres adatbázisban hozd létre a négy adattáblát, a köztük lévő kapcsolatokkal! Az
adattípusok olyanok legyenek, hogy a napelem.xls fájlban lévő adatokat be lehessen
tölteni az adattáblákba. Állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő ellenőrizze a hivatkozási
integritást! A kapott napelem.xls táblázat lapjain lévő adatokat illeszd be a táblákba!
• B.
Írasd ki, hogy az egyes forgalmazóknál az egyes napelemek teljesítmény/ár aránya hogy
aránylik az adott napelem átlagos teljesítmény/ár arányához (0-98% olcsó, 98-101%
átlagos, 101%-tól drága)!
• C.
A napelemek típusa szerinti ABC sorrendben listázd ki, hogy a napelemeket melyik
forgalmazó árusítja a legolcsóbban és mennyiért! A listában azok a napelemek is jöjjenek
fel, akiket senki nem forgalmaz, de ott a forgalmazó neve és a minimális ár legyen üres!
• D.
Készíts lekérdezést, ami kiírja azoknak a napelemeknek a típusát (legfeljebb egyszer),
melyeket legalább két különböző áron forgalmaznak!
• E.
Töröld azokat a gyártókat, akik nem gyártanak egyetlen napelemet sem!
(folytatás következik)
====== Feladat vége ======
Az A. feladat kapcsán kell a 3.16. ábrát értelmezni, a mezőtípusokat kikövetkeztetni, elsődleges és külső
kulcsokat beállítani. Ezek után következhet az adatok Excel-fájlból való importálása.
A B-D. feladatokban igen összetett lekérdezéseket kell konstruálni; előkerülnek itt a beágyazott lekérdezések, a
csoportosítások, táblák összekapcsolása (inner join, left/right join), számított mezők, aggregáló függvények
(átlag, minimum). Megállapíthatjuk, hogy ezek az alfeladatok egészen nehezek, sőt már az értelmezésük is
sokaknak gondot okozhat (tipikus példa erre a B. feladat). Persze közben ne feledjük, hogy ezzel a feladattal az
OKTV döntőjében találkozhatunk!
Az E. feladat viszont nem okozhat komoly gondot, bár a törlő utasításban itt is egy beágyazott lekérdezést kell
használni.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2007, III. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
(folytatás)
• F.
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Az épületfizikában a fal vagy a nyílászárók hőátbocsátási tényezőjét U-értéknek nevezik.
Ez azt mutatja meg, hogy ha 1˚C-kal hidegebb van kint, mint bent a házban, akkor 1
négyzetméter falon mennyi energia kerül leadásra bentről kifelé, azaz mennyi az
energiaveszteség. Tegyük fel, hogy a házunk 36 cm vastagságú téglából épült, és kívülről
nincs szigetelve. Ennek a falnak az U-értéke 0,33. Ez tehát annyit jelent, hogy ha pl. télen
kint -10˚C van, bent pedig 20˚C, azaz 30˚C a hőmérséklet különbség, akkor a ház falának
minden egyes négyzetméterén 0,33 30 = 9,9 Watt energiaveszteségünk van. Tegyük fel,
hogy jó minőségű ablakokat és ajtókat vásárolunk, melyeknek az U-értéke 0,8. Ez pedig
annyit jelent, hogy a nyílászárók minden egyes négyzetméterén 0,8 30 = 24 Watt
energiaveszteségünk van ezen a hideg téli napon.
Készíts egy űrlapot (lásd a 3.17-a. ábrát), ahol a felhasználó megadhatja, hogy a háza
összesen hány négyzetméternyi falból és hány négyzetméternyi nyílászáróból áll, ezeknek
mennyi az U-értékük, és hogy adott napon hány fokkal szeretnénk melegebbet a házban,
mint odakint. Ezek alapján egy gombnyomásra jöjjön fel (egy lekérdezés segítségével),
hogy az egyes napelemtípusokból összesen hány darabot kellene felszerelnünk a ház
tetejére, hogy egy átlagos napsütötte napon fedezzük a teljes energiaveszteséget, azaz csakis
a napelemmel fűtsük be a házat! A tNapelem tábla Teljesítmény oszlopa adja meg
Wattban egy darab napelem energiatermelését egy átlagos napsütéses napon.
3.17. ábra. Napelemgyártó cégek (folytatás)
3.17-a. Űrlap

3.17-b. Riport
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• G.
Készíts jelentést, ami kilistázza a gyártókat és a általuk gyártott napelemeket. Csak azokat
kell megjeleníteni, amelyeket forgalmaz is valaki. A gyártónál jelenjen meg a napelemeinek
az átlagteljesítménye két tizedesre kerekítve, és az, hogy hány fajta napelemet gyárt. Ezután
következzen a listában az adott gyártó összes napelemének típusa, teljesítménye, és hogy
mi az a legkedvezőbb ár, amiért az adott típusú napelemet megvásárolhatjuk. A riport
formátuma a 3.17-b. ábrán látható legyen.
====== Feladat vége ======
Az F. feladat valamiképp kilóg a többi feladatrész közül. Érdekessége, hogy a szükséges lekérdezést nagyon
könnyű megkonstruálni, az űrlapot nemkülönben; esetleg az űrlap mezőire való hivatkozásokat nem olyan
könnyű mindebbe belefűzni. Ennek a feladatrésznek a pontozásából is kitűnik, hogy a feladat fő nehézségét
annak megértése okozza (a megértésért 3 pont jár a 7-ből). Márpedig üdvözölendő, hogy az előző
szokványosnak mondható, cikornyás lekérdezéseket megkövetelő feladatrészeken túl egy sokkal érdekfeszítőbb,
konstruktívabb feladatot kell a versenyzőknek megoldaniuk, mely általános ismereteiket is bővíti, és mely típusú
feladatokkal szakmai pályafutásuk alatt is többször találkoznak majd.
A G. feladatról is elmondható ez utóbbi, bár itt a jelentés mögött álló lekérdezés is jóval nagyobb (a B-D.
feladatokhoz hasonló) bonyolultságú.

6. Prezentációkészítési feladatok
A prezentációkészítés témaköre közkedvelt a diákok között, hiszen egy meglehetősen könnyű anyagrészről van
szó, másrészt a feladatok kimenete többnyire látványos, szemet gyönyörködtető, épp ezért sikerélmény-forrás
lehet az informatikát tanulók számára.
Ugyanakkor maga a témakör nem túl összetett, akár azt is mondhatjuk, hogy egyhangú. A különféle alapszintű
formázásokkal, az animációs effektusokkal és beállításokkal szinte ki is merül a repertoár. Ezért is támadhat az a
benyomás az emberben, hogy az egyes versenyek prezentációkészítési feladatai valamiképp mind egy kaptafára
készülnek: minta alapján kell egy pár diából álló prezentációt elkészíteni, melyhez hosszadalmas leírást
csatolnak a kívánt (főképp) animációs beállítások ismertetésére.
A fentiek miatt csupán egyetlen prezentációkészítési feladatot elemzünk.

6.1. Nemes Tihamér 2010, II. forduló 2. korcsoport
Mint fentebb említettük, a következő feladat egy tipikusnak mondható prezentációkészítési feladat. Kis
kitartással könnyedén megoldható, ennek megfelelően nincs túlpontozva (20 pont a 150-ből).
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2010, II. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
Feladatod egy Afrikáról szóló rövid prezentáció készítése a 3.18. ábrán látható minta alapján.
Próbáld a mintán látottakat minél jobban lemásolni! (Az elhelyezett „Minta” szövegeket
hagyd figyelmen kívül!)
3.18. ábra. Afrika – A fekete kontinens
3.18-a. 1-2. dia

40
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Alkalmazói versenyfeladatok
elemzése

3.18-b. 3-4. dia

Ügyelj a következőkre:
• Minden dia háttere fekete színű legyen, a szövegek fehér, szürke, illetve narancs színnel
szerepeljenek (lásd a mintát)!
• A második, a harmadik és a negyedik dián a fejléc (arcfestes.jpg kép), és a kép alatt
elhelyezett fehér vízszintes vonal ugyanabban a pozícióban legyen elhelyezve!
• A szövegek minden dián Arial, vagy más, talpnélküli betűtípussal szerepeljenek!
• A prezentációnak automatikusan (végtelenített lejátszásban) kell működnie, teljes
képernyős üzemmódban!
(folytatás következik)
====== Feladat vége ======
Az eddigiek mindenképpen a diaminta nézet alkalmazását kívánják meg. Ebben a nézetben kell beállítani
egységesen a diák háttérszínét, a szövegek alap betűtípusát és színét (fehér). Ebben a nézetben kell berakni az
arcfestes.jpg képet a fejlécbe. A diaminta használatának mellőzését pontlevonással büntetik.
A teljes képernyős üzemmód alapértelmezett diavetítési beállítás. A végtelenített (ismétlődő) lejátszást a vetítési
beállítások között lehet megtalálni.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2010, II. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
(folytatás)
Címdia
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• A címdián az arcfestes.jpg kép jobbra igazítva szerepeljen, mellette balról az
„Afrika” szöveg fehér, „A fekete kontinens” szürke színű legyen!
• Az arcfestes.jpg kép tetejére és aljára egy-egy vízszintes fehér vonal legyen
illesztve!
• A tájképeket tartalmazó fotókat (tajkep_ff1, …, tajkep_ff5) a mintán szereplő
elrendezésben kell elhelyezni! A képek egymás után jelenjenek meg egy tetszőleges
effektus használatával, anélkül, hogy kattintanunk kellene az egérrel!
• Először az első sorban elhelyezett 3 kép jelenjen meg egymás után, ezeket az alsó
két kép kövesse egymás után!
• A címdia megjelenése után 15 másodperccel automatikusan a második dia (Afrika – a
legek földrésze) jelenjen meg!
2. dia: Afrika – a legek földrésze
• A szöveg felsoroláslistában helyezkedik el. Némelyik listaelemnek beágyazott
listaeleme is van.
• A legszegényebb, leggyorsabb, legmagasabb stb. szavakat sárga színnel kell kiemelni!
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 3. dia jelenjen meg!
3. dia: Afrika országai
• A szöveg sorkizárt igazítású.
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 4. dia jelenjen meg!
4. dia: Kvíz
• A „Szerinted mi fenyegeti napjainkban a Kilimandzsárót?” kérdés sárga színnel
szerepeljen!
• A válaszok betűvel jelölt (A., B., C., D.) sorszámozott listában szerepeljenek!
• A dia jobb oldalán a visszaszamlalas_animacio.gif animációt kell elhelyezni,
amelyen azt látjuk, hogy 10-től egy másodperces késleltetéssel jelennek meg a számok,
egészen 1-ig! Ezzel jelezzük, hogy a prezentáció megtekintőjének 10 másodperce van
arra, hogy kigondolja, hogy melyik a helyes válasz a kérdésre.
• A

dia

megjelenésétől

számított

10

másodperc

múlva

a

visszaszamlalas_animacio.gif képnek el kell tűnnie, majd meg kell jelennie

(tetszőleges effektus használatával) az „Ez a helyes válasz!” szöveget tartalmazó
szövegdoboznak a „Hóolvadás” szöveg mellett! Ez a szöveg a dia megjelenésekor
természetesen ne látszódjon! A szövegdoboz zöld hátterű, fehérrel szerepeljen benne a
szöveg!
• A szövegdoboz megjelenése után 2 másodperccel jelenjen meg a „További érdekes
kérdéseket találsz a http://kvizpart.hu/kviz/ weboldalon.” szöveg!
• A dia megjelenése után 15 másodperccel a címdia jelenjen meg!
====== Feladat vége ======
A szövegek formázása, a képek beillesztése és formázása nem okozhat gondot a versenyzőknek; igazából
figyelmet és igényes hozzáállást kíván.
A feladat érdekesebb részét természetesen az animációs beállítások adják. Egyrészt mindegyik dia továbbítását
időzítve kell megoldani. Az egyéni animációk is mind időzítettek, különböző megjelenési és eltűnési
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effektusokat használhatunk, igény szerint. Tulajdonképpen mindezek helyes beállítása is csak a szöveg helyes
értelmezésének és kellő odafigyelésnek a függvénye.

7. Egyéb témakörök feladatai
Ebben a fejezetben a kevésbé hivatalosnak számító alkalmazói versenykategóriák közül szeretnénk kettőt
kiemelni: a webszerkesztést és a multimédia-szerkesztést.
Bár webszerkesztési feladatokkal elvétve a nagy, ismert versenyeken is találkozhatunk (például a Nemes
Tihamér OKATV-n is), a terület sokkal színesebb és érdekesebb annál, mint hogy ne használjuk
tehetséggondozási célra a benne rejtező lehetőségeket. Ráadásul egy olyan alkalmazói területről van szó, mely a
fiatalok körében rendkívül népszerű.
Hasonló érveket sorakoztathatunk fel a multimédia-szerkesztés témaköre mögött. Sajnos erről a területről szinte
kizárólag a képszerkesztés témaköre szokott a nagy, ismert alkalmazói versenyek feladataiban előfordulni.
Ebben a fejezetben éppen ezért a KöMaL informatikai pontversenyének (lásd a 2.1.1. fejezetet) a feladatait
elemezzük, mivel a fenti szempontok alapján ezt a versenyt látjuk a leginkább kísérletezőnek. Emlékeztetni
szeretnénk arra, hogy ezen a versenyen a résztvevők otthon dolgoznak, és 1 hónap áll rendelkezésükre a
feladatok megoldására, valamint a megoldások beküldésére.

7.1. Webszerkesztés
Webszerkesztési feladatok a Nemes Tihamér OKATV-n is fellelhetők a 3. fordulón a 2. korcsoportban (azaz az
OKTV országos döntőjében). Ezen OKTV-s feladatok általában a klasszikus webszerkesztési feladatok közé
sorolhatóak, azaz néhány HTML-oldalt kell a versenyzőknek megszerkeszteniük, azokat esetleg CSS-en
keresztül formázniuk.
Az alábbi 2 KöMaL feladattal azt szeretnénk bemutatni, hogy a webszerkesztés témakörében rendhagyóbb,
érdekesebb feladatok is kiötölhetők.
Versenyfeladat (KöMaL 2010. szeptember, I. 246. feladat).
Készítsünk XML formátumú versválogatást legalább két költő verseinek felhasználásával. A
jólformázott dokumentum költőnként legalább két, több versszakos versből álljon. Az
elkészítés során a következő tag-eket használjuk: valogatas, kolto, koltonev,
koltoszulev, koltoszulhely, vers, verscim, versszak, verssor, versev.
A válogatást böngészőprogrammal jelenítjük meg. Az esztétikus megjelenítéshez készítsünk
CSS stíluslapot. A formázást úgy alakítsuk ki, hogy a dokumentum tartalmi egységei jól
elkülönüljenek egymástól. A 3.19. ábrán látható mintát segítségnek szánjuk, de nem cél annak
lemásolása.
3.19. ábra. Versválogatás
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Versek elektronikus formában a http://mek.oszk.hu/ lapról is letölthetők.
Beküldendő a válogatást tartalmazó dokumentum (i208.xml) és a formát leíró stíluslap
(i208.css).
====== Feladat vége ======
A feladat egy igen kevéssé ismert témát céloz meg, mégpedig XML-adatok formázását stíluslap (CSS)
segítségével. Egy XML-fájl fejlécében a 3.20-a. ábrán látható módon lehet hivatkozni a formázásokat leíró CSSfájlra. A CSS-fájlban pedig a 3.20-b. ábrán látható formában lehet megadni az egyes XML-tagek formázására
vonatkozó beállításokat. Ezek után ha az XML-fájlt megnyitjuk egy webböngészővel, látni fogjuk, hogy az
adatok megfelelő hierarchiában (tulajdonképpen táblázatokba igazítva) és a megadott formázással jelennek meg.
3.20. ábra. Versválogatás – Forrás
3.20-a. XML
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3.20-b. CSS

Versenyfeladat (KöMaL 2010. szeptember, I. 246. feladat).
A következő játékot egy személy játssza egy
méretű táblázatban. Kezdetben a
táblázat minden cellája kék színű. Ha egy cellára rákattintunk, ennek a cellának és
oldalszomszédainak színe megváltozik. Ha egy cella kék volt, akkor piros lesz, ha piros, akkor
pedig kék. A cél egy adott állapot elérése.
Készítsük el a játék weblapon játszható változatát. Az oldalon – a betöltését követően –
jelenítsünk meg két táblázatot. Az egyik táblázat – amelynek állapotát a játékos módosíthatja
– minden cellája legyen kék. A másik táblázat mutassa a célállapotot. A célállapotot
véletlenszerűen alakítsuk ki, biztosítva a megoldhatóságot. A játékos az első táblázat celláira
kattintva megpróbálja elérni a célállapotot. Ha sikerrel járt, akkor írjuk ki, hogy hány lépésben
adta meg a megoldást, és jelezze, ha kevesebb lépésben is el lehetett volna érni azt.
A feladat megoldásánál a HTML és a Javascript elemei használhatók.
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Beküldendő az i246.html dokumentum és az esetlegesen szükséges GIF, JPEG vagy PNG
formátumú képfájlok, valamint a megoldás rövid dokumentációja ( i246.txt vagy i246.pdf)
egy i246.zip fájlba tömörítve.
====== Feladat vége ======
A feladat inkább programozási feladat, hiszen a lényegi részt Javascriptben tudjuk megvalósítani. Mindenképp
érdekes megoldandó probléma a táblázat celláira való kattintás eseményének a kezelése; ehhez feltételezhetően
a versenyzők a webes fórumokból fognak ötleteket meríteni.
Maga a játék nem bonyolult, a cellák Javascriptből való beszínezése könnyedén megoldható. Érdekes kritérium,
hogy a célállapotnak elérhetőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a célállapotot nem teljesen véletlenszerűen kell
generálni, hanem valahány véletlen, de szabályos lépést kell a programmal elvégeztetni, és annak eredményét
célállapotnak kijelölni.

7.2. Multimédia-szerkesztés
Napjainkban az alkalmazásokban egyre nagyobb szerep jut a multimédia tartalmaknak. Éppen ezért az
alkalmazói versenyeknek is haladniuk kell a korral, azaz multimédia-szerkesztési (kép-, audio- és
videoszerkesztési) feladatokat kell a versenyfeladatok közé csempészni. Mindebben persze nagy szerepe van
annak is, hogy a mai fiatalokat ezeken a témakörökön keresztül jobban meg lehet fogni.
Az alábbi 4 feladatban a fentieken túl közös az is, hogy mindegyikük ingyenes, illetve szabad szoftverek
alkalmazását propagálja. Mindenképp megsüvegelendőnek ítéljük azon igyekezetet, hogy a diákokat szabad
szoftverek használatára próbáljuk szocializálni.
Versenyfeladat (KöMaL 2009. október, I. 222. feladat).
Rajzoljuk meg iskolánk számítógépes hálózatának topológiáját. Az ábra tartalmazzon legalább
egy számítógéptermet, a diákok által hozzáférhető gépeket, néhány tantermi és szertárbeli
számítógépet, valamint a meglévő routereket, switcheket, egyéb hálózati eszközöket és az
internet-kapcsolatot. Tüntessük fel az eszközök lényegesebb hálózati jellemzőit. Ügyeljünk az
ábra áttekinthetőségére. A szükséges adatokat szerezzük be az iskola rendszergazdájától vagy
informatikatanárától. A feladat megoldásához a Dia nevű programot használjuk, amely
ingyenesen használható és letölthető a http://live.gnome.org/Dia oldalról.
Beküldendő egy tömörített állományban (i222.zip) a topológia (i222.dia) fájl és ennek pdf
formátumú változata (i222.pdf), valamint egy rövid leírás, amely tartalmazza a használt
program verziószámát, és az operációs rendszert.
====== Feladat vége ======
Ennek a feladatnak a megoldása rengeteg lehetőséggel kecsegtet. Először is egy remek szabad szoftvert, a Dia-t
(melyet a Microsoft Visio egyik ellenfelének is tekintenek) ismerhetik meg a versenyzők, mellyel a 3.21.
ábrához hasonló diagramok készíthetünk.
3.21. ábra. Dia-val készített hálózati diagram
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Másrészt rengeteget tanulhatnak és tapasztalhatnak a diákok a hálózatok felépítéséről és a hálózati eszközökről.
Egy erre fogékony diák számára hatalmas élményt jelent annak kinyomozása és felismerése, hogy az általa nap
mint nap használt iskolai hálózat működése milyen fizikai eszközökön keresztül valósul meg (és hogy „nem
csak úgy van”). És micsoda remek ötlet az is, hogy a diák ehhez egy szakember, az iskolai rendszergazda
segítségét kérje (aki remélhetőleg nem is fogja elhárítani magától egy tudásra szomjas diák kérését).
Versenyfeladat (KöMaL 2010. december, I. 246. feladat).
Ismert játék, illetve fizikai demonstrációs eszköz az ingasor (Newton bölcsője); lásd a 3.22.
ábrát. A kísérlet az energia- és a lendület-megmaradás törvényét mutatja be.
3.22. ábra. Newton bölcsője
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Készítsük el gif-animációs szerkesztőprogrammal a kísérlet szimulációját. A megoldáshoz
ajánljuk a Stykz vagy a Pivot Stickfigure Animator nevű (internetről ingyenesen letölthető)
programot. (A programokról rövid leírás olvasható a http://blog.sulinet.hu/oktinf/ oldalon,
illetve oktatófilmek találhatók az ismert videómegosztókon.)
A szimulációhoz három animációt készítsünk, amelyek 1, 2, illetve 3 golyó kitérítése után a
tökéletesen rugalmas ütközés utáni mozgást mutatják be. Az animációkhoz végtelenített
lejátszást és megfelelő képváltási sebességet állítsunk be.
Beküldendő tömörített állományban (i255.zip) az animációk gif, valamint forrásállománya a
szerkesztőprogram alapértelmezett formátumában és egy rövid dokumentáció ( i255.txt,
i255.pdf, …), amely tartalmazza vázlatosan a megoldás leírását és a használt szoftver nevét.
====== Feladat vége ======
A feladat természetesen nem csupán egy GIF-animáció elkészítése, még talán nem is az informatika dominál a
feladatban; ötletesen házasítja azt össze a fizikával, hiszen az animáció ýýképkockáihoz” bizony fizikai
számításokat vagy kísérleteket kell végezni.
Az informatikai vetületre kitérve mindenképp építő jellegű az, hogy a diákok számára próbálunk különböző
szoftveres alternatívákat mutatni (a fizetős szoftvereken túl).
Versenyfeladat (KöMaL 2010. január, I. 231. feladat).
A közlekedési járműveken elhangzó tájékoztatónak nem a szövegét, hanem annak szavait,
kifejezéseit olvassa fel a bemondó valamilyen hanghordozóra. A tájékoztató szövegeket
számítógéppel állítják össze a fenti részletekből a sok szükséges változat miatt.
A letölthető hangok.zip állomány wav formátumú ilyen gyűjteményt tartalmaz. A
hangállományok között megtalálható a tájékoztató szövegek elhangzása előtt megszólaló
figyelemfelhívó szignál is.
Állítsunk össze e forrásból egy vonatindulásra vonatkozó korábbi és az indulás előtti utolsó
figyelmeztetést tartalmazó hangállományt (lásd a 3.23. ábrát). Mind a két tájékoztató elején
szólaljon meg a szignál.
3.23. ábra. Vonatindulásra vonatkozó figyelmeztetés
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A
feladat
megoldásához
például
az
Audacity
(http://audacity.sourceforge.net/) programot használhatjuk.

ingyenesen

letölthető

Beküldendő az összeállított két hangfelvétel egy tömörített mappában ( i231.zip), illetve egy
rövid dokumentáció (i231.txt, i231.pdf, …), amelyben szerepel a megoldás menete.
====== Feladat vége ======
A feladat tulajdonképpen egy egyszerű hangszerkesztési feladat; ám ezzel a kategóriával szinte sohasem
találkozunk az ismert versenyeken. Külön dicséretes az, hogy a megoldáshoz egy nagyon remek és elismert
szabad szoftvert javasolnak.
Versenyfeladat (KöMaL 2009. szeptember, I. 219. feladat).
A http://www.kísérletek.hu (ékezetes domain) oldalon gyakorlati fizika feladatok, érdekes
kísérletek találhatók, melyek egy részét a honlap alkotói filmeken is bemutatják. Készítsünk
kb. félperces videoklipet a honlap népszerűsítésére annak öt szabadon választott kísérlete
egyes részleteinek felhasználásával.
A filmet például az ingyenesen használható Pinnacle VideoSpin vagy a Cinelerra programmal
készíthetjük el (letölthetőek a http://www.videospin.com, illetve a http://cinelerra.org
oldalról). A filmbetétekből a számunkra legérdekesebb részeket vágjuk ki, az egyes részek
között alkalmazzunk átmeneteket, ahol ezt érdemesnek gondoljuk, helyezzünk el feliratokat.
A filmrészletek eredeti szövege helyett saját vagy kedves, csengő hangú ismerősünk hangján
röviden ismertessük a kísérleteket és népszerűsítsük a honlapot.
Beküldendő az elkészült film Windows Media vagy MPEG-4 formátumban (i219.wmv,
i219.mp4), élvezhető minőségű tömörítési beállításokkal, de 2 MB-nál kisebb méretben, és
egy rövid leírás arról, hogy az egyes filmrészletek pontosan mely témakörök és kérdések
filmjeiből származnak (i219.txt, i219.pdf) egy tömörített mappában (i219.zip).
====== Feladat vége ======
Ismét egy feladat, mely a fizikát kapcsolja össze az informatikával. Nagyon jó stratégiának találjuk, hogy nincs
megkötés a felhasználható videókra (kísérletekre) vonatkozólag, azaz a diákok valószínűleg meg fognak nézni
egy jó pár filmet a javasolt honlapról, míg kiválogatják a nekik leginkább tetszőeket (miközben önkéntelenül is
sok fizikával kapcsolatos tudnivalót szívnak magukba).
A videó összevágására, a hangsáv lecserélésére és szerkesztésére, feliratok hozzáadására és a végső produktum
kódolására ismét csak ingyenes (és a Cinelerra személyében szabad) szoftvert ajánl a feladat.
Muszáj megsüvegelnünk a feladat kiíróinak nagy odafigyelését. Milyen remek ötlet is a feladattal
foglalatoskodó kockát rávenni arra, hogy „csengő hangú ismerősét” kérje fel a kommentátori szerepre!
Különösen ha az adott kocka történetesen fiú (általában ez a helyzet), itt a remek alkalom egy neki tetsző
lánnyal szocializálódni. :)
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1. Programozási feladatok
A versenyek közül talán a legnehezebbek a programozás típusú versenyek. Nehéz a felkészítő tanár számára,
nehéz a diákoknak. Gyakran egy adag szerencse is kell hozzá. A programozás ugyanis nagyon szerteágazó
terület, és sok múlik azon, hogy korábban oldottak-e meg hasonló típusú feladatot, mint amivel a verseny során
találkozik a diák.
Van azonban még egy fontos probléma: a programozási nyelv választása. Ebben sajnos nem egységes a magyar
oktatás. A programozási nyelv választása gyakran csak attól függ, hogy a tanár melyik nyelvet ismeri. Sajnos a
programozás – legalábbis a nyelvek szempontjából – gyorsan változó terület, és a tanárok nem fordítanak kellő
időt az újabb nyelvek megtanulására. Sok helyen még mindig a Pascal valamely változatát oktatják mint
nyelvet. Vannak ennek is érvei, hiszen tanulónyelvként jól használható, bár kissé ellentmondásos a szintaktikája.
Ennél erősebb ellenérv, hogy a fejlettebb összetett adatszerkezeteket (lista, verem, sor) nem támogatja beépítve,
amely viszont komoly hátrány lehet egy verseny során.
Válasszunk olyan programozási nyelvet, amelyre igazak a következők:
• egyszerű szintaktikai szabályokkal rendelkezik,
• jó minőségű IDE felületen lehet dolgozni,
• a fordítóprogram rendkívül szigorú ellenőrzési rendszerrel dolgozik,
• megfelelően jelzi ki a hiba pontos helyét,
• kellően nagy könyvtári függvénygyűjteménnyel rendelkezik,
• egyaránt támogatja a konzolos és grafikus felületen fejlesztést is.
Nem egyszerű ilyen programozási nyelvet találni. A Pascal alapokkal rendelkezők általában a Delphi felé
mozdulnak el, holott a Delphi fejlesztőrendszer nagyon drága, főleg egy gépteremnyi példányszámban.
Hasonlóan nehéz a diákoknak otthoni gyakorlás céljából legális példányhoz jutni.
A PHP bár igazából csak szkriptnyelv, de nagyon pozitív nyelvi tulajdonságai vannak (melyek közül néhányat
lehet akár negatívumnak is tekinteni, mint pl. a változók deklarációjának teljes hiányát). Ugyanakkor bár
ingyenes, a fejlesztői felülete, a hibakijelzése, nyomkövetési lehetőségei kezdők számára nem ideális eszközök.
Viszont azok számára, akik egy kicsit távolabbra gondolnak, és a grafikus felületet kihagyva inkább a webes
felület felé kívánnak orientálódni, a kezdeti nehézségek hosszú távon bőven kiegyenlítődnek a PHP
választásával!
A JAVA és C# nyelvekkel kapcsolatosan az OOP mint tervezési és fejlesztői elv okozza az ellenállás fő irányát.
Nemcsak mert a tanárok idegenkednek ezektől, hanem mert kezdők számára ez még plusz teher az alapok
elsajátítása terén. A Java platformfüggetlen, ingyenes, és megfelelő fejlesztői felülettel rendelkezik (többel is),
és alkalmas grafikus felületű alkalmazások fejlesztésére is. Ugyanez mondható el a C#-ról is, melyhez maga a
Microsoft ad ingyenes IDE-t. Mindkét nyelv megfelel a célnak.
Ezen a ponton megjegyezzük, hogy egyéb nyelvek is elő szoktak fordulni az oktatásban. A C, C++ nyelvek
mellett a Basic is felbukkan még, csakúgy mint a Perl vagy Python szkriptnyelvek is.
Ez eleve generál egy alapvető problémát a programozási versenyek szervezésében: milyen nyelven kell a
feladatokat megoldani? A probléma már csak azért is jelentős, mert mindenki elismeri, hogy a programozási
versenyek valójában „algoritmusok és adatszerkezetek” versenyek. Vagyis a cél annak tesztelése, felmérése,
hogy a diákok mennyire képesek a megismert alapalgoritmusokat változatlan formában vagy kis módosítással
felhasználni kreatívan egy adott probléma megoldása során. Ekkor a programozási nyelv csak eszköznek
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tekinthető, melyen a diák leírhatja és kipróbálhatja az ötleteit. Vagyis a verseny szervezői ritkán szokták a
programozási nyelvet szigorúan megkötni, azt a diákra bízzák.
A versenyen használható programozási nyelv szigorú kiválasztásával a verseny szervezői olyan diákokat zárnak
ki, akik iskolájukban egyszerűen másik nyelvet tanultak meg a tanáraiktól. Miközben az algoritmizálási
képesség tesztelése a cél, ez nem megengedhető hiba.
Ha a versenyen tetszőleges, a diák által választott nyelven is meg lehet oldani a feladatot, akkor újabb
problémákkal kell szembenézni:
• hogyan fogja a verseny helyszíne biztosítani a diák által választott programozási nyelvhez a szükséges
hardvert és szoftvert?
• a feladatok megoldása során biztos-e, hogy egyik programozási nyelv sem nyújt előnyt (vagy hátrányt) egy
másik programozási nyelvvel szemben?
Ez utóbbi különösen nehéz kérdés, hiszen a feladatot megtervezőnek ismernie kell azokat a programozási
nyelveket, melyeket a diákok kiválaszthatnak. Ismernie kell, milyen beépített összetett típusokkal képes a nyelv
dolgozni, illetve milyen könyvtári függvények állnak rendelkezésre.
Álljon itt egy valóban megtörtént példa!
Versenyfeladat (Grafikai témakörű feladat).
Készítsen számítógépes programot, amely 4 különböző színű kört (körlapokat) rajzol a
grafikus képernyőre! A körök középpontjának koordinátáit, illetve a sugarát a program kérje
be futás közben! A programnak mind a 4 kört más-más színnel kell kirajzolnia. Amennyiben a
más-más színű körök részei átfednék egymást, úgy az átfedett részeket is eltérő színnel vagy
egyéb módon kell megjeleníteni (lásd a 4.1. ábrát).
4.1. ábra. Átfedő körök

====== Feladat vége ======
A feladat nehézsége onnan eredt, hogy Turbo Pascal nyelven a grafikai felület 16 színű volt, és a körrajzoló
függvény az adott kör alakú területet mindenképpen „telibe” festette, függetlenül a terület átfedési problémáitól.
Ekkor a feladat második felében megfogalmazott kritériumnak csak úgy lehetett megfelelni, hogy a körök
átfedését a kör egyenlete segítségével manuálisan ki kellett számolni, és az átfedett területeket (melyek alakja
sem egyszerű) külön újra befestetni. A többszörösen átfedett területekre is ügyelni kellett.
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A feladat ezen a ponton már hihetetlenül nagy kihívást jelentett a Pascal-versenyzők számára. Ugyanakkor akik
Delphiben kezdtek a megoldásnak, azoknak ez egy 10 soros program volt, mivel a Delphi körrajzoló és befestő
utasítása a kör befestésekor figyelembe vette az alapszínt, és a más-más színű körök átfedő részei a színkeverés
szabályainak megfelelően egyszerűen eltérő színűek lettek. Ehhez még hozzájárul, hogy a Delphi programok
alapértelmezetten a Windows grafikus felületén futottak (nem kellett külön átkapcsolni grafikus üzemmódra), és
örökölték a Windows színmélységét, mely akár 16 millió szín használatát is lehetővé tette. Emiatt a Delphiprogramozóknak egyszerűen négy különböző színű kört kellett rajzolniuk, és a feladat második felében
megfogalmazott kritériumokat a nyelv körrajzoló függvénye „véletlenül” megoldotta.
A versenyt pontozó bizottság természetesen azonnal nagy bajba került. Ugyanis el kellett ismerni, hogy a
Delphi-programozók lényegében megoldották a feladat kiírásában szereplő feladatot, miközben teljesítményük
meg sem közelítette a Pascal nyelven programozók munkáját, még akkor sem, ha azok megoldása nem lett
tökéletes. Hogyan pontozzuk ezt? A zsűri ekkor csak rossz döntést hozhat. A diákokat megkérdezve is eléggé
megoszlottak a vélemények: az egyik oldal szerint az a Pascal-programozók problémája, hogy rossz nyelvet
választottak a feladathoz (ebben van is némi igazság), a másik oldal véleménye szerint a Delphi-programozók
egyáltalán nem oldották meg a feladatot, mivel a programjuk egyetlen sora sem foglalkozik a körök átfedő
területeinek kérdésével (mely csak félig igaz). Az igazság valójában az, hogy a feladat nem volt megfelelő a
választható programozási nyelvek képességeinek ismeretében, illetve pontatlanul volt megfogalmazva.
Másik tipikus hiba, ha a kiírásban megfogalmazzák, hogy a zsűri csak a programok futása alapján ítélkezik, a
program forráskódja érdektelen. Ezt akkor szokták megfogalmazni, ha csökkenteni kívánják a versenyzőkre
nehezedő nyomást azáltal, hogy sem a programok strukturáltsága, sem a függvények, eljárások helyes
használata, sem a paraméterkezelés nem lesz szempont. Ezzel próbálják meg elérni, hogy a diákok ne a
minőségi szempontokra koncentráljanak, hanem a probléma megoldása legyen az elsődleges cél.
Ezzel kapcsolatos egy történet.
Versenyfeladat (Elektronikus áramköri feladat).
A feladat szerint egy elektronikus áramkörben and, or, not kapuk vannak összekapcsolva. Az
összekapcsolást (gráf) egy text fájl tartalmazza, melyben meg van adva, melyik kapu
kimenetét, kimeneteit mely más kapukra kell rákötni. Az összekapcsolás megenged
visszacsatolást is, vagyis egy későbbi kapu valamely kimenete egy korábbi kapu bemenetére
van rákötve (...itt következett a részletes file felépítés ismertetése...). A feladathoz 4 ilyen fájl
is mellékelve volt, melyekben 4 kapcsolási rajz volt leírva. A feladat szerint a program
induláskor kérdezze meg, melyik kapcsolási rajzot kell működtetni, határozza meg, hány
független bemenet van, az ezekre kapcsolt feszültségszinteket (1,0) a fájl szintén tartalmazta,
így azokat is be kellett olvasnia. Ezek után a kapcsolási rajz és a bemeneti értékek alapján meg
kellett határozni a teljes kapuháló kimenetén megjelenő jel értékét (az X érték a 4.2. ábrán).
4.2. ábra. Elektronikus áramkör
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====== Feladat vége ======
Ez egy nyilvánvalóan bonyolult feladat. Nemcsak mert a fájl szerkezete is igen összetett, hanem mert az
elektronikai összekapcsolás lehetett instabil is a hurok miatt, mely esetben a kimenet értéke billeg az órajel
függvényében.
Mivel a szóban forgó versenyen ennél jóval könnyebb feladatok is voltak, és az adott idő alatt nyilvánvalóan
nem lehetett minden feladatot megoldani, a versenyzők ezen feladat megoldásának egyszerűen nem kezdtek
neki. A zsűri is titkon számított erre. Egyetlen versenyző azonban jelezte, hogy ezt a feladatot megoldotta (igaz,
más feladatokhoz cserébe hozzá sem kezdett). A megoldásokat a versenyzőnek kellett a zsűri figyelő tekintete
előtt bemutatni. A versenyző elindította a programot, mely menü segítségével felajánlotta a választási
lehetőséget a 4 fájl közül. Bármelyiket választotta ki a versenyző, a program lényegében azonnal megadta a
kimeneten megjelenő értéket.
A zsűri ezen a ponton már nagy bajban volt, mivel a feladatot összeállító kolléga sem számolta végig az
eredményt, tehát nem lehetett eldönteni, hogy a program kiírása jó-e vagy sem. Ezenfelül más tesztfájlok sem
álltak rendelkezésre. A zsűri időt kért, és elvonult egy külön terembe tanácskozni. Ott egy táblára villámgyorsan
felrajzolták a kapcsolási rajzot, és a bemenetek alapján manuálisan kiszámolták a kimenet értékét. Az többek
meglepetésére és örömére egyezett a program kiírásával. A zsűri ekkor úgy érezte, hogy a versenyző
megérdemli a maximális pontszámot, bár sajnálták, hogy mivel más feladatba nem kezdett bele, a versenyen
összességében rosszul fog szerepelni. Valamiféle különdíjat szerettek volna kreálni, és átadni neki cserébe ezért
az egyedülálló teljesítményért.
A diák visszahívása után meg is dicsérték kitartó és ügyes munkájáért. Az egyik zsűritag megkérdezte, hogy a
hurok kezelését és az instabil működést milyen módon kezelte le. A diák ezen a ponton zavart lett, mely
meghökkentette a zsűrit. Mivel betudták a fáradtságnak, segíteni kívántak a jelöltnek, és arra kérték, mutassa
meg a program kódját, megpróbálják ezt a kérdést helyette megválaszolni. A diák ekkor jelezte, hogy a verseny
kiírás szerint a forráskódot nem kell bemutatnia. A zsűri biztosította a versenyzőt, hogy a kód minőségét nem
fogják vizsgálni, csak meg kívánják tekinteni a forráskódot. A diák lemondó sóhajjal nyitotta meg a forráskódot
– azonnal kiderült miért. A teljes forráskód 15 sornyi volt, a menüválasztásban az egyes fájl kiválasztásához
pontosan egy kiíró utasítás tartozott, mely az adott fájlnévhez tartozó végeredményt jelenítette meg fixen
megfogalmazott kiírás alakjában.
A versenyző a zsűri kérdésére elmondta, hogy a feladatot rendkívül érdekesnek találta, de programot írni rá nem
tudott. Akart, de nem működött. Ezért a verseny időtartama alatt inkább papíron kiszámolta a végeredményeket,
és beleírta a programba, gondolván, a forráskódot a zsűri úgysem nézi meg.
Ez a történet igazolja, hogy a forráskódok megtekintése nélkül a programozási feladatok pontozása kétséges
eredményekhez vezethet. Egy versenyen valóban nem szükségszerű a forráskód minőségét pontozni, de a kód
hossza és a beszédes függvénynevek önmagukban sok hasznos információt hordoznak a megoldás módjáról.
Tanulság ezenfelül, hogy a feladatok megoldása, valamint legalább egy, a kiírásban nem szereplő tesztfeladat és
annak megoldása is legyen mindig kéznél.

1.1. A versenyekről általában
A programozási feladatok megoldása során mindig az idő a legnagyobb ellenfél. Ez nemcsak a versenyekre, de
a dolgozatokra is igaz. Számtalanszor lehet hallani: „én meg tudtam volna oldani a többi feladatot is, de kevés
volt rá az idő”. Az első dolog ezért, amit meg kell érteni, hogy a feladatok nem csak azt vizsgálják, hogy valaki
képes-e megoldani őket, hanem a gondolkodási sebességet és a rutint is tesztelik. Ennek megfelelően az tud
jobban programozni, aki ugyanazt a feladatot gyorsabban oldja meg. Ha ez egy dolgozat, akkor a gyorsabbak
kapnak jobb jegyet, ha ez egy verseny, akkor a gyorsabbak kapnak több pontot.
A versenyeket emiatt általában fix időtartamra írják ki (pl. 2 órás verseny). Ezen idő alatt kell a lehető legtöbb
pontot összegyűjteni. Egyes versenyeken relatíve kevés feladat kerül kiírásra, a versenyzőknek pedig a jó
szereplés érdekében mindent meg kell oldaniuk. Más versenyeken a résztvevők bőséges mennyiségű feladatot
kapnak, melyek mindegyikét megoldani lehetetlen. Ekkor a versenyzőnek lehetősége van a számára testhezálló
feladatokat kiválasztani és megoldani, míg másokba bele sem kezdeni.
A verseny pontozási módszere minden esetben nagyon fontos és érdekes momentum. Egyértelmű, hogy a zsűri
tagjainak nagyon nehéz a teljesen eltérő gondolkodású diákok programjait átnézni, megérteni, felfedezni a
megoldás módját, az erényeket és a gyengeségeket. A beadáskori állapot gyakran hibás működésű, ezért a
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zsűrinek a forráskódot is elemeznie kell. Gyakran a megoldás egy apró lépésnyire áll a tökéletestől, de pusztán a
program lefuttatásából ez szinte sosem derül ki.
Ezért a zsűri kérheti a program bemutatását a készítője által, ahol a programmal, a megoldás menetével
kapcsolatosan kell válaszolni a kérdésekre. Egy másik megközelítés szerint a készítőnek valamiféle
dokumentációt kell mellékelnie, mely legalábbis segít a program megértésében (ez lehet egy
folyamatábraszerűség is, egyszerű vázlat a megoldás menetével kapcsolatosan).
Nagyobb létszámú versenyek esetén a fentiek egyike sem jelent jól kezelhető megoldást. A zsűrire rendkívül
nagy terhet ró a programok megértése, elkerülhetetlen a tévedés, és a szubjektivitás is megjelenik: „nekem ez a
megoldás jobban tetszik, mint a másik”.
Megoldást jelenthet egy sokkal egyszerűbb rendszer alkalmazása. A program az inputját valamiféle fájlból
fogadja, elvégzi a számítási feladatot, majd az outputot egy fájlba írja. Egyszerű keretrendszert lehet készíteni,
mely elindítja a versenyző által készített programot, előkészítvén a megfelelő tesztesetre a bemeneti fájlt. A
kimeneti fájl tartalmát összehasonlítja a kívánt fájltartalommal (jó megoldás). Amennyiben nem egyezik, úgy az
eredményt rossznak tekinti (batch tasks, output-only tasks). Amennyiben a kimeneti fájl tartalma megfelelő, a
keretrendszer elmenti a futási időt és a memóriahasználat adatait. Általában több tesztadattal is lefuttatják a
beadott megoldást, a programnak mindegyikre jó outputot kell adni. A futási idők és egyéb szempontok alapján
lehet különbséget tenni a megoldások között.
Ennek előnye a szubjektivitás kizárása és a „hibamentes” pontozás. További előnye az automatizált
eredményösszesítési lehetőség. A versenyzőknek a keretrendszert már a verseny időszaka alatt is van lehetősége
használni. Ekkor a keretrendszer értelemszerűen csak „elfogad”, „nem fogad el” visszajelzéseket ad, egyéb
összehasonlítási szempontokról nem nyilatkozik. A versenyzők ezt a visszajelzést arra használhatják, hogy
meggyőződjenek a beadott program megfelelőségéről, és dönthessenek a program további javításáról, vagy
áttérhessenek másik feladat megoldására (online feedback).

1.2. Az ismeretek 9. és 10. osztályban
A programozási (és egyéb típusú) versenyeken a kilencedik és tizedik évfolyamok általában összevonásra
kerülnek. A NAT 3.2 szerint a tananyag: „Algoritmizálás, adatmodellezés (adott feladat megoldásához
algoritmusok tervezése, elemzése és megvalósítása. A problémamegoldás során szükséges adatok és
eredmények megtervezése, értelmezése. Elemi és összetett adatok használata. Feladatok megoldása
fejlesztőrendszerrel.”
Érdemes lenne persze különválasztani a hagyományos óraszámban informatikát tanulóktól a kiemelt
óraszámban speciális informatikai képzést nyújtó gimnáziumok tanulóit. Ez azonban leggyakrabban egyszerűen
lehetetlen. Nem egyszerű „kizárási” feltételeket megfogalmazni egy nyílt nevezésű területi, pláne országos
verseny esetén. Ugyanakkor egy adott oktatási intézmény informatikai munkaközössége természetesen pontosan
be tudja lőni azt az ismeretanyagot, mellyel a diákok rendelkeznek. Jellemző, hogy a nem szakirányú speciális
képzés esetén a 9. és 10. évfolyamokban nem folyik még programozási ismeretek oktatása, csak ha a diák emelt
szintű érettségit kíván majd tenni. Ez esetben is inkább 11. évfolyamtól kerül a programozásoktatás bevezetésre,
de előfordul, hogy csak a 12. évfolyam végén, közvetlenül az érettségi előtt kapnak felkészítést ebből a részből.
Ugyanakkor a versenyre nevező diákok a szokásos tananyagon túlmenő ismeretekkel is rendelkezhetnek. Az
alábbiakban megadjuk, hogy egy nyílt nevezésű informatikai verseny esetén mi a javasolt viszonyítási alap.
Az alábbi programozási eszközök ismertek:
• változók deklarációja (leggyakrabban használt típusokkal),
• szekvencia, szelekció, iteráció (esetleg nem mind),
• egyszerű adattípusok, tömbök, rekordok,
• beépített függvények és eljárások használata,
• felhasználó által definiált eljárások és esetleg függvények készítése,
• mátrixok alkalmazása programokban,
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• grafikai alapelemek segítségével rajzolás,
• text fájl olvasása, írása.
Az alábbi algoritmusok ismerete feltételezhető:
• összegzés, átlagképzés,
• eldöntés, kiválasztás,
• minimum és maximum keresése,
• lineáris keresés,
• rendezés beépített függvények segítségével (ha a nyelv ezt támogatja).
A 11-12. évfolyamon emelt informatikai képzésű iskolában:
• mátrixok,
• direkt fájlkezelés,
• kiválogatás,
• szétválogatás,
• unió, metszet,
• összefuttatás,
• elemenkénti feldolgozás,
• rendezési algoritmusok,
• rekurzió
• többformos alkalmazások,
• objektumorientált programozás alapjai ,
• kivételkezelés.
Háromfajta programozási versenyfeladat létezhet.
Az egyikben a diák logikai képességeit teszteljük. Ezen feladattípus nem feltétlenül kötődik szorosan az
informatikához, bár jelen esetben célszerű jobban kapcsolódnia hozzá. Ellenőrzésre kerül a szövegértési
képessége, illetve az egyszerű algoritmusok megértésének képessége is. A Nemes Tihamér versenyek első
fordulója jellemzően ilyen típusú feladatokból áll.
A második típusban szövegesen megadott programozási problémára kell programot írni. A programírás során
minimumelvárás a szintaktikai helyesség (a program fusson). Korábban ismertett okoknál fogva részpontszám
csak akkor képzelhető el, ha maga a probléma is részekre van osztva, és ezek akár külön-külön is lefedhetőek,
megoldhatóak. Ha ez nem kivitelezhető, szokás több tesztet is kijelölni bemenetként, így az egyes tesztesetekre
adott helyes működés részpontszámokká alakítható. Ez veszélyes, mert ha a tesztesetek lényegesen nem térnek
el egymástól, de az egyikre a program jól működik, a másikra viszont nem, akkor könnyen kétség ébredhet,
hogy a helyes működés a véletlen műve-e vagy sem.
A harmadik típusba valamilyen algoritmusleíró eszközzel vagy forráskódban adott módon kell idegen
programot értelmezni. Ez utóbbi feladattípus a nehezebb, mivel ebben ritkán van gyakorlatuk a diákoknak, és
másvalaki észjárását, gondolkodásmódját a kellő rutin nélkül nehéz átvenni. Vitatható az életkori sajátosságnak
megfelelősége, de nyilván mindig vannak olyan diákok, akik képesek az ilyen feladatokat is megoldani.

2. Nemes Tihamér verseny 2. korcsoport
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A Nemes Tihamér verseny első fordulójában még nem szükséges feltétlenül a programozási ismeretek megléte,
elsősorban logikai képességek tesztelése a cél. A második fordulóban előny, ha valaki ismer konkrét
programozási nyelvet. A harmadik fordulóban már követelmény, mivel mindenképpen programot kell írni.
A Nemes Tihamér verseny utolsó fordulójában gyakoriak a gráfokkal (esetleg fával, bináris fával) leírható
problémák, valamint a gráfokkal kapcsolatos, akár optimalizációs algoritmusok használata már ebben a
korcsoportban is.
A könyv következő fejezeteiben a Nemes Tihamér verseny feladataiból fogunk szemezgetni. A feladatok
véletlenszerűen kerültek kiválasztásra, miközben cél volt, hogy minél szélesebb áttekintést nyújthassunk. Ezért a
korai időkből (1994) éppúgy kerültek be feladatok, mint 2009-ből. Sajnos sok feladat bemutatására nincs hely
ebben a kötetben, ezért 5 éves ugrásokkal haladtunk, és minden feladatsorból csak 1 feladatot tudtunk elemezni.
A feladatok eredeti szövegezését igyekeztünk minél valósághűbben megőrizni, bár az újratördelés miatt
helyenként apróbb módosításokra volt szükség. A feladatok szövegezésének és javítókulcsának eredeti változata
a http://nemes.inf.elte.hu/nemes_archivum.html linkről tölthető le.
A feladatok elemzése során ha valamivel nem értettünk egyet, nem volt világosan megfogalmazva, vagy más
észrevételünk támadt, akkor azt leírtuk. Ezzel együtt szeretnénk jelezni, hogy nem célunk az ELTE kiváló
munkatársainak munkáját bírálni, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyivel másabb egy
feladatkiírást értelmezni és kezelni, mint készíteni egyet. Gyakori, hogy a feladatot kiíró személynek elég
világos már a feladat szövegezése, miközben egy idegen személynek még korántsem. Egy kedves barátunk és
kollégánk mondta egyszer: „Nem akkor kell abbahagyni a leírás készítését, amikor már szerinted érthető, mivel
te már akkor is értetted, amikor még egy betűt sem írtál le a lapra.” Ennek az elvnek a betartása nyilvánvalóan
sokszor nem könnyű, de sokat segíthet, ha a feladatleírást egy külső személynek adjuk oda elolvasásra,
ellenőrzésre. Mindennel együtt úgy véljük, hogy a Nemes Tihamér versenyek szervezése, kivitelezése sok
örömhöz, maradandó élményhez juttatta 15 éven keresztül az informatikai tudásukat próbára tevő
középiskolásokat, és reméljük, ez a hagyomány még sok éven keresztül folytatódik. Gratulálunk az ELTE
munkatársainak, és mindenkinek, aki a Nemes Tihamér versenyek létrejöttében segített.

2.1. I. forduló 1994.
1995-ben az informatika, azon belül a programozás oktatása erősen gyerekcipőben járt, mert sem az iskolák,
sem a diákok nem voltak felszerelve számítógépekkel. A LOGO és a Pascal volt a jellemző programozási nyelv.
Vizsgáljuk meg a Nemes Tihamér Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 1995-ben kiadott alábbi feladatát!
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, I. forduló, 2. korcsoport 1. feladat).
Egy vasúti rendező pályaudvar egyetlen kitérőt tartalmaz, a 4.3. ábrának megfelelően.
Ha egy vonatszerelvény érkezik az 1, 2, 3 ... N sorszámú kocsikkal, akkor minden egyes
lépésben három lehetőség közül választhatunk:
• ÁT: A szerelvény elején levő kocsit a kijárat felé továbbítjuk.
• BE: A szerelvény elején levő kocsit a kitérőbe visszük.
• KI: A kitérő végén álló utolsó kocsit a kijárat felé küldjük.
Állapítsd meg, hogy ha a beérkező szerelvény az 1, 2, 3, 4 kocsikból áll, akkor lehet-e a
kimenő szerelvény a következő sorrendű! Az előállíthatóknál add meg az előállításuk
lépéseinek sorrendjét, a többinél pedig magyarázd meg, hogy miért nem lehetséges az
előállításuk!
• A: 4, 3, 2, 1
• B: 4, 1, 2, 3
• C: 1, 4, 3, 2
• D: 1, 4, 2, 3
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4.3. ábra. Vasúti rendezőpályaudvar

====== Feladat vége ======
A versenyzőnek fel kell ismernie a verem adatszerkezet alkalmazását a feladatban, annak lehetőségeit, bár
programot nem kell fejlesztenie (legalábbis a feladat szövege szerint erre nincs szükség). A B és D nem
megoldható, az A és C igen. A feladat pozitívumaként említhető meg a verem adatszerkezet célszerű
alkalmazása.

2.2. I. forduló 1994.
Egy másik feladat ugyanezen feladatsorból:
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, I. forduló 2. korcsoport 3. feladat).
Egy útkereszteződésben az autók áthaladására a KRESZ háromféle szabályt alkalmaz:
• A főútvonalon haladónak mindig elsőbbsége van a mellékútvonalon haladóval szemben
(két főútvonal sohasem találkozhat).
• Egyenrangú utak esetén az azonos úton (szemben) közlekedők esetén az egyenesen
haladónak elsőbbsége van a kanyarodókkal szemben.
• Egyenrangú utak esetén a keresztező útvonalon haladók esetén annak van elsőbbsége, aki a
másik jobb keze felőli irányból érkezik.
Az autók mozgására három algoritmust írtunk.
A. Autó1:
Előre a kereszteződésig
Várj amíg van autó jobbról
Előre
Eljárás vége.

B. Autó2:
Előre a kereszteződésig
Várj amíg van autó szemből
Balra fordulás
Előre
Eljárás vége.

C. Autó3:
Előre a kereszteződésig
Ha a keresztező főút akkor Várj amíg van autó jobbról
Jobbra fordulás
Előre
Eljárás vége.
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Add meg, hogy közülük melyik milyen esetben sérti meg a KRESZ előírásait, illetve van-e
bennük felesleges vizsgálat!
====== Feladat vége ======
A feladat tipikus hibát tartalmaz – a mindenáron erőltetett szöveges feladatosítást. Ráadásul az életkori
sajátosságoknak nem megfelelően autók kereszteződésben való találkozásának KRESZ szabályaival
foglalkozik, mikor ezen életkorban még az autóvezetéssel nincsenek kapcsolatban a diákok. A feladat persze
ismerteti a szükséges lexikális tudnivalókat, de a feladat megértése, az új információk megemésztése
aránytalanul sok energiát emészt fel a kérdés megválaszolása során.
A programozási feladatok szövegezése néha erőltetetten mindennapi algoritmusok megfogalmazására vagy
megfeleltetésére irányul. Nem szabad abba a hibába esni, hogy eközben a súlypont az algoritmizálási részről a
szöveges megfogalmazás feldolgozására tolódjon. Ráadásul ebben a feladatban a 2. KRESZ szabállyal is
problémák vannak, hiszen a szemből érkező a jobbra kanyarodást nem gátolja. A „keresztező útvonal” is egy
kicsit alulmagyarázott fogalom ez esetben. Persze a feladatnak nem célja a KRESZ oktatása ezen a ponton, de
akkor vitatható, hogy egy KRESZ-vizsgával (pl. kismotor) rendelkező diák nem-e kerül előnybe egy ilyennel
nem rendelkező diákkal szemben.

2.3. I. forduló 1998.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1998, I. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
Egy K szintű megszakítási rendszerben a magasabb szintű megszakításkérés megszakítja az
alacsonyabb szintű kiszolgálását, az éppen kiszolgáltnál (az aktuálisnál) nem magasabb szintű
megszakításkéréseknek viszont várakozniuk kell. (A megszakítási szinteket természetes
számokkal kódoljuk, a legalacsonyabb szint az 1-es.) Mindegyik szinthez egy-egy
várakozósor (SOR) tartozik, amelyben a még fel nem dolgozott megszakításkérések
legfontosabb adatait tároljuk. Feltesszük, hogy minden megszakításkérés kiszolgálása azonos
ideig, pontosan 10 időegységig tart.
A megszakításkiszolgáló olyan objektum, amelynek AKT nevű mezőjében a legutóbb
kiszolgált megszakítás szintjét tároljuk, s a következő három eljárást képes végrehajtani:
Init:
[végrehajtandó a rendszer indításakor]
AKT:=K: VAN:=hamis
Eljárás vége.
Megszakításkérés(P,NÉV):
[végrehajtandó megszakításkéréskor]
R.NÉV:=NÉV: R.IDŐ:=0: Sorba(P,R)
VAN:=igaz
Eljárás vége.
Kiszolgálás:
[végrehajtandó VAN=igaz esetén]
Ciklus amíg AKT >= 1 és Üres(AKT)
AKT:=AKT-1
Ciklus vége
Ki: Első(AKT).NÉV
R:=Első(AKT): R.IDŐ:=R.ID?+1: ElsőtMódosít(AKT,R)
Eljárás vége.

A Sorba(P,R) eljárás a P szintű megszakításkérést leíró (NÉV és IDŐ mezőkből álló) rekordot
bejegyzi a P megszakítási szint várakozósorának végére. A Sorból(P) eljárás törli a P szint
várakozósorából a soron következő megszakításkérést. Az Első(P) függvényeljárás egy
rekordot ad eredményül: a P szint várakozósorában tárolt megszakításkérések közül az elsőt
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leíró rekordot. Az ElsőtMódosít(P,R) eljárás a P szint várakozósorában levő első rekordot írja
fölül az R rekorddal. Az Üres(P) függvényeljárás igaz eredményt ad, ha a P szint
várakozósorában már nincs több kiszolgálásra váró megszakításkérés.
Milyen hibák vannak a Megszakításkérés és a Kiszolgálás eljárásban, s hogyan lehet ezeket
kijavítani?
====== Feladat vége ======
Ez egy nem túl szerencsés feladat. Nagyon sok olyan fogalom van benne, amely az adott életkorban „idegen”. A
„K szintű” fogalom máris riasztó, a „megszakításrendszer” is rémisztő. Vannak benne „objektumok”, melyekről
ebben az életkorban aligha hallottak a diákok, akik mégis, azok valószínűleg csak sejtés szintjén ismerik. A
„rekordok” is előkerülnek, valamint a „várakozósorok” is. Rémisztő. Az algoritmus bemutatásakor az egyes
sorokban több utasítás is szerepel, melyeket a Basicben ismert módon kettőspont választ el, de ugyanez a
kettőspont szerepel az eljárások kezdetekor is, az eljárások neve mögött (pl. Init:). Zavaró szintaktika, melynek
értelmezéséről nem esik szó.
A feladat maga is ijesztő: keressünk hibát az eljárásokban, miközben maguknak az eljárásoknak a célja nem
került ismertetésre (megszakításkérés, kiszolgálás), legfeljebb a nevükből lehetne következtetni arra, mit várunk
el tőlük.
Gondolhatjuk azt, hogy egy verseny esetén ez belefér. Elvégre itt kiváló képességű diákok szerepelnek, akiknek
lehetnek ötleteik. Ne feledjük azonban, hogy egy jó verseny esetén a diáknak jó érzéssel kell a feladatokat
megoldani, sikerélményhez kell juttatni, és nem megdöbbenteni, kétségbe ejteni, és nem szabad, hogy
kialakuljon benne kétség a felől, hogy ő jó képzést és jó felkészítést kapott a versenyre a tanárától. Ha ennyi
idegen fogalommal bombázzuk, könnyen kerítheti hatalmába negatív érzelem és kétségbeesés – mely nem az ő
hibájára, felkészületlenségére vezethető vissza.

2.4. I. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, I. forduló 2. korcsoport 5. feladat).
Építőkockából úgy lehet stabil tornyot építeni, hogy kisebb kockára nem lehet nagyobbat,
illetve könnyebb kockára nem lehet nehezebbet tenni. Van 10 kockánk, a súlyuk szerint
csökkenő sorrendbe rakva, melyek magassága: 10, 7, 6, 4, 11, 3, 8, 14, 5, 9. Meg kell adni a
belőlük építhető legmagasabb torony magasságát.
A feladat megoldásához töltsd ki az alábbi táblázatot, amelyben M(i) a legmagasabb olyan
torony magassága, ahol az i-edik kocka van legfelül! A kitöltött táblázat alapján add meg a
legmagasabb építhető torony magasságát!

====== Feladat vége ======
A kockák súly szerint csökkenő sorrendben vannak, és a szabály szerint könnyebb kocka alá csak tőle
nehezebbek építhetőek. Másképpen fogalmazva az i. kocka alá csak a
sorszámú kockák
helyezhetőek.
Az M(1) oszlopba kell írni az első, 10 egység súlyú, legnehezebb kockát csúcsként tartalmazó torony
magasságát, vagyis hogy hány kocka építhető alá. A legelső kocka a legnehezebb, ő alá a szabály szerint nem
tehetünk másik kockát, vagyis ezen egyetlen kocka használható fel csak a torony építéséhez – az így kapható
kocka magassága tehát pontosan 10.
Az M(2) kocka alá a tőle nehezebb és magasabb első kockát tehetjük, így ezen két kockából épített torony
magassága 17. A harmadik kocka alá tehető elvileg mindkét őt megelőző kocka (súly miatt), valamint a
magasságaik miatt is – így a három kocka együtt 10+7+6, 23 egység magas.
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A jó megoldások ezen gondolatmenet mentén könnyen előállíthatóak. A legmagasabb torony a hatodik elem (és
az őt megelőzőek) segítségével építhető fel, magassága 30 egység.
A feladat nem túl bonyolult, de sajnos nincs semmilyen, az érthetőséget növelő példa. Persze lehet, hogy
példával már túl egyszerű lenne. Nem is azért hiányzik a példa, hogy a feladat megoldhatóbb legyen, hiszen a
feladat egyáltalán nem nehéz. Azért érezzük a példa szükségét, hogy tesztelhessük, hogy a szöveget megfelelően
értettük-e meg, értjük-e, mi a „feladat”.

2.5. I. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, I. forduló 2. korcsoport 4. feladat).
Egy gazdának két kannája van, az egyik 4, a másik 9 literes. Adott mennyiségű vizet szeretne
kimérni. A mérés során a következő műveleteket tudja végezni:
• A. A 9 literes kanna teletöltése
• B. A 4 literes kanna teletöltése
• C. A 9 literes kanna kiürítése
• D. A 4 literes kanna kiürítése
• E. Áttöltés a 9 literesből a 4 literesbe (amíg tele nem lesz, ill. van benne)
• F. Áttöltés a 4 literesből a 9 literesbe (amíg tele nem lesz, ill. van benne)
Adj olyan legrövidebb műveletsort, amelynek végén valamelyik kannában
• A: 1 liter,
• B: 3 liter,
• C: 6 liter
• D: 2 liter
• E: 7 liter
víz keletkezik! Pl. 8 liter kimérése a BFBF műveletsorral lehetséges.
====== Feladat vége ======
A feladat érdekessége, hogy több helyes megoldás is lehet. A feladatok helyes megoldásai például a következők:
• A: AEDE (1 liter)
• B: BFBFBF (3 liter)
• C: AEDEDEAE (6 liter)
• D: AEDEDEAEDE (2 liter)
• E: BFBFBFCFBF (7 liter)
A megoldások idővel és türelemmel is kikísérletezhetőek. A feladat érdekessége, hogy a kívánt érték nem
összeadások sorozatával, hanem összeadások és kivonások megfelelő sorozatával állítható elő. Az 5 litert
nyilván nem lehet a 4 literes kannában produkálni, de nem szabad úgy elképzelni az eredményt, hogy a 9 literest
„félig töltöm, majd még engedek hozzá egy kicsit”. A pontos értékek a kannák együttműködésével állíthatóak
elő. A 9 literesből töltjük tele a 4 literest, akkor
liternyi, vagyis az 5 liter marad benne. Ha kiürítjük a 4
literest, és a maradékból újra telitöltjük, akkor a 9 literesben
liter marad. Ha ezt áttöltjük a 4
literesbe, majd újra megtöltjük a 9 literest, és teletöltjük belőle a 4 literes maradék részét (3 liter fér már csak
bele), akkor a 9 literesben 6 liter marad. Újra teletöltve belőle a közben kiürített 4 literest,
liter
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marad a 9 literesben. Ezen folyamatot folytatva a 9 literesben a 4 literes minden maradéka képezhető kitartó
munkával, (1 liter marad, 2 liter marad, 3 liter marad).
Szót lehet ejteni arról is, hogy a 3 liter maradékot úgy is előállíthatjuk, hogy a 4 literes kannát kétszer áttöltjük a
9 literesbe, a következő 4 literből ekkor már csak 1 liter mehet át, így maradt 3 liter. Érdekes, hogy a 6 liter
előállítása nem úgy megy, hogy kétszer előállítunk 3 litert, és összeöntjük, mivel a következő 3 liter
előállításához teletöltjük a 9 literest többször is, így az előző „eredményünk” elvész.

2.6. II. forduló 1995.
A második forduló programírási feladatokat tartalmaz. Nincs igazán specifikálva, milyen programozási nyelvek
válaszhatóak. A korai időszakban, pl. 1995 környékén, a Pascal, a Basic, és a C nyelvek voltak a szóba jöhető
nyelvek.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1995, II. forduló 2. korcsoport 4. feladat).
Egy kosárlabdacsapat 5, egy kézilabdacsapat 7, egy labdarúgócsapat pedig 11 tagú. Egy
osztály N
tanulóját úgy szeretnénk csapatokra osztani, hogy senki se szerepeljen egynél
több csapatban, s a lehető legkevesebben maradjanak ki (például egy 18 fős osztályból 1
labdarúgó- és 1 kézilabdacsapatot szervezünk, mert így senki nem marad ki, 19 fős osztály
esetén azonban már 2 kézi- és 1 kosárlabdacsapatot kell szervezni).
Készíts programot, amely billentyűzetről beolvassa egy osztály létszámát, majd kiírja, hogy
belőlük hány kosárlabda-, hány kézilabda- és hány labdarúgócsapatot szervezzünk, s hányan
maradnak ki a csapatokból! Ha több megoldás lenne, akkor azt kell megadni, amelyikben a
csapatok száma maximális (ezek szerint 35 tanulóból 7 kosárlabdacsapatot kell szervezni, nem
pedig 5 kézilabdacsapatot).
====== Feladat vége ======
A feladat nagyon jó. Szöveges, rövid, egyszerűen értelmezhető, és a példák rávilágítanak arra, hogy a megoldás
korántsem triviális. Érdemes tanulmányozni a feladathoz tartozó javítási útmutatót:
Értékelés:
• Jó eredményt ad 5-tel osztható osztálylétszámra (pl. 15

3,0,0,0)

• Jó eredményt ad 7-tel osztható osztálylétszámra (pl. 21

0,3,0,0)

• Jó eredményt ad 11-tel osztható osztálylétszámra (pl. 11
• Jó eredményt ad

típusú osztálylétszámra (pl. 24

0,0,1,0)
2,2,0,0)

• Jó eredményt ad

típusú osztálylétszámra (pl. 16

1,0,1,0)

• Jó eredményt ad

típusú osztálylétszámra (pl. 18

0,1,1,0)

• Jó eredményt ad

típusú osztálylétszámra (pl. 23

• Jó eredményt ad általános esetben, ha van maradék (pl. 13
• Csapatszámra maximalizál (pl. 1996

1,1,1,0)

1,1,0,1)

397,0,1,0)

EGYÉB:
• ha a 0 maradékot nem írja ki, a >0-t igen, akkor megadható a maximális pont
• ha maradékot egyáltalán nem ír, akkor a pontszám 2/3-a adható.
A javítási útmutató teszteseteket tartalmaz, melyek igyekeznek minél több típusú összeállítás működését
kipróbálni. Ugyanakkor a megoldáshoz használt algoritmussal kapcsolatosan semmilyen információt nem ad
meg. Kifejezetten igényli, hogy a forráskód mindenféle elolvasása nélkül, pusztán a program kipróbálásával
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kelljen pontozni. Ez összhangban van azzal a gyakorlattal, hogy nagy mennyiségű program esetén a zsűrinek
nincs ideje és módja a forráskód olvasásával foglalkozni.
Ugyanakkor vegyük észre, hogy a feladat egy optimalizációs probléma, melynek célfüggvénye sem egyszerű! A
megoldáshoz vagy a brute-force, vagy a visszalépéses keresés használható. Általánosan minden N
osztálylétszám
alakban írható fel, ahol
,
,
értékek. A brute-force módszer tehát máris adott – három egymásba ágyazott ciklussal a feladat teljesen jól
kezelhető, a futási idővel sem lehet gond. A numerikus oszthatósági vizsgálat ciklus nélkül is eredményre
vezethet, az elágazások egymásba ágyazása azonban valószínűleg olyan bonyolulttá tenné a kódot, hogy az
esély a hibázásra nagyon nagy lenne (és a kód hossza is). A brute-force ráadásul az összes szóba jöhető
megoldást megvizsgálja, így a célfüggvénnyel a legjobb megoldás kiszűrése is egyszerűen megvalósítható.
A brute-force megoldások kis gondolkodással általában jól gyorsíthatók. Ezen feladat esetén is gyorsan kiderül,
hogy nem három, két egymásba ágyazott ciklus is elég. Ugyanis x és y ismeretében értéke már számítható (a
lehető legnagyobbat kell választani), mivel a cél a maradék kis értéken tartása. Sajnálatos, hogy jelen esetben a
programkód és a megoldás módja nem ér pontot. Ez esetben a sok elágazás egymásba ágyazása nehezen
karbantartható és módosítható kódot jelent (még ha működik is), míg a kétciklusos megoldás előnyt kellene
élvezzen a háromciklusos megoldással szemben.
A dinamikus programozási szemlélet segítségével egészen más megközelítéssel is célt érhetünk. Ennek során
egy megfelelő adatszerkezetben kezdjük el kigyűjteni a
csapatlétszámokra az optimális
megoldásokat. Az
értékéről mindjárt lesz szó, egyelőre koncentráljunk a megoldásokra. Kis csapatlétszámok
esetén a manuális munkával, kis gondolkodással is megadhatóak az optimális csapatlétszámok. Nyilván nem
érdemes ezt sokáig folytatni, hiszen például
-re már időbe telhet az optimális megoldás fejben
kiszámítása.
Kérdés persze, hogy kell-e
-ig kiszámítani? A feladat szövege szerint itt egy osztályról van szó, bár
nincs pontosítva, de sejthetően középiskolás osztályról. Gondolkodhatunk úgy, hogy a program input értéke e
miatt nem lesz nagyobb mint mondjuk
fő. Eddig a határértékig akár végigszámolható az összes eset, és a
programban konstans listában eltárolható. A program működése ezek után már mindössze annyi, hogy a
megfelelő N érték beolvasása után a tárolt megoldást kiválasztja és kiírja. A megoldási útmutató utolsó pontja
azonban példaképpen a 397-es értéket említi mint bemenetet, tehát vélhetően legalább 1 pontot veszítünk, ha
nem próbálunk általánosabb megoldási módszert keresni.
Ugyanakkor ha kis -ig tároljuk az optimális megoldást, akkor nagyobb értékek esetén megpróbálhatunk egy
már tárolt megoldáshoz visszanyúlni. Ha tudjuk, hogy 19 fős csapat esetén az optimális megoldás 2 darab 5 fős
kosárlabda-, és 1 darab 7 fős kézilabdacsapat, akkor 24 fő esetén gondolkodhatunk úgy is, hogy az nem más,
mint a 19 fős optimális megoldás, +1 darab 5 fős kosárlabdacsapat. Kis gondolkodással úgy vélhetjük, hogy
főkre elég kiszámítani és tárolni az optimális megoldásokat, 11 fő fölött pedig már garantált
hogy legalább két csapatot kell építeni, vagyis visszavezethető a megoldásunk egy már korábbira.
Ha biztosra kívánunk menni, akkor az adott N érték esetén nem csak az
esethez nyúlunk vissza, hanem
az
,
fős esetekhez is. Azonban belátható, hogy
esetekben mindig felírható a megoldás 0
kimaradt csapattaggal, így
esetekben az optimális megoldások már minden esetben az
esetre vezethetőek vissza.
Ennek megfelelően érdemes
fős csapatokig kiszámítani és tárolni az optimális megoldásokat. Hogy
ezt megtegyük, persze alkalmazhatjuk a visszavezetés elvét, de kicsit körültekintőbben. Az
eset triviális,
nem tudunk csapatokat alkotni, nincs kimaradt tag. Legyen ez az
esetekre is a véleményünk (mindjárt
kiderül miért). Ha
, akkor vizsgáljuk meg az
,
,
esetek megoldásait, nézzük meg
melyiknél van a legkevesebb kimaradt csapattag, és válasszuk ki azt. Ha több olyan is lenne, ahol a kimaradt
tagok száma egyenlő a legkevesebb kimaradtak számával, akkor ezek közül válasszuk ki a legtöbb csapattal
rendelkező megoldást. Például
-re nem az
megoldáshoz kell visszanyúlnunk, mivel az
eset csak maradékkal írható fel, ellenben az
megoldása 0 kimaradttal rendelkezik, melyhez még egy 7
fős kézilabdacsapatot hozzáadva továbbra is 0 kimaradt létszámmal tudunk optimális megoldást adni.
Ezen megközelítés mellett az
konstans listában a program szövegében,

esetek könnyen és gyorsan kiszámolhatóak és tárolhatóak
esetek felépítése pedig mindössze egyetlen ciklust igényel,
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végül egyértelműen kapjuk meg az optimális megoldásunkat. Nagyon elegáns és érdekes ötlet 1. További
megjegyzésünk, hogy amennyiben a listát nagy N-re kellene kiépíteni, úgy a lista eleje egy idő után
szükségtelenné válna, és törölhető lenne. Tehát például az
esetet felépítő ciklusunk az
menetekben már mindig törölheti is a lista
csapatlétszámokhoz tartozó elemeit, hiszen
azokra már nem lesz szükség a későbbiekben. Így a listának folyamatosan 5 elemet kellene csak nyilvántartania.
E miatt a módszer tetszőlegesen nagy N-ek esetén is működik. Érdekes vizsgálat lehet, nagy N-ek esetén melyik
módszer az időhatékonyabb, a brute-force vagy a dinamikus programozási megközelítés.

2.7. Betűszámtan – brute-force
A brute-force algoritmus kiváló alkalmazhatósági példái a betűszámtan-feladatok. Az ilyen típusú feladatokra
álljon itt egy példa:
Versenyfeladat (Betűszámtan-feladat – Küldj több pénzt!).
Oldjuk meg az alábbi betűszámtan-feladatot célprogrammal! A betűk 1-1 számjegynek
felelnek meg, a különböző betűk különböző számjegyeknek. Két 4 számjegyű szám
összegéről van szó, az érték egy 5 számjegyű szám, vagyis S, M betűk nem jelölhetik a 0-t.
SEND
+MORE
----MONEY

====== Feladat vége ======
A brute force során a felmerülő betűk mindegyike 0,…,9 értékű lehet, van S, E, N, D, M, O, R, Y betű, tehát 8
egymásba ágyazott
ciklus minden esetet sorba vesz. A legbelső ciklusmagban egy hosszú és összetett
feltételvizsgálattal ellenőrizni kell, hogy az

egyenlőség teljesül-e, illetve minden betű értéke különbözik-e az összes többitől.
Ez a megoldás durva, de rövid és átlátható. Nagyon sokáig fut, a legbelső feltételvizsgálat
esetben fog
lefutni. Az optimalizálás során vegyük észre, hogy S, M ciklusoknak
között is elég futni, mivel ők nem
lehetnek 0 értékűek! Továbbá vegyük észre, hogy a legbelső feltételvizsgálat legtöbb elemét kiemelhetjük a
ciklusok elé! Például ha a legkülső ciklusunk a D, benne az E ciklus, akkor a „ha
akkor” feltételt máris
leírhatjuk, és csak ha
, akkor indulnak a további betűk ciklusai. Hasonlóan eljárva, a betűk
különbözőségét kiemelve a brute-force algoritmusunk gyorsulása minden határon túlmehet, a futási sebesség 5
percről lényegében 0,08 másodpercre gyorsulhat fel. Még további gyorsulást érhetünk el, ha észrevesszük, hogy
az Y ciklusra nincs szükség, az Y értéke minden esetben
. Még néhány ehhez hasonló
észrevétel alkalmazásával a futási idő 0,001 másodpercre csökkenthető le.

2.8. II. forduló 1999.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1999, II. forduló 2. korcsoport 2. feladat).
Egy számítógépes hálózat kiépítése a következőképpen történik: Kezdetben egy gépből áll a
hálózat. Egy új gép bekapcsolásakor azt pontosan 1 db, már a hálózatban levő géppel kötik
össze, ami kétirányú kapcsolatot biztosít a két összekötött gép között.

1

Köszönet érte a könyv lektorának.
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Két gép távolságán a legkevesebb közvetlen összekötést tartalmazó összekötést értjük. A
hálózat átmérőjének nevezzük a hálózatban levő gépek közül a két legtávolabbi távolságát.
Készíts programot (HALOZAT.PAS vagy HALOZAT.C), ami kiszámítja, hogy N db gép
esetén mekkora lesz a hálózat átmérője!
A HALOZAT.BE állomány első sorában N (1 N 100) értéke található. Az állomány I.
sorában annak a számítógépnek a J (J I) sorszáma van, amelyhez az I. számítógépet kötik a
hálózatban.
A HALOZAT.KI állományba egyetlen számot kell írni, a hálózat átmérőjét a teljes kiépülés
után.
Példa (lásd a 4.4. ábrát):
HALOZAT.BE HALOZAT.KI
7
4
1
2
2
4
4
6

4.4. ábra. A példa alapján felépített hálózat

====== Feladat vége ======
A feladat értékelése nem a program szövegének elemzése alapján történik meg (erre a beérkező nagy
mennyiségű megoldás esetén nehezen kerülhetne sor), hanem az alapján, hogy hány tesztesetre működik jól. A
pontozási rendszer ugyan nem teljesen egyértelműen nyilatkozik, de nyilván úgy értendő, hogy a magasabb
pontszám eléréséhez az alacsonyabb pontszámú tesztesetek mindegyikére jól kell működni a programnak.
Értékelés:
• Lineáris hálózatra N - 1 (az I.-et az I-1.-hez kötjük) 3 pont
• Csillag hálózatra 2 (az I.-et az elsőhöz kötjük) 3 pont
• N = 1 (egyetlen számítógép) esetén 0 3 pont
• Teljes bináris fa esetén a fa magassága*2 3 pont
• Általános eset (10 számítógép) 4 pont
• Általános eset (100 számítógép) 4 pont
Kár, hogy a feladat nem tartalmaz maximális méretet a gépek számát illetően, mivel a Pascal nyelven problémás
a dinamikus méretű vektorok kezelése. Sok energia mehet el egy jó minőségű program készítése során a nagy
mennyiségű adatokra felkészítés miatt – feleslegesen.
Sajnos, a feladat egyáltalán nem egyszerű. Első körben az alábbi megoldásra gondolhatunk: az 1-es sorszámú
gép távolsága legyen 1 (ezt írjuk is be a vektor 1 sorszámú helyére), a többi vektorelem legyen kezdetben 0
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értékű! Általában fogalmazva, az i. vektorelem értéke az 1 és i sorszámú gép közötti távolságot mutatja majd.
Maga a hálózati gráf tárolására nincs szükség, csak a távolságokéra. Az i sor beolvasásakor megadott j sorszám
esetén a vektor i. elemének értékét a vektor j elemének értéke +1-re kell beállítani (a j távolsága +1). A vektor
kitöltése után könnyedén meg lehet határozni a hálózat átmérőjét: az nem más, mint a vektor maximális
elemének értéke.
Ezen megoldás azonban egyértelműen azt feltételezi, hogy az átmérő számítása során a legnagyobb távolság az
1-es géptől kiinduló vonalon lesz rajta. Sajnos, a példa ebben nem szerencsés, mivel az adott hálózat esetén a 4
mint eredmény nem utal egyértelműen magára az útvonalra. A példában szereplő hálózaton a 4 mint maximális
távolság két útvonalon is előáll (lásd a 4.5. és a 4.6. ábrák). Ez azért megtévesztő, mert nem hangsúlyozza a
bármely két gép közötti távolság fogalmát. A 4.7. ábrán látható gráfon azonnal kijött volna a probléma.
4.5. ábra. Egyik útvonal a 4 eredményhez

4.6. ábra. Másik útvonal a 4 eredményhez

4.7. ábra. Egy 5-ös átmérőjű hálózat

E pillanattól kezdve a feladat máris komoly problémává duzzadt. A gráf hagyományos éllistás tárolása az
alulspecifikálás miatt máris bonyolult – nem ismerjük előre a maximális méretet, sem azt, hogy egy
csomópontnak hány gyermek eleme lehet. A gráfalgoritmusok ugyanakkor ezen tárolási mechanizmusra
építenek. A gráf megoldható tárolása ez esetben lényegében egyezik a fáljban megadott módszerrel: nem a
gyerek elemeket tároljuk el a csúcspontoknál, hanem a csúcspontokhoz tároljuk el a szülő elem sorszámát. Ez a
feladatkiírás egyik pozitívuma.
Másik probléma, hogy bár a leghosszabb útvonal meghatározására a módosított szélességi bejárás algoritmusa
alkalmas lehet, itt nem tudjuk, melyik csomópontból fog ez a leghosszabb útvonal kiindulni. Tehát a feladat jó
minőségű megoldása esetén az összes csúcsból kiinduló összes útvonal hosszát meg kell határozni, majd ezek
közül kiválasztani a leghosszabbat.

2.9. II. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, II. forduló 2. korcsoport 4. feladat).
Osztályod Mikulás-ünnepségre készül. Minden tanuló választott magának egy másik tanulót,
akinek ajándékot szeretne adni. Kiderült, hogy így lehet olyan tanuló, aki nem kap senkitől
65
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Programozási versenyfeladatok
elemzése
sem ajándékot. Az osztály felhatalmazta az osztályfőnököt, hogy a lehető legkevesebb
módosítást elvégezze, hogy mindenki továbbra is egy ajándékot adjon, és pontosan egy
ajándékot kapjon.
Készíts programot (mikulas.pas vagy mikulas.c), amely kiszámítja a szükséges
legkevesebb módosítások számát, amelynek hatására mindenki pontosan egy ajándékot kap,
és meg is ad egy ilyen módosítást!
szöveges állomány első sora a tanulók N számát tartalmazza
. A tanulókat az 1, …, N számokkal azonosítjuk. A második sor pontosan N
egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva. A sorban az i-edik szám annak a
tanulónak a sorszáma, akinek az i-edik tanuló ajándékot szeretne adni (saját magának biztosan
nem ad).
A

mikulas.be

A mikulas.ki szöveges állomány első sora egyetlen számot tartalmazzon, a lehető
legkevesebb szükséges módosítások
számát! A következő K sor mindegyike egy-egy
módosítást tartalmazzon, két egész számot egy szóközzel elválasztva: ! Ez azt jelenti, hogy
a módosítás következtében az i-edik tanuló a j-edik tanulónak fog ajándékot adni. Több
megoldás esetén bármelyik kiírható.
Példa:
mikulas.be
9
2 3 4 5 3 5 8 9 8

mikulas.ki
3
5 6
6 1
9 7

====== Feladat vége ======
A feladat első olvasásra roppant egyszerűnek tűnik. A példa szerint 9 diákról van szó, a második sorban elvileg
számoknak kellene szerepelniük. Ha ez így is van, akkor minden diák kap ajándékot, nincs szükség
módosításra. Ha valamelyik szám hiányzik, akkor az a diák nem kap ajándékot. Az első feladat a hiányzó
számok megszámolása. A példában is látszik, hogy 3 szám hiányzik: az 1, 6, 7 számok. Ennek megfelelően
minimum 3 módosítás szükséges, hiszen 3 diákot kell kijelölni, hogy egyikük az 1-es, másikuk a 6-os,
harmadikuk a 7-es diáknak adjon ajándékot a jelenlegi választása helyett.
Természetesen az a legegyszerűbb javítási mód, ha a célsorszámokat sorrend szerint átírjuk. Az 1-es adjon a 2esnek, a 2-es a 3-asnak, stb., az utolsó adjon az 1-esnek.
Ideális rendezett állapot:
9
2 3 4 5 6 7 8 9 1

Ugyanakkor ez túl sok szám módosítását jelentené, konkrétabban esetünkben ugyan pontosan 3-at (ami a feladat
jó megoldása is egyben), de ez csak a véletlen műve. Érdekes, de a legkevesebb módosítás megtalálása
egyáltalán nem nehéz. Keressük meg, előfordul-e valamely szám kétszer a célszemélyek azonosítói között
(esetünkben a 3, 5, 8 számok szerepelnek többször is), és az egyik ismétlődést cseréljük ki egy hiányzó számra!
Ezt addig ismételjük, amíg minden hiányzó számot be nem helyettesítettünk!
9
2 3 4 5 3 5 8 9 8
1
6
7
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Nyilván több megoldás is lehet attól függően, hogy az ismétlődéseket melyik hiányzó számra cseréljük, és hogy
az ugyanazon osztálytársat választó diákok közül melyiket kérjük fel a cserére.
A megoldási útmutató azonban különös:
Értékelés:
• Nem kell módosítani 1+0 pont
• Egy módosítás kell 1+1 pont
• Egy kör több farokkal 1+1 pont
• Több kör egy-egy farokkal 1+1 pont
• Általános közepes teszteset 1+1 pont
• Véletlen közepes teszteset 1+1 pont
• Általános nagy teszteset 1+1 pont
• Véletlen nagy teszteset 1+1 pont
Igazából nehéz értelmezni, hogy a különböző tesztesetek miben különbözhetnek egymástól. Mivel a megoldás
során használt adatszerkezet N elemű egyetlen vektort jelent, sem a teszteset mérete, sem a diákok száma nem
jelenthet problémát.

2.10. II. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, II. forduló 2. korcsoport 4. feladat).
Egy N egység hosszú járdát 1, 2 és 3 méretű lapokkal szeretnénk kikövezni. Hányféleképpen
lehet ezt megtenni? Készíts programot (kovezes.pas, ...), amely kiszámítja, hogy egy N
egység hosszú járdát hányféleképpen lehet kikövezni 1, 2 és 3 méretű lapokkal!
A kovezes.be szöveges állomány egyetlen sorában a járda hossza
van. A
kovezes.ki szöveges állomány egyetlen sora a lehetséges kikövezések számát tartalmazza!
Példa (lásd a 4.8. ábrát):
kovezes.be
4

kovezes.ki
7

4.8. ábra. A 7 féle járdakirakás

====== Feladat vége ======
Elsőre a feladat nem tűnik nehéznek, könnyedén és gyorsan megérthető. Mivel csak háromféle lapot lehet
felhasználni, ez újabb könnyebbséget jelent. Akik nem láthatták (és a versenyzők nyilván nem láthatták) a
megoldókulcsot, azok nem is tudják, mi vár rájuk.
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Pontozás:
• N=1

1 1 pont

• N=2

2 1 pont

• N=3

4 1 pont

• N=5

13 2 pont

• N=6

24 2 pont

• N = 10

274 2 pont

• N = 20

121415 2 pont

• N = 50

10562230626642 2 pont

• N = 70

2073693258389777176 2 pont

Az utolsó tesztesetek már meglepőek. A várt darabszám 19 számjegyű! Ez máris jelzi, hogy a szám
meghatározásához a brute-force vagy más megoldáskereső nyers algoritmusok kivárhatatlan ideig fognak futni.
Szerencsére az erre utalás nem maradt ki a feladat megfogalmazásából.
Valamiféle numerikus módszert kell találnunk a megoldáshoz vagy legalábbis a megoldás támogatásához. A
háromféle lap, és az
miatt a megoldás alapja épülhet a brute-force módszerére:
ciklus h = [0..N/3]
ciklus k = [0..N/2]
e = N-k-h
ha (e>0)
db += osszesEset(h,k,e)
hvége
cvége
cvége

A h változóban lesz benne, hogy hány hármas méretű lap kell. A k-ban a kettes méretű lapok darabszáma, az eben az egyes lapok darabszáma lesz benne. Amikor megvan egy ilyen „együttállás”, egy
hármas,
akkor meg kell határozni, hogy adott darabszámú lapokból hányféleképpen lehet kirakni a járdát.
Az „osszesEset” függvénynek kell gyorsnak lennie, hiszen az egymásba ágyazott ciklusoknak nincs túl nagy
időszükségletük (maximum
, 900 alatti érték). Ebben a kombinatorikai ismeretek
fognak segíteni, a (h, k, e) ismétléses permutációjának mennyiségét kell kiszámolni. Ezen konkrét esetben a

képlettel. A képletben szereplő értékekhez számolás során a modern, 64 bites, előjel nélküli numerikus
adattípust érdemes használni, hogy a végeredmény nagy számokkal is kiértékelhető legyen.

2.11. III. forduló 1994.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, III. forduló 2. korcsoport 2. feladat).
Pista barátunkat kinevezték egy turistaház igazgatójává. Feladata az, hogy az érkező
csoportokat beossza a turistaház szobáiba. Az elosztás során természetesen figyelembe kell
vennie a szobák befogadóképességét és a turisták igényeit. Segítsünk barátunknak, írjunk
programot! Programunk legyen olyan, hogy szabadon meg lehessen adni, hogy a lehetséges
feltételek, megszorítások közül melyeket követeljük meg!
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Ennek megfelelően a program elején egy egyszerű menüből lehessen kiválasztani, hogy az
alábbi feladatok közül melyiket akarjuk megoldani! (2 pont)
1.
Megadott számú szobánk van, és mindegyiknek ismerjük a maximális befogadóképességét.
Tudjuk ezen kívül azt, hogy hány kiránduló érkezik. (A kirándulókat és a szobákat
egyaránt egytől kezdődő sorszámozással jelöljük.) (8 pont)
2.
Mint 1., de ezúttal azt is tudjuk, hogy a kirándulók közül hányan lányok, illetve hányan
fiúk (jelölés: a lányok sorszáma elé L-t, a fiúké elé F-et írunk). Fiúk és lányok nem
kerülhetnek ugyanabba a szobába. (10 pont)
3.
Mint 2., de a turistáknak lehetnek különleges kívánságaik is, azaz megmondhatják, hogy az
adott párnak ugyanabban a szobában kell laknia. (14 pont)
4.
Mint 3., de a turisták azt is megmondhatják, hogy csak olyannal kerülhessenek egy
szobába, akiket felsoroltak, s a szobájukba mást ne tegyenek. (Ebben az esetben
eltekinthetünk attól, hogy esetleg különböző neműek. Például házaspár, család stb.) (13
pont)
Az 1. részfeladatban legfeljebb 1, a 2.-ban és a 3.-ban pedig legfeljebb 2 olyan szoba legyen,
ami nincs teljesen feltöltve turistákkal, a 4. részfeladatban ezenkívül az egy szobába teendők
mellett a lehető legkevesebb feltöltetlen hely maradjon!
A program bemenő adatait két szöveges állomány, a SZOBAx.TXT illetve a TURISTAx.TXT
írja le. Az első értelemszerűen a rendelkezésre álló szobák adatait, míg a második a turistákról
ismert információt tartalmazza. Az állomány nevében szereplő x egy 0 és 9 közötti tetszőleges
számjegy lehet – az egy teszthez tartozó állományokat ez azonosítja.
A SZOBAx.TXT állomány formátuma:
Az állomány első sora megadja, hogy hány szoba van a turistaszállóban (maximum 10).
Ezután minden sor egy-egy szoba befogadóképességét írja le. (A szobák sorszámozása az
állománybeli sorrend szerint történik.)
A TURISTAx.TXT állomány formátuma:
Az állomány első sora megadja, hogy hány turistáról van szó. A második sor a lányok számát
tartalmazza. A lányok megegyezés szerint a kisebb sorszámokat kapják, azaz ha pl. 8 turista
érkezik, és ebből kettő lány, akkor őket L1-gyel és L2-vel jelöljük, míg a fiúkat a következők
szerint: F3, F4, F5, F6, F7, F8. Ezt egy olyan sor követi, mely azoknak a pároknak a számát
tartalmazza, akiket egy szobában kell elhelyezni. Ezt a megfelelő számú, párokat tartalmazó
sor követi. A példában a 3. szeretne egy szobában lakni az 5.-kel.
Példa:
8
2
1
3 5
1
3 1 7 8

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Programozási versenyfeladatok
elemzése
Végül az olyan csoportok száma következik, akik nem engednek maguk közé idegeneket, amit
soronként követ az egyes csoportok leírása. A csoportok leírása egy darabszámmal kezdődik,
majd szóközökkel elválasztva a csoportba tartozó személyek sorszámaival folytatódik. A
példában az 1., a 7. és a 8. lehet például egy család, akik nem akarnak másokkal osztozni a
szobájukon.
A program eredménye: (3 pont)
1: L2
2: F3 F5
3: F4 F6
4: L1 F7 F8

A program eredménye az EREDMx.TXT állományba kerüljön, a következő formában! Az
állomány minden sora egy szobát írjon le, az alábbiak szerint:
szobaszám: turista turista turista

Az állománynak a szobasorszámok szerint rendezettnek kell lennie. Amennyiben a feladat
nem oldható meg, úgy az állomány egyetlen sort tartalmazzon, melyben a következő üzenet
legyen olvasható: NINCS MEGOLDAS.
====== Feladat vége ======
Vegyük észre, hogy az első részfeladat sem megoldható, ha a turisták száma meghaladja a szobák összbefogadóképességét! Ez a két feladat csak mennyiségekről szól: a szobák kapacitásáról és turisták számáról.
Az első feladat megoldhatóságánál a második megoldhatósági problémája azonban jóval összetettebb. Mindegy,
kiknek az elhelyezésével kezdjük, valószínűleg maradnak még emberek, akik egy egész szobát le fognak
foglalni. De ha nem sorban töltjük fel a szobákat, ügyes szobaválasztással akár maradék nélkül is megoldhatjuk
a fiúk vagy lányok elhelyezését. A szobaválasztás során koncentrálhatunk mondjuk a lányokra, ekkor a fiúk
kapják a maradék szobákat. A szobák számának előismerete hiányában univerzális „minden variációt kipróbáló”
algoritmusra van szükségünk, melyhez a visszalépéses keresés tűnik ideálisnak, bár az életkorilag elég erős
elvárás. Ennek hiányában szóba kerülhet a Monte-Carlo-módszer is, de ott a „megoldhatatlan” állítás csak
valószínűsíthető.
A brute-force most is segíthet rajtunk a szobaválasztásnál. Bár most nem tudjuk az egymásba ágyazott
ciklusokat megírni előre, jelen esetben csak a szoba kiválasztva igen/nem közül kell választanunk. A kettes
számrendszerbeli 0/1 állapotok segíthetnek. Amennyiben N szobánk van, úgy
lehetőség áll előttünk a lányok
elhelyezésére. Vegyük sorra a
számokat, mindegyiket képzeljük el 2-es számrendszerben. Ekkor
(4 szoba esetén) 4 számjegyű 0000 ... 1111 kettes számrendszerbeli számokról beszélünk. Ha az i. pozíción 0
szerepel, akkor az i. szobát nem választjuk ki a lányoknak (oda nem kerülnek elszállásolásra), 1 esetén övék a
szoba. Ekkor minden esetet sorra tudunk venni. Természetesen ezen esetek közül több is lesz majd, amely nem
jó, pl. mindjárt az első 0000 eset egyik szobát sem adja oda a lányoknak (ami csak akkor lehet megfelelő, ha
nincs lány a csoportban), míg az 1111 minden szobát a lányoknak ad.
Ez a módszer egyszerűen és gyorsan helyettesítheti a visszalépéses keresést, egy egyszerű for ciklussal és egy
számrendszerbeli átalakítóval kiváltható. De vegyük észre (amit a visszalépéses keresés jól tudna),
hogy nagyobb N esetén ez a folyamat az exponenciális növekedés miatt kivárhatatlan ideig fog tartani!
A második feladat annyival bonyolultabb, hogy a párokat kell először elhelyezni, és nekik jó szobát kell találni.
Nem egyértelmű a feladat, de feltételezhetjük, hogy több pár is kerülhet ugyanabba a szobába. Nem tér ki rá a
feladat, de ha a párok egyik fele fiú, a másik lány, akkor a feladat máris megoldhatatlan? Ha ez nem teljesül,
még mindig figyelni kell arra, hogy a fiú párokat a lány párokkal ne rakjuk össze.
A harmadik feladat még bonyolultabb. A kizárólagosság azt is jelenti, hogy a párok kezdeti elhelyezése után
minden egyes ember elhelyezését meg kell fontolni. Az elhelyezés tagadása (más nem kerülhet be) sajnos nem a
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lehetőségeket csökkenti, hanem éppen növeli. Ennek hiányában a következő lányt/fiút a következő szabad
helyre (szobába) lehetne rakni, így azonban több olyan szoba is szóba jöhet, ahol esetleg befogadnák. Mivel az
optimális feltöltés is fontos lehet a megoldhatóság miatt, a sok helyre elfogadható emberek kincset érhetnek.
Persze ez az utolsó változat már majdnem ekvivalens az órarendkészítési problémával, ahol bizonyos órák nem
kerülhetnek egy időbe, mert pl. ugyanazon tanár tartja más-más csoportnak. Ott azonban sok optimalizálási
szempont van (legyen tömör a diákok és a tanárok szempontjából is, ha lehet, ne legyen 7. óra, esetleg termek
egymástól távolsága is legyen kordában tartva, stb.). Itt csak egyetlen optimalizálási szempont van: férjenek el.

2.12. III. forduló 1999.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1999, III. forduló 2. korcsoport 3. feladat).
Az alkimisták hosszas kísérleteiket arról, hogy milyen anyagok milyenekké alakíthatók át,
gondosan feljegyezték könyveikbe. Bejegyzéseik a lehető legegyszerűbbek voltak: megadták
a kiindulási anyag nevét, majd azt az összetevőt (ún. katalizátort), amit hozzákeverve ehhez
létrejött valamilyen végtermék. A bejegyzéseket tanulmányozva megállapították, hogy
egyetlen anyag sem állítható elő önmagából, egy vagy több lépésben sem, továbbá nincs két
különböző bejegyzés, amelyekben mind az első, mind a második anyag megegyezne. Az
anyagok neveit számokkal, míg a katalizátorokat az angol ABC nagy betűivel jelölték A-tól
Z-ig.
Egy ilyen bejegyzéssorozatra példa:
• 1 A 2 1 anyagból 2 és ...
• 1 A 3 ... 3 keletkezik, ha A-t keverünk hozzá)
• 1 B 4 (Ha 1-hez B-t adagolunk, akkor 4 keletkezik)
• 3 F 0 (Ha a létrejött 3-hoz F-et keverünk, akkor létrejön 0)
Az alkimisták aranyat szerettek volna előállítani vasból. Feljegyzéseikben az aranyat 0-val,
míg a vasat 1-gyel jelölték.
Készíts programot (ARANY.PAS vagy ARANY.C), amely megadja, hogy egy adott
bejegyzéssorozatban melyek azok a katalizátorok, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz,
hogy az alkimista szerint aranyat vasból elő lehessen állítani.
Az ARANY.BE állomány első sorában megadjuk, hogy hány bejegyzés szerepel a sorozatban,
a többi sora pedig a fenti példában szereplő formátumban tartalmazza az egyes bejegyzéseket
(a kiindulási anyag száma, szóköz, a katalizátor betűjele, szóköz és a végtermék száma). A
használt anyagok száma maximum 200, a katalizátoroké pedig 26. A bejegyzések száma
legfeljebb 1000.
Az ARANY.KI állományba a nélkülözhetetlen katalizátorok betűjelét kell írni, egy sorban
szóközzel elválasztva. Ha aranyat nem lehet előállítani semmilyen katalizátorral, akkor NEM
LEHET szerepeljen a kimenetben! Ha egyik katalizátor sem nélkülözhetetlen, akkor EGYIK
SEM KELL legyen a sor tartalma!
Példa:
ARANY.BE
9
1
1
1
3
5
6
6
7
8

A
A
B
F
G
A
B
C
D

ARANY.KI
A F G

2
3
4
5
6
7
8
0
0
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====== Feladat vége ======
Ez valószínűleg elírás lehet, hiszen a 0 előállítása minimum igényli a C vagy D katalizátorokat (utolsó két sor),
tehát a C vagy D betűk valamelyikének biztosan szerepelnie kell a kimeneti állományban. Szomorú, hogy a
megértést segítő példa hibásnak tűnik.
A leírásban kiválóan behatárolják a program futásához szükséges erőforrásokat (maximum 200 anyag,
maximum 1000 bejegyzés), ez sokat segít, hogy a program futási idejét, illetve a statikus méretű vektorokat a
program írója megfelelően kalibrálhassa.
A feladat egyébként megint csak nem egyszerű. A megoldás során valójában egy gráf rajzolódik ki, melynek
lehetséges csomópontjai az egyes nyersanyagok (maximum 200 csomópont). Az egyes csomópontok között
nulla, egy vagy több él is húzódhat, melyek azt jelölik, hogy az adott nyersanyagból a másik nyersanyag
előállítható. Az élekre az előállításhoz szükséges katalizátor jele kerül. A kapott gráf egyik fontos csomópontja
(kezdőpont) az 1 jelű nyersanyag (vas), a másik (végpont, célpont) a 0 jelű arany. Jegyezzük meg, hogy a
feladat szövege szerint ebben a gráfban kör nem alakulhat ki (egyetlen anyag sem állítható elő önmagából).
Arra a kérdésre, hogy arany előállítható-e vasból, úgy lehet választ találni, hogy vezet-e út 1-ből a 0
csomópontba. Természetesen akár több lehetséges útvonal is létezhet. Hogy mely katalizátorok szükségesek az
előállításhoz, ez az úttól függ. Ennek függvényében a feltétlenül szükséges jelző kicsit nehezen értelmezhető.
Melyek azok a katalizátorok, amelyek minden útvonalon jelen vannak? Vagy válasszunk ki egy tetszőleges utat,
és soroljuk fel az azon felhasználandó katalizátorok neveit? Keressünk valamiféle legrövidebb utat? A
legrövidebb út alatt mit értünk? Ahol a legkevesebb különböző katalizátornévvel találkozunk, vagy amely a
legkevesebb él felhasználásával juttat el a kiindulási pontból a célhoz?
Sajnos, a megoldási útmutatóból sem kerülnek elő a válaszok. Értékelés:
• Nem lehet előállítani 3 pont
• Egyik sem nélkülözhetetlen 3 pont
• Egyetlen lineáris sorozat 3 pont
• Egyes párhuzamos ágakon kell ugyanaz 3 pont
• Egyes párhuzamos ágakon más katalizátor kell 3 pont
• Általános eset 3 pont
• Nagy általános eset 4 pont
Nyilvánvaló, hogy a beküldött programokat különféle jellemzőjű „gráfokon” fogják tesztelni, de sajnos továbbra
sem derülnek ki az egyes jellemzővel szemben támasztott elvárások. Ezzel együtt választhatunk egy nekünk
szimpatikus megoldást, és fejleszthetünk programot. A feladat ezen problémák ellenére is nagyon érdekes és
szimpatikus.

2.13. III. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, III. forduló 2. korcsoport 3. feladat).
Egy város utcái
-es négyzethálós elrendezésűek. Minden kereszteződésben pontosan
4 utca találkozik, kivéve esetleg a város szélén levő kereszteződéseket. A kereszteződéseket a
sor-, illetve az oszlopkoordinátájuk adja meg, mindkettőt 1-től sorszámozzuk, a bal felső sarok
az (1,1) koordinátájú pont. Egyes utcák egyirányúak, mások pedig kétirányúak. Az utcák
irányítottságát a kereszteződésekben adjuk meg, egy-egy 8 bites számmal az alábbi táblázat
szerint (a biteket hátulról sorszámozva), lásd a 4.9. ábrát:
• 1. bit: 1-es, ha a felfelé vezető utcából lehet a kereszteződésbe jutni (lefelé irány)
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• 2. bit: 1-es, ha a felfelé vezető utcába lehet menni a kereszteződésből (felfelé irány)
• 3. bit: 1-es, ha a jobbra vezető utcából lehet a kereszteződésbe jutni (balra irány)
• 4. bit: 1-es, ha a jobbra vezető utcába lehet menni a kereszteződésből (jobbra irány)
• 5. bit: 1-es, ha a lefelé vezető utcából lehet a kereszteződésbe jutni (felfelé irány)
• 6. bit: 1-es, ha a lefelé vezető utcába lehet menni a kereszteződésből (lefelé irány)
• 7. bit: 1-es, ha a balra vezető utcából lehet a kereszteződésbe jutni (jobbra irány)
• 8. bit: 1-es, ha a balra vezető utcába lehet menni a kereszteződésből (balra irány)
4.9. ábra. Magyarázat a bináris számjegyek értelmezéséhez

Készíts programot (UT.PAS vagy UT.C), amely a kereszteződések ismeretében megadja,
hogy a tervezett úthálózat mely kereszteződésekben „hibás”! A lehetséges egyszerű hibák:
• a kereszteződésből semerre sem lehet kimenni;
• a kereszteződésbe sehonnan nem lehet bemenni;
• a kereszteződés valamelyik utcáján sem bejönni, sem kimenni nem lehet;
• egy utca két végpontján levő kereszteződésekben ellentmondó adatok vannak az utcáról
(ekkor mindkét kereszteződés hibás!);
• a városból sehol sem lehet kijutni (ekkor a (0,1) kereszteződést tekintjük hibásnak);
• a városba sehol sem lehet kívülről bejönni (ekkor az (1,0) kereszteződés a hibás).
Az UT.BE állomány első sorában az úthálózatot leíró négyzetháló sorainak
és oszlopainak
száma van. A következő N sor mindegyike pontosan M
számot tartalmaz: az egyes kereszteződéseket leíró 8 bites számok tízes számrendszerbeli
alakját.
Az UT.KI szöveges állomány első sorába a hibás kereszteződések K számát kell írni! A
következő K sor mindegyikébe egy-egy hibás kereszteződés pozícióját kell írni! A pozíció a
kereszteződés sorés oszlopindexe
, egyetlen szóközzel
elválasztva, vagy pedig az 1 0, illetve a 0 1 kód (az utolsó két hiba esetén). Ha egy
kereszteződés több szempontból is hibás, akkor is csak egyszer szabad kiírni!
Példa (grafikusan lásd a 4.10. ábrán): (az ábrán csak az egyirányú utakat jelöljük)
UT.BE
3 3
60 239 255
63 237 179
5 254 195

UT.KI
5
2
2
2
3

1
2
3
1
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4.10. ábra. Példa ábrázolása grafikusan

====== Feladat vége ======
Ez egy nagyszerű feladat! Ugyan itt érezhetően gráfról van szó, de ez most valójában nem igényel gráf
adatszerkezetet. Egy olyan mátrixról van szó, ahol minden egyes cellában 8 igaz/hamis érték szerepel. E
pillanattól kezdve az egyes hibatípusok kereséséhez a szomszédos cellák közötti kapcsolatokat kell vizsgálni,
vagy a szélső cellák kívülre (városon kívülre) vonatkozó kivezetéseit. A feladat e pillanattól kezdve nem igazán
nehéz, inkább „munkás”, sok (aránylag) egyszerű vizsgálatot kell lekódolni. A versenyzők hamar
sikerélményhez juthatnak. Az átváltás a 10-es és 2-es számrendszer között kulcsfontosságú a feladat
szempontjából, különben gyakorlatilag semelyik részfeladat nem oldható meg.

2.14. III. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, III. forduló 2. korcsoport 4. feladat).
Mekk Elek vállalkozásának van egy nagy értékű munkagépe, amit más vállalkozók
kölcsönözhetnek tőle. Egy vagy több, de összefüggő napokra lehet igényelni, minden napra
azonos a bérleti díj. A következő M napra sok megrendelés érkezett. Minden megrendelés két
számot tartalmaz, D: ahány napra bérelni akarja a megrendelő, H: az a határidő, ameddig a
megrendelőnek el kell végeznie a munkát a géppel. Tehát neki olyan E naptól lehet adni a
gépet, amelyre teljesül, hogy
. Mekk Eleknek az a célja, hogy olyan
megrendeléseket teljesítsen, amelyek összességében a lehető legtöbb napra kölcsönzik a
gépet.
Készíts programot (GEP.PAS, GEP.C, …), amely a megrendelések alapján kiszámítja, hogy
Mekk Elek legjobb esetben hány napra tudja bérbe adni a gépet! Továbbá meg is ad egy
megfelelő beosztást.
A GEP.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van (egy szóközzel elválasztva), a
munkanapok M
száma és a megrendelések N
száma. A
következő N sor mindegyike két egész számot tartalmaz (egy szóközzel elválasztva), D: az
igényelt napok száma, H: a határidő. Az igényeket az 1,..., N sorszámukkal azonosítjuk, az
állomány I+1-edik sorában van az I-edik igény. A bemenet az igények határideje szerint „nem
csökkenően” rendezett.
A GEP.KI szöveges állomány első sorába azt a legnagyobb K számot kell írni, amelyre
teljesül, hogy összesen K napra bérbe lehet adni a gépet. A második sorban a kielégített
igények L száma legyen! A következő L sor egy-egy megrendelés teljesítését tartalmazza, két
egész számot, az első a megrendelés sorszáma, a második pedig az első nap sorszáma legyen,
amelytől a megrendelő használhatja a gépet! A teljesített igények tetszőleges sorrendben
megadhatók. Több megoldás esetén bármelyik megadható.
Példa:
GEP.BE GEP.KI
10 6
9
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2
1
2
3
3
2

2
3
3
6
7
9

4
6
5
4
2

8
5
2
1

====== Feladat vége ======
Ez a feladat is egy optimalizálási feladat. Nem világos (kicsit szükségtelennek tűnik) az M értéke, mivel ez
lényegében egyezik a maximális értékekkel, illetve ha
, akkor sem tudjuk kihasználni, hogy az M a
nagyobb értékű. Az M értékének maximalizálása (100) talán azért lehet fontos, mert így a megoldás során
felvehetünk egy ilyen méretű logikai típusú vektort, melyben az igaz/hamis értékek reprezentálhatják, hogy az
adott munkanapon már foglalt-e a gép vagy sem.
Itt is használható lenne a 143. lapon ismertetett bináris brute-force, hiszen megint aközött kell választanunk,
hogy egy megrendelést kiválasztunk-e teljesítésre vagy sem. Ha 4 megrendelés van, akkor a 0000 jelöli, hogy
egyiket sem kívánjuk teljesíteni, a 0110 mutatja azt, hogy a 2-es és 3-as megrendelést teljesítjük, az 1111 pedig
azt, hogy mindegyiket. Egy ilyen kód akkor rossz, ha a kiválasztott megrendelések időben átfedőek, bár a
határidő csak a legkésőbbi befejezést jelöli, korábban szabad befejezni az adott munkát – így a bérlet kezdetével
lehet picit variálni. Ugyanakkor a megrendelések maximális értéke akár 1000 is lehet. A bináris brute-force
ekkor
futási ciklusú lenne, mely kivárhatatlan ideig futna.
Ha a brute-force csődöt mond a nagy lépésszám miatt, a visszalépéses keresés segíthet rajtunk. Módosított
változata kell, mivel optimális megoldást keresünk. Minden megoldást meg kell találnunk, és mindegyikre
kiszámolni a K értéket. A maximális K értéket keressük, és egy olyan megoldást, ahol épp ennyi a K értéke.
Ezen esetben a visszalépéses keresés rossz megoldás függvénye sem egyszerű. Ha van egy választásunk, mely
megrendeléseket szeretnénk kielégíteni, egy egyszerű lineáris idejű ellenőrzés segíthet eldönteni, hogy
sikerülhet-e: össze kell adni a kívánt bérleti napok számát. Ha a kapott szám nagyobb, mint a K értéke, akkor a
kiválasztás biztosan rossz. Ha ezen a gyors teszten átment a kiválasztásunk, akkor következik a bonyolultabb
rész: el kell dönteni, hogy az időintervallumok átfedik-e egymást. Mivel csak az időintervallumok vége van
meghatározva a H értékekkel (a hosszuk adott), az a kérdés, hogy adott esetben elkerülhetetlen-e az időbeni
átfedettség, vagyis a bérlések közötti átfedések.
Az átfedések eldöntésénél óvatosak legyünk, mivel a H szerinti rendezés korántsem segít annyit, mint
gondolnánk első pillanatban! Először is több egyforma H érték is lehet, így ezek egymás közötti rendezettsége
máris problémás. Másrészt könnyen előfordulhat egy olyan H érték, melyhez kis D érték társul, emiatt korábban
ki tudjuk elégíteni ezt a bérleti igényt, mint egy esetleg korábbi befejezésű, de hosszabb bérleti igényű társát
(lásd az alábbi esetet). A helyes sorrend: kezdjük az 1 napos igénnyel (2. sorszámú), majd a 2 napos igényű (1.
sorszámú), végül az utolsó bérletet elégítsük ki. Ekkor minden bérletet ki tudunk elégíteni, optimális lesz a
kihasználtság.
2 3
1 4
2 5

Igazából nehéz a megoldhatósággal kapcsolatos vizsgálatra hirtelen jó algoritmust találni, a versenystressz
mellett még valószínűtlenebb. Az intervallumokat mint kis szakaszokat elképzelve, a feladat hasonlóvá válik
a 137. lapon bemutatott járdakirakási problémához, de két bonyolítással. Nem kell az adott M hosszt hézag
nélkül kirakni, csak megvizsgálni, hogy kirakható-e. Másrészről az egyes lapokat (intervallumokat) bár
tetszőleges sorrendben tudjuk lerakni, a lapok jobb oldali szélének pozíciójára megkötés (H érték) van. A
járdalerakás során a lerakási lehetőségek száma volt csak a kérdés, és láttuk, hogy a lerakási permutációk száma
elég nagy is lehet. Ezért igazából a jó minőségű (gyors és megbízható) megoldáshoz ide is egy visszalépéses
keresés alapú algoritmus tűnik jónak.
A feladat emiatt két egymásba ágyazott backtrack algoritmussal tűnik jól megoldhatónak. A külső választja ki,
mely megrendeléseket szeretnénk kielégíteni, a belső vizsgálja meg, hogy egy adott választás megoldható-e. A
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külsőnek minden megoldást meg kell találnia, hogy azok közül választhassunk maximális K értékkel
rendelkezőt. A belső az első jó megoldás esetén végzett is, hiszen neki csak a jó megoldás/rossz megoldás
között kell választania.
A megoldás bonyolultsága nyilvánvaló, bár maga a módszer talán érthető. Másik megközelítési javaslattal
rendelkezett a könyv lektorának két tanítványa, Adrián Patrik középiskolai tanuló és Vincze János
programtervező informatikus BSc szakos hallgató. Nekik az alábbi megoldási módszert köszönhetjük:
• készítsünk egy
sorszámozni.

méretű mátrixot, melynek sorait és oszlopait 0-tól kívánjuk

• ennek megfelelően a mátrix i. sorában az i. napra vonatkozó adatok szerepelnek (úgy képzelve, mintha csak
maximum i napra lehetne bérelni a gépet). Ennek következtében igaz az, hogy a mátrix valamely i. sorában
szereplő cellaértékek sosem lehetnek nagyobbak mint maga a sor indexe .
• a mátrix j. oszlopában az első j bérlési igényhez viszonyított adatok szerepelnek (mintha csak ezen j darab
igény létezne).
• a mátrix
. cellájának értéke ennek megfelően azt az értéket tartalmazza, amely megadja, hogy i nap és az
első j igény esetén mennyi az optimális (maximális) napok száma, amelyre bérbe lehet adni a gépet.
A leírásnak megfelelően a mátrix 0. oszlopának minden cellájába kezdetben máris beírható a 0 érték, hiszen ha 0
bérlési igény érkezik, akkor 0 napra adható bérbe a gép. Hasonlóan, az első sor is feltölthető 0 értékekkel, hiszen
ha 0 napot nézünk, akárhány igény is érkezik be, maximum 0 napra adhatjuk bérbe a gépet.
A továbbiakban az alábbi képlettel számolhatjuk ki egy „belső” cella értékét:

ahol
a j. igény kielégítéséhez szükséges bérleti idő napokban. Vagyis a
értéke (A eset) megegyezhet
a
idejével (mely esetben a j. igényt jelentkezésekor maga a j. igényt el kell „dobni”, mert ha ki
akarnánk elégíteni, akkor nem járnánk jobban semmiképp). Másik lehetőség (B eset) bérbeadjuk a gépünket a j.
igény kielégítése végett, mely esetben
nappal több bérleti díjat tudunk beszedni, de e miatt az előző
igények kielégítésére már csak
bérleti napot szánhatunk.
A gondolatmenet világos, pár apróságot még jegyezzünk meg:
• a képletben szereplő
érték lehet negatív is, mely esetben a j. igény kielégítése az i. napig egyáltalán
nem lehetséges (a 3. napig nem tudunk egy 5 napos bérleti igénnyel foglalkozni). Ez esetben a
kiértékelhetetlensége miatt az első értéket
kell választanunk cellaértéknek.
• nem figyelünk a j. feladat határidejére (jelöljük ezt
-vel). Ezt úgy tehetjük meg, hogy ezen képletet csak
akkor alkalmazhatjuk, ha
. Ha ez nem teljesül, akkor megint csak a
módon kell az új
cella értékét kiszámítanunk.
Ha módszeresen (pl. sorfolytonosan) haladva minden cellaértéket kiszámítunk, az utolsó sor utolsó cellájában
találjuk meg azt a számot, hogy maximum hány nap bérleti díjat tudunk majd beszedni a végén. Ez a válasz
egyik része, ezen felül meg kell még azt is adnunk, hogy mely igényeket vettünk ehhez figyelembe.
Hogy ezt meg tudjuk válaszolni, minden cellába el kell tárolni, hogy a
képletünknél melyiket
választottuk, A-t vagy B-t. Mivel a 0. sorban és 0. oszlopban nincs választásunk, ide egy semleges értéket kell
írnunk. Ezen felül, mivel valamely j. igény a
. nap után már nem befolyásoló tényező, így a j. oszlopban a
. sor alatt már egy újabb jelölést alkalmazunk, jelölve hogy itt más okból bár, de megint csak az „A”
választást alkalmaztuk.
A példában
, a mátrixunknak 11 sora lesz, és 7 oszlopa. Kezdő kitöltése szerint az alábbi
módon néz ki frissen inicilaizált mátrix, és a jobb oldalon az „útvonal” visszakeresésére használt második
mátrix:
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Az első bérlési igény szerint 2 napig tartó munkáról van szó, melyet a 2. napig be kell fejezni. Az első
igényünket megpróbáljuk kielégíteni, így az alábbiak szerint módosul a mátrixunk:

Mivel az első igény 2 napos, ha csak 1 napra tudnánk gondolkodni (1. sor), akkor még ezen igény mintha nem is
létezne. A 2. napon (2. sortól kezdve) számolhatunk 2 napos bevétellel. Vegyük ekkor be a számításba a 2.
igényt is. Ez 1 napos, és a 3. napig készen kell lenni a munkának.

Értelemszerűen ha csak 1 nap lenne, akkor ezt az 1 nap hosszú bérlési igényt ki tudnánk elégíteni. Ha 2 nap
lenne, akkor már inkább a 2 napos bérletre adnánk ki a gépet. Ha 3 napunk lenne, akkor ki tudnánk szolgálni a 2
napos igényt (amelynek maximum a 2. napig be kell fejeződnie), és az 1 napos igényt is (mivel annak
szerencsére a 3. napig kell befejeződnie). Vegyük be a következő igényt is. Ez 2 napra kérné el a gépet, és a 3.
napig be kell fejeznie. Ha még bírjuk fejben követni, akkor azonnal látjuk, hogy ezt az igényt figyelmen kívül
kell hagynunk, mivel az első 3 napunk már teljesen le van fedve kölcsönzésekkel, és ezen munkának is a 3.
napig kell befejeződnie - nyilván nem járunk jobban ezzel az igénnyel, nem nyújtja újabb napok
lefedhetőségének esélyét. A mátrixunk új állapota:
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Hasonlóan gondolkodva, a további igényekkel kiegészítve a mátrixunk állapotát végül az alábbiakat kapjuk:

Az útvonal visszakereséséhez vegyük észre, hogy az „A” képlet használata igazából lényegtelen, hiszen ez azt
jelenti, hogy az adott igényt az adott nap esetén nem vettük figyelembe. Ha az „A” cellákat e miatt „kiütjük”,
egy alábbi, egyszerűsített állapotot kapunk:

Keressük meg azt a „B” értéket, amely a legalsó (a sorszáma a legnagyobb). Ezt az igényt érdemes (és lehet)
úgy időzíteni, hogy ezen a napon fejeződjön be a bérlése. Ezen igény miatt
napig adjuk kölcsön a gépet,
így ennyi napig más igényt nem elégíthetünk ki: töröljük hát ennyi napig visszamenőleg az érintett sorok
celláiban lévő „B” értékeket (a 6. igény 2 napos bérlést követel):
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Alkalmazzuk ugyanezt az elvet a továbbiakbak is (az 5. igény 3 napos kölcsönzésű):

A 4. igény is 3 napos kölcsönzésű, így az alábbit kapjuk:
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Az utolsó igény amit még ki tudunk elégíteni az a 2. igény, mely 1 napos:
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Ezzel kész is az útvonalunk. A jelölt „B” cellák oszlopainak sorszámai adják ki a feladat maradék válaszát: 2-es,
4-es, 5-ös és 6-os igényeket tudjuk kielégíteni, így kapjuk meg a korábban már jelölt (de innen is kiolvasható) 9
napra kalkulálható maximális bérleti díjunkat.

3. Nemes Tihamér verseny 3. korcsoport
A harmadik korcsoportba sorolhatóak a középiskola III. és IV. (újabban 11. és 12.) évfolyamába járó diákok. A
Nemes Tihamér verseny felépítése erre a korcsoportra is ugyanaz: az első fordulóban csak a logikai és
algoritmizálási képességeket tesztelik, különösebb programírási feladatok nélkül. A feladatok időnként
egyeznek a második korcsoportnak kiadottakkal – a logikai típusú feladatok esetén ez érthető is.

3.1. I. forduló 1994.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, I. forduló 3. korcsoport 5. feladat).
Egy grafikus nyelven a képernyővel a következő transzformációkat végezhetjük:
• Négyzet alakú rész forgatása 90 fokkal balra
(FORGAT((x,y),(p,q)))
• Téglalap alakú rész tükrözése a téglalap X-tengelyére
(XTÜKÖR((x,y),(p,q)))
• Téglalap alakú rész tükrözése a téglalap Y-tengelyére
(YTÜKÖR((x,y),(p,q)))
Milyen transzformációkkal állítható elő a kezdő állapotból a következő néhány állapot? (Csak
2 lépéses megoldásokat keress!)
Kezdő állapot:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

B

E

C

G

H

F

A

D

I

B

A

C

E

F

I

H

D

G

Feladat-A:

Feladat-B:
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====== Feladat vége ======
Nem egy sikeres feladatkiírás. Csak töprengeni tudunk azon, hogy a transzformációknál szereplő
„függvényhívások?” paramétereinek mi a szerepe. Mindegyik transzformációnál oda van írva, hogy négyzet
alakú rész, de egy mondat jól jött volna még, mi az x, y, valamint a p és q értelme.
Első olvasásra minden transzformáció értelmezhető úgy is, hogy a teljes mátrixra vonatkozik. A négyzet alakú
rész és a téglalap alakú rész hangsúlyozása gyanússá teszi, hogy a mátrix egy részével is végrehajtható az adott
transzformáció. Ekkor az x, y gyanússá válik, hogy a négyzet alakú terület bal felső sarkát jelöli. Az már csak
tippelhető, hogy a bal felső sarok koordinátája a
vagy az
. Az előbbi a C nyelvi programozóknak
triviális gondolat, a második a más programozási nyelveken jártasabbaknak tűnik jó ötletnek. A p és q már
ravaszabb: a jobb alsó sarok koordinátái, vagy a kijelölendő négyzet/téglalap oldalhosszúságai? Az első ötlet
elleni sugallat, hogy nem
és
a neve, a második ellen szól, hogy a téglalap oldalhosszúságait a
matematikaórán a-val és b-vel szokás jelölni (kerület-terület számítás), bár azt is megszokhatták a diákok
matematikaórán, hogy igazából bármit jelölhetnek bármivel, amíg tisztázva van, melyik jel mit jelöl.
A javítási útmutatóból derül csak ki, hogy a koordináták 1-től számozódnak. A p és q szerepe pusztán a
megoldás tanulmányozásával nem derül ki, bár az A. második lépésében az x irányú tükrözés során a (2,1)
koordinátából kiindulva a (3,2) nem valószínű, hogy a 3 az oldalhosszúság, mivel a bal felső sarok x
koordinátája 2, melyből kiindulva 3 oldalhosszú téglalap már nem létezik a mátrixban. Így valószínűsíthető,
hogy a p és q a jobb alsó sarok koordinátája.
A megoldás pontozási útmutatója:
A. FORGAT((1,1),(2,2)) 2 pont
XTÜKÖR((2,1),(3,2)) 2 pont
B. YTÜKÖR((1,1),(3,2)) 2 pont
FORGAT((2,2),(3,3)) 2 pont

A feladat megfogalmazása során tehát nemcsak a használt jelölések nem kerültek tisztázásra, de egy, a
megértést segítő példa sem került bemutatásra. Lehet, hogy a feladat megfogalmazója úgy gondolta, akkor már
túl könnyű lenne a helyzet?

3.2. I. forduló 1999.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1999, I. forduló 3. korcsoport 5. feladat).
Rekurzív ábrák (ún. fraktálok) generálását egy rekurzív formulapárral (szövegesen) adhatjuk
meg. A formula egyik tagja (az ún. axióma) megadja az alapábrát, a másik pedig a
helyettesítési szabályokat, amiket az első tagra kell alkalmazni, az előírt darabszámszor.
A formulákban rajzoláskor az F betű 1 egységnyi rajzolást jelent az aktuális irányban, az X
betű hatására semmit nem kell csinálni, a + balra fordulást, a – jobbra fordulást jelent (ennek
szögét az axiómákban adjuk meg).
Példa:
• Axióma: F szög (+,–): 90 fok
• helyettesítési szabály:
F=F+F–F
• Az első helyettesítés után az axiómából keletkezik:
F + F – F.
• A második helyettesítés után az előzőből keletkezik:
F + F – F + F + F – F – F + F – F.
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• A kezdőábrát, valamint a helyettesítések után kapott rajzolatokat a 4.11. ábra mutatja be.
4.11. ábra. A kialakult görbék az egyes helyettesítések után

Az alábbi két formulapárhoz
• A. rajzold le az alapábrát;
• B. add meg, hogy a kiinduló ábrát leíró szöveg hogyan változik, ha a helyettesítési
szabályokat egyszer, illetve kétszer alkalmazzuk;
• C. valamint rajzold le az így keletkező, a generálásnak megfelelő ábrákat!
1. axióma: F--F--F
szög (+,-): 60 fok
helyettesítési szabályok:
F=F+F--F+F

2. axióma: FXF
szög (+,-): 120 fok
helyettesítési szabályok:
F=FXF
X=+FXF-FXF-FXF+

====== Feladat vége ======
A feladat szövegezésében kissé zavaró a kezdőábra és az alapábra szavak egyenértékű kezelése, ami lehet,
hogy másnak egyértelmű. A feladat első mondata tele van ijesztő szavakkal (rekurzív, formula, axióma, fraktál).
A formula egyik tagja az axióma, a helyettesítési szabályt pedig az első tagra kell alkalmazni. Az „egyik” és az
„első” jelen esetben egyenértékű. Van ezenfelül valamiféle „előírt darabszám” is, amelyre azonban később nincs
utalás.
A második részben említve van, hogy az X-re semmit sem kell csinálni, de csak az utolsó feladat utolsó pontján
derül fény rá, hogy ezt valószínűleg úgy kell érteni, hogy grafikai lépést nem kell tenni az X hatására (nincs
elmozdulás, nincs fordulás), de az X-re meg lehet fogalmazni csereszabályt.
A helyettesítő szabály esetén sem világos, hogy helyettesítéskor minden lehetséges cserét végre kell-e hajtani,
vagy választhatunk, hogy végrehajtjuk-e vagy sem. A formális nyelvekben ismertetett generatív grammatikák
analógiáját lehetne keresni, de ott egy átalakítási lépésben csak egy cserét szabad végrehajtani, és ha több
cserelehetőség is van, akkor szabad választani (illetve az ottani cél ismeretében minden variációt ki kell
próbálni). Itt úgy tűnik, a helyettesítés kezdetén rögzített alakból kell kiindulni, a benne megfogalmazott minden
cserelehetőséget végre kell hajtani, de csak azokat, amelyek a csere kezdetekor adottak.
Ennek hiányában az F állapotból első csere utáni F + F – F állapotban választhatnánk azt is, hogy csak a
középső F-t cseréljük le, így F + F + F – F – F-t kapnánk, majd itt most megint választhatnánk, melyik F-t
kívánjuk cserélni. Ekkor mindenféle fura ábrát is kaphatnánk, illetve más-más választáskor más-más ábra lenne
az eredmény.
A példa szerencsére sokat segít a feladat helyes értelmezésében. Világos, hogyan kell értelmezni a csereszabály
fogalmát, illetve hogyan kell kivitelezni a cserét.
A (B) feladat szövegben szereplő add meg, hogy a kiinduló ábrát leíró szöveg hogy változik... is okoz egy kis
döbbenetet első olvasáskor. Azt hinnénk, hogy a feladat szövegén kell módosításokat végezni, holott
valószínűleg úgy értik, hogy adjuk meg a görbét leíró „utasítássor” kinézetét az egyes cserék után.
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A feladat e ponttól kezdve egyébként nem nehéz, így tekinthetjük úgy is, hogy a felsorolt megjegyzések során
említett problémák szándékosak, valójában a szövegértés tesztelésére szolgálnak.

3.3. I. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 20044, I. forduló 3. korcsoport 1. feladat).
A Balatonra egy négyzethálót fektettünk, s minden pontjára megadtuk, hogy az szárazföld (1es érték) vagy pedig víz (0-s érték). A következő 4 algoritmus a mellékelt négyzetháló egy
elemének helyét adja meg (a sorokat föntről lefelé, az oszlopokat balról jobbra sorszámozzuk,
1-től kezdődően).
4.12. ábra. A mátrix feltöltve

Első:
i:=1; j:=1
Ciklus amíg i<=N és T(i,j)<>0
Ha j=M akkor j:=1; i:=i+1
különben j:=j+1
Ciklus vége
Eljárás vége.

Második:
i:=1; j:=1
Ciklus amíg j<=M és T(i,j)<>0
Ha i=N akkor i:=1; j:=j+1
különben i:=i+1
Ciklus vége
Eljárás vége.

Harmadik:
i:=N; j:=M
Ciklus amíg i>=1 és T(i,j)<>0
Ha j=1 akkor j:=M; i:=i-1
különben j:=j-1
Ciklus vége
Eljárás vége.
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Negyedik:
i:=N; j:=M
Ciklus amíg j>=1 és T(i,j)<>0
Ha i=1 akkor i:=N; j:=j-1
különben i:=i-1
Ciklus vége
Eljárás vége.

• A. Mi lesz a futás végén az i és a j változó értéke az egyes algoritmusok esetén?
• B. Milyen tulajdonságú elem esetén állnak meg az algoritmusok?
====== Feladat vége ======
Gondosan és jól felépített feladatszövegezés. A mátrixban a szürke színezés kifejezetten jól mutat, és a kialakult
ábra valóban hasonlít a Balaton kinézetére (még a Tihanyi-félsziget is a helyén van).
Az algoritmusok megértését célzó feladatok mindig nehezek. A kód céljának felfedezése, átfogalmazása élő
nyelvre diákot próbáló feladat. A tömör, minden esetre kiterjedő célmegfogalmazás nem erőssége a diákoknak,
még akkor sem, ha felkészítő tanár irányítása mellett gyakorolták azt.
A jelen algoritmusok mindegyike roppant egyszerű, és hasonló elveken nyugszik a működésük. A leállási
feltétel a while ciklusok fejrészében adott: az első 0 elem megtalálásakor állnak le. Már csak a kiindulási pont és
a keresési módszer a kérdéses. Az első algoritmus az (1,1) koordinátákon kezd, és a j := j + 1 lépést preferálja,
vagyis vízszintesen jobbra halad. Ha eléri a jobb szélt, akkor egy sorral lejjebb lép, és a sor elejére áll, majd
halad ezen sorban is a jobb szél felé, vagyis felülről lefele, balról jobbra halad. Az első 0 elemet tehát abban a
sorban fogja megtalálni, amelynek a sorszáma a legkisebb (felső részen van). Ha ebben a sorban több 0 is lenne,
akkor ezek közül a legbaloldalibbat találja meg először.
A további algoritmusok a kezdőpontban, illetve a haladási irányban térnek el. A második algoritmus is a bal
felső sarokban kezd, de az i := i + 1 lépést preferálja, vagyis felülről lefele halad. Ha eléri az oszlop alját, akkor
lép a következő oszlopra (jobbra), majd folytatja a felülről-lefele haladást. Így azt a 0-t fogja megtalálni,
amelyik a legbaloldalibb oszlopban van (a Balaton nyugati széle). Ha ebben az oszlopban több 0 is lenne, akkor
a legfelsőt (legkisebb sorindexűt).
Javítási útmutató („A” feladatrész):
• első: i = 2, j = 11 2 pont
• második: i = 6, j = 2 2 pont
• harmadik: i = 9, j = 5 2 pont
• negyedik: i = 6, j = 13 2 pont
Javítási útmutató („B” feladatrész):
• első: a legfelső 0-k közül a legbaloldalibb (a legészakibb pont) 1 + 1 pont
• második: a legbaloldalibb 0-k közül a legfelső (a legnyugatibb pont) 1 + 1 pont
• harmadik: a legalsó 0-k közül a legjobboldalibb (a legdélibb pont) 1 + 1 pont
• negyedik: a legjobboldalibb 0-k közül a legalsó (a legkeletibb pont) 1 + 1 pont

3.4. I. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, I. forduló 3. korcsoport 3. feladat).
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Egy internetes játékban a szervezők N napon feljegyezték, hogy kik léptek be. Ha valaki egy
nap többször is bejelentkezett, akkor azt is számolták. Összesen M játékos vett részt a
játékban, de nem biztos, hogy az N nap alatt mindegyik belépett.
DB(i) jelöli azt, hogy az i-edik napon hány játékos lépett be, AZ(i,j) az i-edik nap j-edik
belépőjének azonosítója, BDB(i,j) pedig az aznapi belépéseinek száma. Az alábbi
algoritmusok ezek alapján számolnak ki valamit:
Egy(D,E):
Ciklus j=1-től DB(1)-ig
E(j):=AZ(1,j)
Ciklus vége
D:=DB(1)
Ciklus i=2-től N-ig
Ciklus k=1-től D-ig
j:=1
Ciklus amíg j<=DB(i) és AZ(i,j)<>E(k)
j:=j+1
Ciklus vége
Ha j>DB(i) akkor E(k):=E(D); D:=D-1
Ciklus vége
Ciklus vége
Eljárás vége.

Kettő(D,E,F):
D:=0
Ciklus i=1-től N-ig
Ciklus j=1-től DB(i)-ig
k:=1
Ciklus amíg k<=D és AZ(i,j)<>E(k)
k:=k+1
Ciklus vége
Ha k>D akkor D:=D+1; E(D):=AZ(i,j); F(D):=BDB(i,j)
különben ha F(k)<BDB(i,j) akkor F(k):=BDB(i,j)
Ciklus vége
Ciklus vége
Eljárás vége.

Három(H):
D:=0; G:=1; H:=E(1)
Ciklus i=1-től N-ig
Ciklus j=1-től DB(i)-ig
k:=1
Ciklus amíg k<=D és AZ(i,j)<>E(k)
k:=k+1
Ciklus vége
Ha k>D akkor D:=D+1; E(D):=AZ(i,j); F(D):=BDB(i,j)
különben F(k):=F(k)+BDB(i,j)
Ha F(k)>F(G) akkor G:=k; H:=E(k)
Ciklus vége
Ciklus vége
H:=E(G)
Eljárás vége.

Példa:
4.13. ábra. A futási eredmény
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• A. Mit adnak eredményül a fenti eljárások a táblázatban szereplő értékek esetén?
• B. Fogalmazd meg általánosan, mi az egyes eljárások eredménye!
====== Feladat vége ======
Nos, ez is egy érdekes feladat. Az első értetlen pillanat akkor ért, amikor a mit adnak eredményül... kérdést
próbáljuk felfogni. Nem látszik, mi az eredménye az egyes eljárásoknak, mert nincsenek kiíró utasítások.
Esetleg az egyes eljárásoknál az eljárás neve mögött megadott változónevek jelölnék a keresett értékeket? Ez
esetben az Első eljárás eredménye a D és E változók értékei lennének? Tehát adjuk meg, mi lesz a D és E
tartalma az eljárás befejeztekor?
Ez azért nehéz kérdés, mert sem az E sem a D típusáról nincs információ. Az eljárásból ugyan megsejthető,
hogy a D az egy szám típusú változó, az E pedig azonosítókat tartalmazó vektor, de nincs sejtelmünk az E
méretéről sem. Az első eljárás azzal kezdi, hogy az első napon bejelentkezett játékosok azonosítóit betölti az E
vektorba, vagyis abban az eljárás első 3 sora után máris benne van az Alfa, Beta, Gamma azonosító (ha
háromeleműnek feltételezzük), különben a maradék helyeken még null értékek is lennének?
Az első eljárás maradék részében az E vektorba új elemet nem helyezünk el, csak meglévő elemeket írunk felül
bizonyos esetekben: E(k): = E(D). Vagyis előfordulhat, hogy bizonyos vektorelemek egymást felülírják, így
kétszer is szerepelnek majd. De mivel a vektorból nem törlünk ki elemet (vektor esetén nincs ilyen művelet), így
az E-nek legalább 3 definiált eleme lesz.
Ehhez képest a javítási útmutató szerint az első eljárás eredménye szerint E értéke (Alfa, Gamma) lesz.
Javítási útmutató az „A” részhez:
• Egy: D = 2, E = (Alfa,Gamma) 1 + 1 pont
• Második: D = 4, E = (Alfa,Béta,Gamma,Delta), F = (4,15,1,6) 1 + 1 + 2 pont
• Harmadik: H = Béta 4 pont
Javítási útmutató a „B” részhez:
• Első: Azokat a játékosokat adja meg, akik mindennap bejelentkeztek az N nap alatt 4 pont
• Második: Minden bejelentkezett játékosra megadja, hogy mennyi volt a maximális napi belépéseinek a száma
4 pont
• Harmadik: Megadja a legtöbbször belépett játékost 4 pont
Az első algoritmus legbelső ciklusa nyilvánvalóan azt ellenőrzi, hogy az E(k) játékos az i. napon is
bejelentkezett-e. Ha valamely napon nem jelentkezett be, akkor az E(k) azonosító felülírásra kerül egy olyan
azonosítóval E(D), amely az i. napig mindennap bejelentkezett, a D pedig csökkentésre kerül. A legvégén a D
értéke mutatja, hány olyan játékos volt, aki mindennap bejelentkezett, az E első D eleme pedig ezen játékosok
azonosítóit tartalmazza valamilyen sorrendben. A pontos sorrend kitalálásához végig kell játszani az
algoritmust. Nem szabad azt hinnünk, hogy a görög ABC sorrendje (alfa, béta, gamma) megőrzésre kerül.
Amennyiben az alfa ugyanis nem jelentkezett volna be mindennap, azt az utolsó gamma azonosítóval írtuk
volna felül, vagyis a gamma az E vektor első elemére került volna (és ha a gamma mindennap bejelentkezik,
akkor meg is őrzi ezt a pozíciót.
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A második eljárás hasonlóan izgalmas. Szintén ismeretlen az E és F vektorok mérete, de feltételezzük, hogy a
szükséges mennyiségű elem rendelkezésre áll (nem lesz túlindexelés). Itt legalább nem kérdéses a definiáltság,
mivel mindkét vektort sorfolytonosan töltjük fel. A feltöltés aktuális mérete (hány elemig van feltöltve) a D-ben
szerepel. A két külső ciklus minden egyes nap minden egyes azon a napon bejelentkezett azonosítót sorra vesz.
A legbelső while ciklus azt vizsgálja, hogy a soron következő azonosító AZ(i,j) szerepel-e már az azonosítókat
gyűjtő E vektorban. Ha még nem, akkor új elemként felveszi az E-be, illetve az aznapi bejelentkezési számot
felveszi az F-be. Ha az azonosító már volt korábban, akkor csak frissíti az F értékét, szemmel láthatólag a BDB
vektor maximális elemére. A javítási útmutatónak is megfelelően a kettes eljárás megadja, hogy hány különböző
játékosazonosító szerepel a rendszerben (D a darabszám, az azonosítók az E vektor elemei), valamint az F-ben
megkapjuk rendre az egyes játékosok ugyanazon napon történő legtöbb bejelentkezéseinek számát.
A harmadik eljárás egyetlen kimenettel, a H értékével rendelkezik. Az utolsó utasítás szerint a H-ba valamely Ebeli érték kerül. Az előzőek szerint az E vektort játékosazonosítók tárolására használtuk, különösebb elemzés
nélkül látszik, hogy itt tehát egyetlen játékosazonosító lesz az eredmény (feltételezve, hogy az E vektor szerepe
itt is hasonló lesz). Szintén problémás, hogy az eljárás első sorában az E vektort feltöltöttnek tekintjük, hiszen az
első elemét vesszük ki és tesszük bele a H-ba. Mi az E vektor induláskori értéke? Erre a feladat szövege
semmilyen utalást nem tesz. Talán a kettes eljárás eredményeképp az E-ben maradt értékekről van szó?
A legbelső ciklus szerepe itt is ugyanaz – ellenőrzi, hogy kell-e az E vektort új azonosítóval bővíteni. Ez
ellentmondás, hiszen a kettes eljárás futása szerint az E vektorban minden létező azonosító benne lesz, tehát
ilyen szituáció elvileg nem fordulhat elő.
Ugyanakkor látszik, hogy az F(i)-be BDB-beli értékek összege kerül, vagyis a bejelentkezések számának
összege. A HA F(k)>F(G) vizsgálaton látszik, hogy keressük ezek közül a legnagyobbat. Amúgy is megsejthető,
hogy ha egyetlen azonosítóval térünk vissza, akkor az valamilyen szempontból különleges játékos azonosítója
lesz. Nem sok ilyen szempont lehet, és a valamilyen szempontból legtöbb-legkevesebb könnyen adja magát.

3.5. II. forduló 1994.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, II. forduló 3. korcsoport 3. feladat).
Készíts programot, amely a billentyűzetről tetszőleges sorrendben beolvassa egy konvex
sokszög csúcsainak egész koordinátáit, majd kiírja őket olyan sorrendben, ahogyan a sokszög
oldalai mentén bejárhatjuk őket az óramutató járásával ellentétes irányban! Kiindulópontnak a
sokszög legkisebb x koordinátájú csúcsát vedd (ha több ilyen van, akkor közülük a legkisebb
y koordinátájút)! A koordináták biztosan helyesek, nem kell ellenőrizni őket.
A koordináta-rendszer a szokásos, a csúcsok koordinátáját az (x,y) egész számpár adja meg,
ahol x az abszcissza és y az ordináta. Az origó a (0,0) koordinátájú pont, x jobbra, y fölfelé nő.
Példa:
• bemenő számsorozat: 2 -2 -2 4 -2 -3 1 2
• értelmezése: (2,-2), (-2,4), (-2,-3), (1,2)
• az eredmény: (-2,-3), (2,-2), (1,2), (-2,4)
====== Feladat vége ======
Nagyon izgalmas geometriai feladat. Pontok koordinátáit kell vizsgálni, és felépíteni belőle egy konvex
sokszöget. Persze felmerül egy kérdés: honnan dönthető el, hogy két pont szomszédos-e a síkban, nem esik-e
közéjük egy másik pont a szóban forgó pontok közül.
Ehhez lélekben kössük össze valamely pontot az összes másik ponttal, hosszabbítsuk meg ezeket az összekötő
szakaszokat egyenesekké (lásd a 4.14. ábrát). Ez abban segít, hogy eldönthessük, a kijelölt pontnak melyek a
szomszédai. Azokat a pontokat keressük, amelyekhez tartozó egyenesekre igaz, hogy minden más pont az
egyenes ugyanazon oldalára esik. Hogy kell ezt eldönteni? Minden pontból állítsunk merőlegest az egyenesre,
és határozzuk meg, hogy ezen merőlegesek irányvektorai mindegyike ugyanabba az irányba mutat-e!
4.14. ábra. Az összekötés eredménye
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A baj akkor van, ha több pont is esik ugyanazon összekötő egyenesre (lásd a 4.15. ábrát). Ez esetben segíthet a
pontok távolsága, a kijelölt ponthoz ugyanazon egyenesen elhelyezkedő pontok közül az a szomszédos,
amelynek a távolsága kisebb.
4.15. ábra. Egy egyenesre több pont is esik

3.6. II. forduló 1999.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1999, II. forduló 3. korcsoport 4. feladat).
Egy raktár alapterületét négyzetrácsokra osztották be. Minden mező vagy polcokat tartalmaz,
vagy üres. Közlekedni természetesen csak az üres mezőkön lehet, átlósan lépni nem lehet. A
beosztást úgy alakították ki, hogy bármely két üres mező között pontosan egy út van.
Készíts programot (RAKTAR.PAS vagy RAKTAR.C), amely kiszámítja a raktárban a
lehetséges leghosszabb útvonal hosszát!
A RAKTAR.BE bemeneti állomány első sorában két szám van, M és N (2 M, N 200). M
a négyzetrácsban az oszlopok száma, N pedig a sorok száma. A további N sor mindegyike
pontosan M karaktert tartalmaz (a karakterek között nincs szóköz). A # karakter foglalt, a .
(pont) karakter pedig szabad mezőt jelöl.
A RAKTAR.KI állomány egyetlen sort tartalmazzon, a lehetséges leghosszabb útvonal
hosszát! Egy útvonal hossza az útvonalban lévő mezők száma (a két végpontot is beleértve)
mínusz 1.
Példa:
RAKTAR.BE
6 5
..#.#.
#.....
..##.#
.#....
.#.#.#

RAKTAR.KI
12
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====== Feladat vége ======
Ez a feladat egy szép algoritmus tipikus alkalmazási lehetőségére mutat rá. A festő algoritmus nagyon egyszerű,
5 soros rekurzív kódja szinte elronthatatlan, és könnyen adaptálható nemcsak két-, de többdimenziós esetre is.
Jelen esetben a kétdimenziós, 4 irányban festő változat is tökéletesen elég:
Eljárás Festő(X,Y)
Mátrix(X,Y) := FEKETE
HA Mátrix(X-1,Y)=FEHÉR
HA Mátrix(X+1,Y)=FEHÉR
HA Mátrix(X,Y-1)=FEHÉR
HA Mátrix(X,Y+1)=FEHÉR
Eljárás vége

AKKOR
AKKOR
AKKOR
AKKOR

Festő(X-1,Y)
Festő(X+1,Y)
Festő(X,Y-1)
Festő(X,Y+1)

Meg kell oldani hogy az algoritmus ne hivatkozzon a mátrix nem létező indexű elemére (a széleken hajlamos
kilépni), ennek pedig több megoldása is van (befestett kerettel kiegészíteni, újabb feltételekkel védekezni a
túlindexelés ellen, stb.). Az alap festő algoritmus egy kiinduló pontból kezdve a 4 irányban szomszédos cellákon
haladva a fehér színű cellák színét feketére változtatja, de csak fehér cellákon lépdelve. Vagyis ha a kiinduló
FEHÉR pont mondjuk egy SZÜRKE színű körvonal belsejében helyezkedik el, akkor befesti a szürke vonallal
határolt síkidom belsejét feketére (mint a kiömlő tinta terjedése).
Ez az algoritmus kiválóan alkalmas több, labirintus alapú probléma kezelésére. Ha például az a kérdés, hogy a
labirintus kiindulási pontjából vezet-e út a kijárathoz, egyszerűen kezdeményezni kell a befestést a kiinduló
pontból, feltételezve, hogy a labirintus falai szürkék. Ha a kijárat színe feketére változik, akkor a festés elérte a
kijáratot, vagyis elvileg van út.
Kis módosítással nem csak a színeket, a távolságot is képes kezelni, főleg ilyen erős feltételek mellett, mint
amik a jelen feladatban vannak (bármely két üres mező között pontosan egy út van). Ekkor nem egyszerűen
feketére módosítjuk a cellák színét a festés során, hanem azt is tároljuk, hány lépést tettünk meg ennek
folyamán.
Eljárás Festő(X,Y,N)
Mátrix(X,Y) := N
HA Mátrix(X-1,Y)=0 AKKOR
HA Mátrix(X+1,Y)=0 AKKOR
HA Mátrix(X,Y-1)=0 AKKOR
HA Mátrix(X,Y+1)=0 AKKOR
Eljárás vége

Festő(X-1,Y,N+1)
Festő(X+1,Y,N+1)
Festő(X,Y-1,N+1)
Festő(X,Y+1,N+1)

Ezen változatban az algoritmus az N paraméterében kapja, hogy hány lépés távolságra jár már a kezdőponttól.
Ez a festés indításkor 1. Minden újabb mező festésekor egy lépéssel távolabb jutunk a kezdőponttól (N + 1). Ha
a fenti példában adott raktárban a festés a bal felső sarokban indul el, akkor néhány lépés után hasonló állapotot
láthatunk:
12#.#.
#345..
54##.#
6#....
7#.#.#

Vagyis az egyes cellák értékei a kiindulóponttól mért távolságot tartalmazzák. Ha befestjük a teljes mátrixot,
akkor a leghosszab út hosszát úgy kapjuk meg, hogy meghatározzuk a legnagyobb elem értékét a mátrixban. Kis
bonyolítása a feladatnak, hogy nem tudjuk a leghosszabb út kiindulási pontját. Ezen éppen lehet segíteni:
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minden lehetséges kiindulási pontból el kell kezdeni a festést, és a maximális úthosszak közül kiválasztani az
abszolút maximumot. A festő algoritmus nagyon gyors, de van egy kis problémája: nagyméretű mátrixok esetén
a rekurzió miatt hajlamos veremtúlcsordulást előidézni. Ezért mondjuk a grafikus képernyőn 1600 1200
felbontás mellett nem alkalmazzuk adott színű vonallal határolt terület befestésére, de a feladatban jóval kisebb
mátrixszal kell dolgoznunk (maximálisan 200 200 méretű lehet a mátrixunk).

3.7. II. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, II. forduló 3. korcsoport 3. feladat).
Egy osztályba N tanuló jár. Minden tanuló ismeri néhány osztálytársának telefonszámát.
Írj programot (osztaly.pas vagy osztaly.c), amely megadja azt a tanulót, akitől egy hír az
ismert telefonokon keresztül továbbadva előbb-utóbb az osztály legtöbb tanulójához eljut!
Az osztaly.be állomány első sorában a tanulók N száma (1 N 100) van. A következő N
sor mindegyike egy-egy tanuló által ismert telefonszámú tanulókat ír le, az állomány i+1-edik
sorában azoknak a tanulóknak a sorszáma van, akikét az i-edik tanuló ismeri. Mindegyik
sorban legfeljebb
különböző egész szám van, egy-egy szóközzel elválasztva és 0-val
zárva: az ismert telefonszámú tanulók sorszáma.
Az osztaly.ki állományba egyetlen sort kell írni, annak a tanulónak a sorszámát, akitől a
legtöbb tanulóhoz eljuthat egy hír. Ha több ilyen tanuló van, akkor bármelyik sorszáma
kiírható.
Példa:

5
3
3
0
2
2

osztaly.be osztaly.ki
1
5 0
4 0
3 0
0

====== Feladat vége ======
A feladat első olvasásra gráfos feladatnak tűnik – és persze az is. De a feladat mindenféle gráfalgoritmus
ismerete nélkül is megoldható brute-force rokonságot mutató egyszerű algoritmussal az osztaly.be állományban
tárolt információk és egy n elemű logikai vektor segítségével. A vektor kezdetben legyen hamis (false)
értékekkel feltöltve!
Első lépésben feltételezzük, hogy az első tanulónak adjuk át csak a hírt – a vektor első eleme legyen igaz (true)!
Az ismertségi lista szerint ha 1 ismeri a hírt, akkor továbbadja 3-nak és 5-nek, legyenek ezen elemek is igaz
értékűek! Menjünk tovább: 2 nem ismeri a hírt, sebaj, nem adja tovább 3-nak és 4-nek. Tovább. Ha 3 ismeri,
akkor nem adja tovább senkinek. Lépjünk tovább: ha 4 ismeri, akkor továbbadja 2-nek és 3-nak (a vektor ezen
elemei legyenek igaz-ak). Tovább, ha 5 ismeri, továbbadja 2-nek. Első menet kész.
Kezdjük elölről, ismételjük meg n-szer, hiszen ezen menetben 2-es diák megtudta a hírt, de neki nem volt
lehetősége továbbadni. Az algoritmus vázlatában a HirtTudja vektor lesz a szóban forgó logikai vektor, és
felhasználunk egy Ismeri(a,b) függvényt, mely megadja, hogy a diák ismeri-e a b tanuló telefonszámát (az
osztaly.be állományban tárolt adatok szerint):
Eljárás Megvizsgal(K)
HirtTudja[K]= igaz
ciklus i:=1-től n-ig
ciklus j:=1-től n-ig
ha HirtTudja[i] és Ismeri(i,j) akkor
HirtTudja[j]=igaz
hvége

91
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Programozási versenyfeladatok
elemzése
cvége
cvége

Ezen egyszerű módon meghatározhatjuk, hogy az 1 tanulónak átadott hír végül is hány diákhoz jut el – meg kell
számolni, a HirtTudja vektorba hány igaz érték került be. Hasonlóképpen, megszámoljuk, hogy a 2-es diáktól
kiindulva hány diák ismeri meg a hírt, stb. Ez alapján egyszerűen eldönthető, hogy melyik diáktól kiindulva jut
el a hír a legtöbb diákhoz.
Diak:=0; Max := 0;
Ciklus K:=1-től n-ig
Feltölt(HirtTudja,hamis)
Megvizsgal(K)
db:=IgazMegszamol(HirtTudja)
Ha db>Max akkor Diak := K; Max:=db
CVége

Gráfalgoritmus alapú megoldás esetén ügyelni kell a gráfban esetleg fellelhető körökre. A szélességi gráfbejárás
jobb teljesítménymutatóval rendelkezik, ami fontos lehet, mivel a maximális 100 diák esetén három 1...100 futó
ciklus van egymásba ágyazva (bár az korántsem sok egyébként a mai számítógép-teljesítmények esetén, és a
feladat pontozásánál a futási sebesség nem szempont).

3.8. II. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, II. forduló 3. korcsoport 1. feladat).
Egy műhold ugyanarról a területről két időpontban készített fényképet. A két fényképen
különbségek találhatók.
Készíts programot (muhold.pas, ...), amely megadja azt a legkisebb téglalapot, amelyen kívül
a két fénykép teljesen azonos!
A muhold.be szöveges állomány első sorában a fényképek sorainak és oszlopainak (1 N,M
1000) száma van, egy szóközzel elválasztva. A következő N sorban az első kép, az azt
követő N sorban a második kép képpontjai vannak. Minden sor M képpont leírását
tartalmazza, egymástól egy-egy szóközzel elválasztva. A képpontokat egy 0 és 255 közötti
fényességértékkel adjuk meg.
A muhold.ki szöveges állomány első sorába a legkisebb olyan téglalap bal felső sarkának és
jobb alsó sarkának sor- és oszlopindexeit kell írni, amelyen kívül a két kép teljesen
megegyezik!
Példa (lásd a 4.16. ábrát):
4.16. ábra. A példa (a megoldás színessel bejelölve)
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====== Feladat vége ======
Nagyon jó kis mátrixos példa, és nem is tűnik veszélyesnek – elvégre két egyforma méretű mátrixot kell azonos
indexű elemek mentén összehasonlítani, és megkeresni, melyik különböző, melyik nem. Generáljuk le első
lépésben az összehasonlítás eredményét oly módon, hogy egy egyező méretű logikai mátrixba helyezzünk igaz
és hamis értékeket, igaz értéket, ha az adott elem mindkét mátrixban egyforma értékű, és hamis értéket, ha
különbözőek! Ha az igaz értéket a . (pont) jelöli, a hamis értéket a # jel, akkor ezt kapjuk:

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
#
.
.

.
.
#
.
.
.
.
.

.
.
#
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
#
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
#
.

.
.
.
#
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. .
.
.
.
.
.
.
.

Máris látszik a feladat: keressük meg a legelső és legutolsó azon sort, illetve a legelső és legutolsó olyan
oszlopot, amelyben szerepel # jel. Készen is vagyunk.

3.9. III. forduló 1994.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1994, III. forduló 3. korcsoport 1. feladat).
A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) számítógépek és szintetizátorok közötti
adatcserére kidolgozott szabvány. A szabvány részben parancsokat tartalmaz a szintetizátor
számára egy hang megszólaltatásának elkezdésére vagy befejezésére.
Ez a program például 3 hangot szólaltat meg egyszerre:
0 ON 60
0 ON 70
0 ON 80
10 OFF 60
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10
10
10
12

OFF 80
OFF 70
ON 62
OFF 62

10 időegységig fog szólni a 60-as, a 70-es és a 80-as hang, majd 2 időegységig a 62-es. A
program egy sora tehát a következő információkat tartalmazza: először azt az időpillanatot,
amikor a parancsot végre kell hajtani, aztán magát a parancsot (ON esetén bekapcsolni, OFF
esetén kikapcsolni kell a hangot), majd annak a hangnak a sorszámát, amire a parancs
vonatkozik.
A MIDI programban ötféle probléma fordulhat elő:
a) Tekintsük az alábbi példát:
0 ON 60
10 ON 60
12 OFF 60
20 OFF 60

Ha meghallgatjuk ezt a programot, akkor nem fogunk két különálló hangot hallani, csak egyet,
mégpedig 12 időegységig. Ezen úgy segíthetünk, hogy OFF parancsot illesztünk a programba
1 időegységgel a második ON parancs elé, az eredeti OFF parancsok közül pedig csak a
másodikat hagyjuk meg. Így egy rövid szünetet hallunk a két hang között.
b) Egy másik probléma adódik akkor, ha ugyanazon időponthoz tartozó ON és OFF parancs is
van a programban:
0 ON 60 0 ON 60
10 ON 60 10 OFF 60
10 OFF 60 10 ON 60
20 OFF 60 20 OFF 60

A bal oldali példában 10 időegységig lesz hallható a hang, a jobb oldaliban 20 időegységig,
folyamatosan. (Ebben a példában a problémát okozó utasítások egymás mellett találhatók, de
nem kizárt az sem, hogy legyen közöttük ugyanehhez az időponthoz tartozó más utasítás.)
A megoldás mindkét esetben ugyanaz: a problémát okozó OFF parancsot 1 időegységgel a
megfelelő ON parancs elé kell áthelyezni. Ez is egy rövid szünetet eredményez a hang
második megszólaltatása előtt.
c) Ha a program véget ér, és valamelyik hang még szól, akkor azt az utolsó időpont után 1
időegységgel ki kell kapcsolni.
d) Ha OFF parancsot nem előz meg neki megfelelő ON parancs, akkor az OFF-ot el kell
hagyni.
e) Ha ugyanahhoz az időponthoz több ON parancs is tartozik, akkor közülük csak egyet kell
megtartani.
Írj programot, ami tetszőleges számú MIDI programot beolvas a MIDI.BE nevű állományból,
és a fenti változtatások elvégzése után kiírja a MIDI.KI állományba! Az egyes MIDI
programokat olyan sorok választják el egymástól, amik csak a sor elején álló
számot
tartalmazzák. Az utolsó program után
áll. A kimenet formátuma a bemenetével egyező.
Az időpont 0 és 65535 közötti egész szám lehet, a parancsokat (ON, OFF) mindig
nagybetűvel írjuk, a hangok sorszámai 1 és 127 közötti egész számok. Egy soron belül az
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időpontot és a parancsot, valamint a parancsot és a hang sorszámát pontosan egy szóköz
választja el.
A sorok az időpont szerinti nem csökkenő sorrendben vannak, de az egy adott időponthoz
tartozó parancsok sorrendje tetszőleges.
A megoldás során feltehetjük, hogy kezdetben semmilyen hang nem szól, egy hiba kijavítása
nem okoz újabb hibát, valamint hogy nincs hiba a nulladik időpontban.
Példa:
Bemenet
0 ON 60
10 ON 60
12 OFF 60
20 OFF 60
-1
0 ON 60
5 ON 70
10 ON 60
10 OFF 60
15 OFF 70
15 ON 70
15 OFF 80
15 ON 70
20 OFF 60
-2

Kimenet
0 ON 60
9 OFF 60
10 ON 60
20 OFF 60
-1
0 ON 60
5 ON 70
9 OFF 60
10 ON 60
14 OFF 70
15 ON 70
20 OFF 60
21 OFF 70
-2

====== Feladat vége ======
A feladat hosszú, és bonyolultnak tűnik. Maga a MIDI formátum nem tűnik annak: „mikor – mit kell csinálni –
melyik hanggal”. Az is világos, hogy ugyanazon hangra ON és OFF utasításoknak kell követniük egymást.
Nyilván nincs rendben, ha ON után ON jön, ha úgy jön OFF hogy nem volt ON, stb.
Problémás kicsit az a probléma megoldása, mivel logikusabbnak tűnne, hogy ha 0. időpontban ON van, majd a
10. időpontban is ON van, akkor ezt a 10-est egyszerűen dobjuk el (helyette az az utasítás, hogy illesszünk be
egy extra OFF-ot a 9. időpontba. Szintén logikátlannak tűnik, hogy ha a 12. időpontban OFF van, majd a 20.ban is, akkor miért a 12.-et kell eldobni, miért nem a 20.-at. Ráadásul az d problémánál pontosan az van leírva,
hogy ha OFF-ot nem előz meg ON, akkor az OFF-ot el kell dobni (de nincs hangsúlyozva, hogy ez csak a
kezdeti állapotra igaz, amikor is úgy kezdünk, hogy nincs hang).
Az a baj, hogy a probléma ezen kezelése azt jelenti, hogy ha ON után újabb ON-t látunk, akkor ki kell írni egy
OFF-ot, majd egy ON-t. De mivel a kimenetnek is időben rendezettnek kell lennie, ez azt jelenti, hogy az alábbi
példa esetén a 75-ös hang bekapcsolását (mely egyébként hibamentes) nem dolgozhatjuk fel, amíg az összes 12
időegységhez tartozó utasítást fel nem dolgoztuk, mert a 12. időponthoz tartozó 60-s csatorna ON-ját egy a 11es időpontba beillesztett OFF-fal kell korrigálni (persze egyébként épp ettől lesz kicsit nehezebb a megírandó
program):
BEMENET
10 ON 60
11 ON 80
12 ON 75
12 ON 60

10
11
12
11
12

HIBÁS
ON 60
ON 80
ON 75
OFF 60
ON 60

10
11
11
12
12

HELYES
ON 60
ON 80
OFF 60
ON 75
ON 60

Ez azt jelenti, hogy a program írása során minden egyes ugyanazon időponthoz tartozó utasítást egy blokkban
kell kezelni, beolvasni egyben, hibajavítani, majd a hibajavítást szintén egy blokkban kiírni. Csakis úgy
tudhatjuk meg, hogy hol van vége ugyanazon időponthoz tartozó utasításoknak, hogy egy sorral előrébb
olvasunk a fájlban (és látjuk, hogy az utoljára beolvasott utasítás már más időponthoz tartozik). Maximum hány
ilyen sort kell egy blokkban kezelni? Elvileg maximum 127 különböző hang van, de a b hiba épp arról szól,
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hogy elképzelhető: ugyanazon időpontra ugyanazon hanghoz több utasítás is tartozik. Ezért lényegében
megjósolhatatlan, hány sort kell pufferelni. Egy erre adott felső korlát jól jönne a program tervezésében (ne
feledjük, 1994, Turbo Pascal).
Az a és b hibák hasonlóak, és kezelésük is hasonló. Az a akkor jön elő, ha két ON követi egymást (ekkor plusz
egy OFF-ot kell generálni), a b szerint az első ON után jön OFF, de ugyanabban az időben van egy ON is.
Ekkor az OFF-ot át kell időzíteni 1 időegységgel az ON elé. Nem nyilatkozik a feladat, de gondolni kell arra is,
hogy több OFF is van az ON-nal egy időben (e-hez hasonló probléma). Azért kell mégis gondolni rá, mert a
kimenet hibásnak tűnik, bár a feladatban említett hibák egyike sem illeszkedik rá, tehát szigorúan ragaszkodva a
feladathoz, hibátlan.
BEMENET
10 ON 60
12 ON 60
12 OFF 60
12 OFF 60

HIBÁS?
10 ON 60
11 OFF 60
11 OFF 60
12 ON 60

HIBÁTLAN
10 ON 60
11 OFF 60
12 ON 60

Sokkal nagyobb a baj az a probléma második felével, amikor is a két egymást követő OFF közül csak a későbbit
kell megtartani. Ugyanis a kimenetnek idő szerint rendezettnek kell lennie. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az a
problémában leírt utasítássorozat esetén nem elég 12-ig pufferelni az utasításokat, hanem igazából a program
legvégéig kell (a leírásban minimum 20 időpillanatig, amikor is észleljük, hogy a 12-es időpillanathoz tartozó
OFF utasítás nem kell, a 20-as időpontos OFF-ot kell megtartani). Ezért nagyon jól jönne egy felső becslés,
hány sor pufferelésére kell felkészíteni a programot. Persze ha Pascal hagyományos memóriastruktúrával
gondolkodunk, egy sornyi utasítás 4 byte-on eltárolható (2 byte az időpontnak, 1 byte az ON/OFF, 1 byte a hang
sorszáma). A 64 Kb-os adatszegmensben így nagyságrendileg 16000 utasítás sor tárolható el, mely valószínűleg
bőven elég (bár, ugye, erre a feladat nem tartalmaz utalást).
Ennek megfelelően mindenképpen muszáj egy MIDI programot teljes egészében beolvasni (a bezáró
vagy
sorig) és tárolni, majd a hibajavító elemzéseket lefuttatva generálni a kimenetet. A hibajavítás során a
beolvasott utasítások közé újakat kell beszúrni, néhányat esetleg törölni kell. Mivel a Pascal nem ismeri a lista
adatszerkezetet, a vektor esetén pedig ezek nem triviális műveletek, így pusztán emiatt is érdekesnek számít ez a
feladat.

3.10. III. forduló 1999.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 1999, III. forduló 3. korcsoport 3. feladat).
Dominóval sokféle játékot lehet játszani. Mohó Marci kedvenc dominós játéka a következő.
Először véletlenszerűen sorba rakja a felhasználható dominókat. A játék célja az, hogy a
lehető leghosszabb illeszkedő sorozatot képezzen a felhasználható dominókból. A
játékszabály szerint minden lépésben csak a felhasználható dominósor első (bal oldali) elemét
veheti, és vagy elveti (félrerakja, de később nem veheti), vagy a már képzett illeszkedő sorozat
bal vagy jobb végéhez teszi, feltéve, hogy az adott oldalával illeszkedik (megegyezik a
pöttyök száma a két dominó érintkező oldalán). Az aktuális dominót mindkét oldalával
próbálhatja illeszteni. A játék úgy kezdődik, hogy az első dominót ki kell raknia.
Készíts programot (DOMINO.PAS, illetve DOMINO.C), amely meghatározza a kirakható
leghosszabb illeszkedő dominósor hosszát!
A DOMINO.BE állomány első sorában a felhasználható dominók száma (1 N 100000)
van. A következő N sor mindegyikében egy dominó leírása, azaz két szám, X Y (0 X,Y
9) van egy szóközzel elválasztva. Bármely dominó (számpár) többször is szerepelhet az
állományban, és az állomány nem feltétlenül tartalmaz minden lehetséges dominót.
A DOMINO.KI állományba egyetlen számot kell írni, a kirakható leghosszabb illeszkedő
dominósor hosszát.
Példa:
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6
1
1
2
1
2
4

DOMINO.BE DOMINO.KI
5
2
6
3
4
3
3

====== Feladat vége ======
Ez egy meghökkentő feladat. Valószínűleg minden diák ismeri a dominó játékot, és könnyedén el tudja képzelni
a feladatot, de a példa megoldása egyszerűen nem jött ki az első három olvasatra és próbálkozásra. A feladat
szövegéből ugyanis hiányzik egy kulcsfontosságú utalás: a soron következő dominót akkor is érdemes lehet
eldobni, el lehet dobni, ha egyébként illeszkedne a sorozat valamelyik oldalához. Ennek hiányában ugyanis a
példa megoldása nem képzelhető el. Ugyanis az első dominó [1,2] után következő [1,6] dominót azonnal
odaillesztjük a bal oldalhoz (megfordítván):
, mely felállásból már nem rakható ki a megoldásban
adott 5 hosszú dominósor. Ez csak úgy jöhet ki, ha az [1,6] dominót eldobjuk (holott illeszthető lenne). Ekkor
kirakható a

dominósor.
Ez egy remek példa, mivel benne van az, amire a feladat szövegezése csak burkoltan utal. Emiatt azonban a
megoldás mindjárt nagyon nehézzé is vált. Ennek hiányában ugyanis ez egy nagyon egyszerű feladat lenne,
hiszen ahogy jönnek sorban a dominók, úgy kell őket megpróbálni illeszteni valahova, majd folytatni a
következő dominóval. Egyetlen lineáris futamban kirakni egy valamilyen hosszú dominósort, közölni a hosszát,
és kész.
Észrevehetjük, hogy igazából nem kell tárolni a teljes dominósort, csak a sorban felhasznált dominók számát, és
a dominósor két végén szereplő értékeket. A következő dominó illeszkedésének vizsgálata ugyanis nem igényli
a középen lévő dominók ismeretét. De mindjárt látni fogjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű kérdés.
Az a változat, amikor is egy dominót akkor is eldobhatunk, amikor egyébként illeszkedne a dominósorhoz: ez
nagyon megnehezíti a megoldást. Elsőként ugyanis le kell futtatni azt az esetet, amikor bevesszük ezt a dominót,
ki kell rakni végig a dominósort, megállapítani, hogy mi lett a dominósor hossza, majd újra lefuttatni az esetet,
de most annyit változtatva, hogy a szóban forgó dominót nem vesszük be (annak ellenére sem, hogy
illeszkedne).
Hány futási lehetőség van így? A brute-force fejjel gondolkodva , ahol n jelöli a dominók számát. Ugyanis
minden dominónál dönthetünk, hogy bevesszük-e vagy sem. Persze ebben a
összes sorozatban vannak
teljesen hibás sorozatok is, amikor a kiválasztott dominókat nem lehet felfűzni egyetlen hosszú sorozatba.
Ugyanakkor az n-re vonatkozó felső limit nagyon ijesztő:
. Ez biztosan nem lesz járható út.
Marad a backtrack, de az sem lesz egyszerű, mivel a százezres felső korlát esetén a backtrack eredménye is egy
maximum ennyi elemű logikai vektor lesz, jelölve, mely dominókat sikerült kiválasztanunk a sorozathoz (és
egyben a benne szereplő igenek száma adja a sorozat hosszát). Ugyanis Pascalban a hagyományos
memóriamodell szerint nem lehet ekkora méretű logikai vektort létrehozni.
Használhatnánk a logikai típus helyett bit-eket az egyes igen/nem értékek tárolásához, de ez algoritmikailag nem
jelent jelentős plusz feladatot, viszont a hibázási lehetőség rendkívül megnő. Szerintünk indokolatlan a
százezres felső korlát, mivel valószínűtlen, hogy ekkora tesztadatsort állítanak elő a program tényleges
teszteléséhez.
A backtrack algoritmus esetén az is igen nagy nehézség, hogy magát az input adatsort (a dominókat) is el
kellene tárolni a memóriában, hiszen ha visszalépünk valamelyik i. sorig, ott megváltoztatva a döntést, akkor
csak az i. dominótól kellene újra feldolgozni a rá következő dominókat. Ugyanakkor a szöveges fájlban nem
lehet az i. sorra pozicionálni. Jobban belegondolva azonban ez nem is lenne elég, hiszen ha visszalépünk az i.
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dominóhoz, és kivesszük (nem használjuk fel), akkor nem fogjuk tudni, hol ér véget az ő hiányában a dominósor
(feltéve, hogy magát a sort nem tároltuk el, csak a dominók számát és a két szélen lévő számértéket).
Maga a teljes dominómennyiség tárolása problémás. Minden dominón 2 szám szerepel, melyeknek 1-1 byte a
tárolási igénye. Ha maximum 100000 dominóra kell készülni, ez önmagában is egy igen nagy memóriaigény
(Pascal esetén). Ezenfelül tárolni kell a teljes dominósort is, megadva, melyik dominó melyik után következik (a
dominók sorszámát), valamint hogy normál állapotban vagy megfordítva kerültek-e bele a sorba (hogy tudjuk
melyik a „kifelé” mutató éle). A dominók sorszáma nem fér el 2 byte-on (ha 100000 a maximális sorszám), 4
byte kell. A normál/megfordított jelzés is legalább 1 byte, így a dominósort felépítő elemek tárolási igénye
dominónként legalább 5 byte. Ha esetleg minden dominót fel tudunk használni az építéshez, akkor ez maga
500000 byte. Ennyi memóriát lekötni Pascalban (de akár C-ben is) az alapmemóriából gyakorlatilag lehetetlen.
A klasszikus megoldási módon felül létezik egy más megközelítés is2. Mivel a dominókon 0,1,...,9 számú pötty
szerepelhet, ezért hozzunk létre egy
méretű mátrixot, melynek sorai és oszlopai is 0,1,...,9
indexelhetőek.
A mátrix valamely
cellájában azt az értéket fogjuk tárolni, hogy a dominók kirakása révén maximálisan
milyen hosszú olyan dominósort sikerült eddig kirakni, amelynek egyik végén egy i, a másik végén egy j pöttyöt
tartalmazó záró elem van.
Kis zavart okozhat, hogy az
és a
cella elvileg ugyanazt a darabszámot kell hogy tartalmazza.
Könnyen észrevehetjük, hogy valójában elég csak a főátlóbeli és a főátló feletti cellákat kezelni (felső
háromszögmátrix), mivel a mátrix szimmetrikus. A továbbiakban feltételezzük, hogy az algoritmus
megfogalmazása során az
és
cellákra utalást szabadon használhatjuk, de a mátrixot kezelő kód a
„háttérben” ezt ugyanazon, ezen idexekhez tartozó, a főátló fölötti cellához rendeli.
Kezdetben a mátrix minden celláját 0 értékkel töltjük fel, majd az első dominó
indexű cellába 1 értéket helyezünk.

értékeihez tartozó

A vegyük ki a következő dominót, jelöljük a rajta szereplő pöttyök számát szintén
-el. Próbáljuk meg ezt
beépíteni a dominósorba. Egy ilyen
dominót illeszthetünk a k vagy az l végével is. Kezdjük a k-val.
Vizsgáljuk meg rendre a k. sorban szereplő cellák értékeit
. Ha pl. a
cellában 0
érték szerepel, az azt jelöli, hogy nem volt eddig olyan dominósorunk, amelynek egyik végén k, másik végén 3
szerepel, így egy ilyen (nem létező) dominósorhoz a k oldalt nem illeszthetjük. A nulla értékű cellákkal tehát
nem törődünk.
Ha azonban pl. a
cella értéke nem nulla, az azt jelenti, hogy volt ilyen dominósorunk. Ha ezen dominósor
végéhez illesztjük a
dominónkat, akkor olyan dominósort kapunk, amelyiknek egyik vége l, másik vége 5.
A leghosszabb ilyen dominósor hosszát az
cella értéke képviseli. Ha a
cellabeli érték +1 az nagyobb,
mint az
aktuális értéke, akkor a
dominó k végű illesztése egy jobb
dominósort hoz létre, mint az
eddigi leghosszabb. De ha az
cella értéke nagyobb lenne, akkor ez a k végű illesztés nem értékes
számunkra, ezen illesztéssel nem járunk jól. Ezért

Ezt a vizsgálatot tehát minden, a k. sorban lévő cellára (és párjára) el kell végezni. Mint látjuk, a mátrix
celláiban szereplő értékek vagy megmaradnak, vagy nagyobbra cserélődnek. Hasonlóan, elvégezzük ezt az l.
sorral kapcsolatosan is (a mátrixunk szimmetrikus, fogalmazhattunk volna úgy is, hogy az l. oszloppal is).
Nagyon fontos! A k. sor végrehajtása során néhány cella értéke megváltozhat. Ugyanakkor az l. sor feldolgozása
során még az eredeti cellaértékekkel kell számolnunk. Ezért a k. sor kapcsán módosult cellaértékeket nem
írhatjuk be azonnal a mátrixba. Érdemes kigyűjteni egy listába a k. és az l. sorok feldolgozása során
módosítandó celláinkat, és a legvégén frissíteni a mátrixot. Hasonló eredményt kapunk, ha az elején a mátrixot
duplikáljuk, az ellenőrzéseket az eredeti mátrixon hajtjuk végre, a cellaértékek frissítését a másolat mátrixon,
majd a végén a kettőt kicseréljük.

2

A megoldási javaslat a könyv lektorától származik, köszönet érte.
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Megjegyzés: Ha egy olyan
dominót veszünk fel, ahol
, akkor sem okoz gondot, ha az eddigiek szerint
mind a k., mind az l. sorra lefuttatjuk a fentiek szerinti algoritmust, hiszen a k. sorra lefutás és eredménye nem
befolyásolja az l. sorra való lefuttatást. Természetesen erre figyelve a
esetben elég csak a k-ra végrehajtani
az algoritmust.
Ha minden dominót feldolgoztunk, akkor meg kell keresnünk a mátrixban tárolt legnagyobb értéket, és választ
adhatunk a feladatban megfogalmazott kérdésre. Határozott előnye ennek a megoldásnak, hogy a dominósor N
mérete nem befolyásolja az algoritmus tárigényét, futási sebessége is igen kedvező:
. További előny, ha
több egyforma hosszú nyertes dominósor is kialakítható, a mátrixból kiolvasható ezek végein szereplő pöttyök
azonosítói (ekkor a mátrix celláiban szereplő maximális érték több cellában is szerepel). Ugyanakkor az
algoritmus segítségével nem lehetne válaszolni arra a kérdésre, hogyan is raktuk ki az egyes nyertes
dominósorokat (bár ez jelen feladatban szerencsére nem is kell).

3.11. III. forduló 2004.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2004, III. forduló 3. korcsoport 1. feladat).
Egy konténerraktárban N db konténer van egy sorban tárolva. A konténereket el akarják
szállítani, ezért mindegyikre rá van írva, hogy melyik városba kell szállítani. A városokat 1-től
3-ig sorszámozzák. A konténereket át kell rendezni úgy, hogy balról jobbra először az 1-essel,
majd a 2-essel, végül a 3-assal jelölt konténerek álljanak. A raktár majdnem tele van, csak az
utolsó konténer után van egy konténer számára szabad hely. A rendezést a konténerek fölött
mozgatható robottal végezhetjük, amely egy lépésben kiemel a helyéről egy konténert, és
átteszi azt a szabad helyre, ezzel az átmozgatott konténer helye lesz szabad.
Írj programot (KONTENER.PAS, KONTENER.C, ...), amely kiszámítja, hogy legkevesebb
hány lépésben lehet rendezni a konténersort, majd megadja a rendezést! A rendezés végén a
szabad helynek a sor végén kell lennie!
A KONTENER.BE állomány első sorában a konténerek N száma van (1 N 10000). A
második sor N egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik szám annak a
városnak a sorszáma (1 és 3 közötti érték), ahova az i-edik konténert szállítani kell.
A KONTENER.KI állomány első sorába a rendezés végrehajtásához minimálisan szükséges
lépések M számát kell írni. A következő M sor tartalmazza a sorrendben végrehajtandó
mozgatásokat, soronként egy-egy mozgatást! Minden sorban két egész szám legyen egy
szóközzel elválasztva; i és j, ami azt jelenti, hogy a lépés során az i-edik helyen lévő konténert
a j-edik helyre kell átmozgatni! A kezdetben üres hely sorszáma N + 1.
Példa:
KONTENER.BE
12
2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2

KONTENER.KI
10
9 13
4 9
1 4
5 1
3 5
11 3
6 11
12 6
8 12
13 8

====== Feladat vége ======
A megoldás során a bemeneti állapot alapján célszerűnek tűnik a végeredmény „elképzelése”.
2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
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Mindjárt látszik, hogy bizonyos konténerek eleve a helyükön vannak, vagyis az ő elmozgatásuk szükségtelen.
Mivel a legkevesebb mozgatással kell megoldani a problémát, logikusnak tűnik, hogy ezen elemekhez ne
nyúljunk.
Meg kell keresnünk egy elemet, amelyet biztosan el kell mozdítanunk, mert nem a helyén van. Ezt tegyük egy
mozdulattal az N + 1 helyre, hogy legyen egy üres pozíciónk! Gyakorlatilag bármelyik konténert választhatjuk
erre a célra. Válasszuk hát az első ilyet ki (ellentétben a példa megoldásával, ahol a 9-es konténert teszik ki első
lépésben a 13-as pozícióra – feltételezzük, hogy ez szándékos, nehogy a megoldó algoritmus felismerhető
legyen)!
1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Most keressünk olyat, amit a hiányzó helyre berakhatunk, 1-est, amely nem a helyén van (legyen ez az első nem
helyén lévő 1-es):
1 1 2 3
3 2 3 2 3 1 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Most keressünk olyat, amit be tudunk rakni a megüresedő helyre (oda egy 2-est kell berakni)! Lehetőleg ne
mozdítsuk el a külön kitett elemet, mert ha azt berakjuk a konténerek közé, akkor nem lesz üres pozíció, és
megint ki kell rakni egy konténert az utolsó utáni helyre (plusz egy „felesleges” lépés). Megint jó választásnak
tűnik a legbaloldalibb, nem helyén lévő 2-es áthelyezése:
1 1
3 2 3 2 3 2 3 1 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Ezen gondolatmenettel folytatva szintén megoldáshoz jutunk. Mivel minden lépésben helyére teszünk egy
elemet, belátható, hogy ezzel a gondolatmenettel a legrövidebb (legkevesebb áthelyezéssel járó) megoldást
kapjuk meg:
| 2 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2
A |
1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2
B | 1 1 2 3
3 2 3 2 3 1 2 2
C | 1 1
3 2 3 2 3 2 3 1 2 2
D | 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3
2 2
E | 1 1 1
2 3 2 3 2 3 3 2 2
F | 1 1 1 2 2 3 2 3
3 3 2 2
G | 1 1 1 2 2
2 3 3 3 3 2 2
H | 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
2
I | 1 1 1 2 2 2 2
3 3 3 3 2
J | 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
----------------------------1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Úgy tűnik, hogy a feladatot kiadó zsűrinek nem kell ismernie megoldás menetét, nem kell tudnia megoldani a
feladatot. A kimeneti utasítássorozatot kell hűen végrehajtania (ha lehet), és a végén megállapítania, hogy a
helyes sorrendezésű értéket kapta-e vagy sem. Más módon a megoldás nem is ellenőrizhető le. Írnia kell tehát
egy olyan ellenőrző programot, amely beolvassa az eredeti kontener.be fájlt, majd a kontener.ki utasítássorozatát
végrehajtja, és kiírja a kapott végeredményt. Ez persze egyébként nem igaz, mert ez csak azt ellenőrzi le, hogy a
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mozgatással kapcsolatos utasítássorozat végrehajtható-e, és valóban a kívánt eredményt állítja-e elő, de azt nem
ellenőrzi le, hogy ez valóban a legkevesebb mozgatással járó megoldás-e.
A kontener.ki utasítássorozat nem hajtható végre, ha nem üres pozícióba akarunk rakni egy konténert, vagy üres
pozícióról akarunk konténert máshova helyezni, vagy 0 vagy negatív konténerpozícióra hivatkozunk. További
ellenőrzési lehetőség (bár ez a feladat szövegében nem szerepel), hogy a megoldáshoz csak az N + 1 pozíción
lévő üres helyet kell felhasználni, további üres helyeket nem szabad. A feladatban végül is nincs korlátozva,
hogy további (kezdetben üres) konténerpozícióba is helyezhetünk-e el elemet. Bár nyilvánvaló, hogy ez esetben
nem kaphatjuk meg a minimális mozgatási mennyiséggel járó utasítássorozatot.

3.12. III. forduló 2009.
Versenyfeladat (Nemes Tihamér 2009, III. forduló 3. korcsoport 3. feladat).
Duplaverem város vasútállomásán sok gondot okoz a vasúti kocsik rendezése. Az állomásról
továbbítandó szerelvényeket úgy kell kialakítani, hogy amikor azok megérkeznek a
célállomásra, a szerelvény végéről mindig lekapcsolható legyen az oda továbbított kocsisor.
Minden továbbítandó szerelvény négy állomást érint, ezért a rendezés előtt minden kocsit
megjelölnek az 1, 2, 3 vagy 4 számokkal. A szerelvény kocsijait át kell rendezni úgy, hogy a
szerelvény elején legyenek az 1-essel, aztán a 2-essel, majd a 3-assal, végül a 4-essel
megjelöltek. Kezdetben a kocsik az ábrán látható B pályaszakaszon vannak.
4.17. ábra. A pályaudvar

A vasúti váltók működése csak a következő műveleteket teszi lehetővé. Az átrendezendő
kocsisorból balról az első kocsit át lehet mozgatni vagy az A szakaszba a már ott lévő kocsik
mögé, vagy a C vagy D szakaszba a már ott lévő kocsik elé. Továbbá, a C vagy D szakaszon
lévő első kocsit át lehet mozgatni az A szakaszon kialakítandó rendezett kocsisor végére.
Készíts programot (VASUT.PAS, VASUT.C, ...), amely megállapítja, hogy a beérkező
kocsisor rendezhető-e!
A VASUT.BE szöveges állomány első sorában a rendezésre váró szerelvények N száma van
(1
N
20). A következő N sor mindegyike egy legfeljebb 1000 kocsit tartalmazó
rendezendő szerelvényt ír le, minden sort a 0 szám zárja (ami nem része a bemenetnek). Az
utolsó 0 kivételével minden szám értéke 1, 2, 3 vagy 4.
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A VASUT.KI szöveges állományba pontosan N sort kell írni! Az i-edik sorba az IGEN szót
kell írni, ha a bemenet i+1-edik sorában szereplő kocsisor rendezhető, egyébként pedig a
NEM szót!
Példa:
VASUT.BE VASUT.KI
2
IGEN
1 2 3 2 4 0
NEM
2 3 1 4 2 1 0

====== Feladat vége ======
Ha meg akarjuk oldani egy konkrét kocsisor esetén a feladatot, egyszerű szabályt kell betartanunk: a C és D
oldalágak esetén kisebb sorszámú kocsi mögé nem helyezhetünk nagyobb sorszámú kocsit. Ennek az az oka,
hogy a C vagy D oldalágakról már csak az A felé mehetnek ki a kocsik, és a nagyobb sorszámú kocsi nem mehet
ki amíg minden kisebb ki nem ment, a mögötte álló pedig nem tud átrepülni felette (a 4.18. ábra).
4.18. ábra. Megoldhatatlan állapot

Ennek megfelelően a példa második sorozata nem oldható meg. Az első 2-est még mindegy, hogy C-be vagy Dbe küldjük, a második 3-ast a másikba kell irányítani. A következő 1-es mehet ki A-ba, de a rá következő 4-est
sehova nem tudjuk rakni, mivel mindkét oldalágban tőle kisebb számú kocsi áll. Persze ekkor kiengedhetnénk
az oldalra küldött 2-est az A-ba, de mivel a B-ben várakozók között van még 1-es sorszámú, de az A-ba már
kikerült egy 2-es kocsi, a megoldás később biztosan elakadna.
A módszer – amely megvizsgálja, hogy megoldható-e a sorozat – adott. Sorban dolgozzuk fel a sorozat elemeit!
Az 1-esek azonnal mehetnek ki A-ba. A 2-esek, 3-asok és 4-esek C-be vagy D-be kell, hogy menjenek. Abba,
amelyikben a legutolsó tárolt kocsi tőle nagyobb vagy egyenlő sorszámú. Ha egyik ágon van vele egyenlő
sorszámú, akkor mindenképpen oda kell, hogy menjen. Ha mindkét oldalág üres, akkor bármelyikbe mehet. Ha
eközben elérjük a kiindulási kocsisor végét, akkor a feladat megoldható. Ehhez a C és D puffereket már nem is
kell kiüríteni.
Ennek a feladatnak van egy picit rafináltabb változata. Itt a két puffer sorba van kapcsolva, de csak egyirányú
kapcsolattal (a 4.19. ábra). Ez esetben a megoldás és a megoldhatóság sokkal bonyolultabb, mivel van
átjárhatóság a két puffer között, ezért elvileg a C-ben megengedett, hogy kisebb sorszámú kocsira nagyobb
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sorszámú kocsit helyezzünk. A 4.20. ábrán felvázolt szituáció a versenyfeladatban adott kapcsolás esetén már
nem oldható meg, de ezen kapcsolásban még megoldható.
4.19. ábra. Sorba kapcsolt pufferek

4.20. ábra. Megoldható sorozat
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5. fejezet - Egy programozási verseny
lebonyolítása
Ebben a fejezetben a programozási versenyek lebonyolítását segítő zsűriző rendszereket kívánjuk górcső alá
vonni. Ilyen szoftvereket főleg nagyobb nemzetközi versenyeken szoktak alkalmazni, hiszen rengeteg résztvevő
rengeteg beadott programját kell a zsűrinek értékelnie, alaposan tesztelnie, pontoznia, és a pontszámok alapján a
résztvevők rangsorát karbantartania, publikálnia. Mindennek manuális elvégzése teljesen emberfeletti munka
lenne, ráadásul az emberi zsűri nem tévedhetetlen.
Zsűriző rendszerek akkor alkalmazhatóak, ha a versenyzők által beadott programokat semmiféle szubjektív
értékelésnek nem kívánjuk alávetni. Nem kívánjuk a forráskódot elemezni, pl. arra pontot adni, hogy a
versenyző használt-e for-ciklust vagy megfelelően paraméterezett-e függvényeket. Ahhoz, hogy zsűriző
rendszert tudjunk alkalmazni, meglehetősen le kell egyszerűsíteni a „helyes program” fogalmát: egy program
akkor oldja meg helyesen az adott feladatot, ha az összes előre megadott tesztesetre a kívánt outputot
szolgáltatja. Éppen ezért ezekben a zsűriző rendszerekben a beadott program tesztelése az alábbi lépéseken
keresztül történik:
1.
A program feltöltése a szerverre.
2.
A program fordítása.
3.
A programnak az egyes teszteseteken (azaz adott inputtal) való futtatása.
4.
A program által szolgáltatott outputok összevetése a tesztesetekben megadottakkal.
5.
Ha az összes teszteset esetén az outputok megegyeztek, akkor a programot helyesnek fogadjuk el; egyébként
helytelen a megoldás.
6.
Ha helyes a program, pontokat kap érte a résztvevő, mely után az eredménytáblát frissítjük, publikáljuk.
Természetesen kisebb, hazai versenyeken is szoktak zsűriző rendszereket használni. A tapasztalatok alapján
elsősorban az egyetemeink, főiskoláink által szervezett versenyek ilyenek, mint például a Debreceni Egyetem
Programozó háziversenye vagy az ELTE Tehetségkutató egyetemi programozási versenye. Előfordul, hogy a
felsőoktatási intézmények középiskolások számára is szerveznek ilyen versenyeket, bár be kell ismernünk, hogy
erre példát egyre nehezebb találni, hiszen a programozási versenyek egyre kevésbé népszerűek. Azonban nem
feltétlenül csak versenyek szervezésére alkalmas egy zsűriző rendszer, hanem akár oktatásszervezési eszközként
is bevethető. Például a Debreceni Egyetem programozás kurzusait látogató hallgatók nagy tömegei is egy ilyen
zsűriző rendszerbe töltik fel a házi feladataikat. Érdekességképpen kiemelnénk, hogy a Debreceni Egyetemen a
rendszerbe még egy plágium-ellenőrző mechanizmust is beépítettek.
Természetesen azon nemzetközi versenyek esetén, melyeken zsűriző rendszert alkalmaznak, a hazai
fordulókban is ezt a rendszert kell a versenyzőknek használniuk. Tipikus példa erre az ACM programozási
verseny [1], melynek magyar fordulója után a versenyzők továbbjuthatnak a regionális (közép-európai), majd a
globális döntőbe (world finals). A 2.2. fejezetben ismertetett CEOI és IOI (középiskolásoknak kiírt)
versenyeken is alkalmaznak zsűriző rendszert.
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Igen ismert a Kaliforniai Egyetemen fejlesztett
zsűriző rendszer [9], melyet elsősorban az ACM
programozási verseny fordulóihoz fejlesztettek ki. A szoftver licence ugyanakkor megengedi, hogy a
felsőoktatási intézmények olyan versenyek lebonyolítására is használják, melyek nem függnek össze az ACM
fordulókkal. A licenc a középiskolai felhasználást direkt módon nem engedi meg. A szoftver ingyenes, de nem
nyílt forráskódú. Java-ban íródott, multiplatformos (Linux, Mac OS, Windows stb.), ám nem webes felületű,
hanem kliensprogram segítségével lehet a versenyeken használni.
Mi a további fejezetekben a DOMjudge zsűriző rendszert [3] kívánjuk bemutatni, a telepítéstől a konfiguráláson
át a versenyen való használatig. A szoftver teljes mértékben szabad szoftver (ingyenes, nyílt forráskódú), mely
GNU GPL licenc alatt fut. A rendszer webes felületen keresztül használható, azaz tulajdonképpen felhasználói
oldalról nézve szintén multiplatformos. Ugyanakkor a DOMjudge szerver Linuxon futtatható, éppen ezért a
rendszerbe feltöltött programok is Linux alatt lesznek lefordítva (azaz a versenyzők nem használhatnak pl.
windowsos függvénykönyvtárakat). A DOMjudge zsűriző rendszernek az architektúrája az 5.1. ábrán látható. A
szerveren fut a webes felületet kiszolgáló rendszer, mely PHP-alapú, és egy MySQL adatbázisban tárolja a
versenyadatokat. A verseny során a szerverre feltöltött programok fordítását és tesztelését az egyes ún.
judgehostok végzik. A judgehost tulajdonképpen egy linuxos háttérfolyamat, melyet ha elindítunk, akkor
bejelentkezik a szerverre, és ha oda tesztelendő program érkezik, átveszi annak tesztelését, majd a teszt
eredményét visszaküldi a szervernek. Akárhány judgehostot csatolhatunk a rendszerhez, a verseny méretének
függvényében. Mivel a programok fordítása a judgehostokon történik, a megfelelő fordítók (mint az ábrán is
látható C, C++, Pascal, Java stb. fordítók) a judgehoston telepítve kell legyenek.
5.1. ábra. A DOMjudge rendszer architektúrája

Minden egyes judgehost (természetesen) külön gépen fut, és semmiképpen sem tanácsos a szervert és egy
judgehostot azonos gépre telepíteni. Ennek ellenére mi a további fejezetekben pontosan ez utóbbit fogjuk tenni,
abból kiindulva, hogy mi úgyis csak kisebb versenyek szervezését vállalnánk magunkra, olyanokét, melyekkel
akár egyetlen szervergép is megbirkózik.

1. Telepítés
Mint említettük, a DOMjudge Linuxon futtatható versenyszervező rendszer. Mi a tesztünkben Ubuntu 10.04
Desktop Linux-disztribúciót használtunk. A DOMjudge telepítéséhez olyan felhasználóként kell belépnünk,
mely számára engedélyezett a sudo parancs futtatása, hiszen rendszergazdai (root) jogok szükségesek a
telepítéshez.

1.1. Szükséges csomagok telepítése

105
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy programozási verseny
lebonyolítása
A DOMjudge telepítése előtt több szükséges csomagot is telepítenünk kell. Ezek közül a legfontosabbak:
gcc, g++
C és C++ fordítók csomagjai. Ezekre nem csak a versenyfeladatok fordításához lesz szükségünk, hanem
magának a DOMjudge-nak a telepítéséhez is.
Apache
Webszerver, hiszen a DOMjudge webes felülettel rendelkezik.
PHP
Nemcsak a webes felülethez, hanem bizonyos PHP-ban megírt, parancssorból indítandó szkriptek
futtatásához is.
MySQL
A DOMjudge a versenyek minden adatát egy MySQL adatbázisban tárolja.
A fentieken kívül több kisebb csomagot is szükséges telepíteni, melyeket kisebb-nagyobb feladatokra használ a
rendszer. Például Unicode-támogatást ad a sharutils csomag, XML dokumentumok transzformálását
támogatja az xsltproc csomag, illetve az ntp csomag segítségével szinkronizálni tudjuk a rendszeridőt az
interneten keresztül.
Ha az általunk szervezett versenyen a C és C++ programozási nyelveken kívül más nyelveken is
programozhatnak a résztvevők, akkor az ezeknek megfelelő csomagokat is telepíteni kell. Például:
Free Pascal
Ingyenes és nyílt forráskódú Pascal fordító.
JDK
Java Development Kit, azaz Java fejlesztői készlet.
Mono
Platformfüggetlen, nyílt forráskódú .NET keretrendszer. Használhatjuk pl. C# programok fordításához.
Az általunk használt Ubuntun (és bármelyik Debian alapú rendszeren) a csomagok telepítésére az apt-get
parancsot kell használni. Fontos, hogy a telepítést rootként, azaz rendszergazdaként kell elvégeznünk; ezt a
sudo parancs segítségével tudjuk megtenni. A következő (jó hosszú) paranccsal az összes szükséges csomagot
telepíthetjük:
sudo apt-get install gcc g++ make libcurl4-gnutls-dev mysql-server \
apache2 php5 php5-cli libapache2-mod-php5 php5-mysql php-geshi \
phpmyadmin ntp sudo procps sharutils xsltproc \
libboost-regex-dev libgmp3-dev linuxdoc-tools \
transfig texlive-latex-recommended texlive-latex-extra \
fp-compiler gcj openjdk-6-jre-headless ghc mono-devel

Ehhez a rendszer kérni fogja a jelszavunkat. A telepítés során a mysql-server csomag telepítője meg fogja
kérdezni tőlünk, hogy mi legyen a MySQL szerver adminisztrátorának jelszava. Találjunk ki egy jelszót, és
lehetőleg ne felejtsük el, ugyanis később más csomagok telepítői (pl. a phpmyadmin-é) kérhetik azt. A telepítés
során előfordulhat, hogy bizonyos kérdésekre válaszolnunk kell; ezekre adjunk értelemszerű választ. Például a
phpmyadmin telepítője megkérdezi, hogy milyen webszervert használunk; jelöljük be az „apache” opciót.
Hiányzó csomagok.
Előfordulhat, hogy nem minden csomagot talál az apt-get csomagkezelő. Ekkor szükséges a csomagtárak
(repository) listáját egy új webhellyel bővítenünk. Ezt az add-apt-repository paranccsal tudjuk megtenni,
ami után meg kell adnunk a csomagtár leírását. Az interneten, fórumokon több csomagtárat is fel tudunk kutatni.
Például:
sudo add-apt-repository \
"deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu \
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gutsy main universe multiverse restricted"

Ha ez sikeresen megtörtént, még frissítenünk kell a csomag-adatbázisunkat:
sudo apt-get update

Ezek után újra megpróbálhatjuk a hiányzó csomagokat telepíteni (vagy akár újra ki is adhatjuk az összes csomag
telepítésének fentebb leírt parancsát).

VIDEÓ

1.2. A DOMjudge telepítése
A telepítő letölthető a DOMjudje weblapjáról [3]. A letöltött archívumot ki kell tömörítenünk, be kell lépnünk a
telepítő könyvtárába, majd a következő lépéseket elvégeznünk:
1.
Konfiguráljuk a telepítőt. Most nem térünk ki az egyes konfigurációs lehetőségekre (ezek a DOMjudge
dokumentációjából megismerhetők), hanem az alapértelmezett konfigurálást végezzük el, a következő
paranccsal:
./configure

2.
Elkészítjük a telepítőket. Három telepítőt tudunk elkészíteni:
• A DOMjudge szerverét:
make domserver

• A judgehostét:
make judgehost

• A dokumentációét:
make docs

3.
Lefuttatjuk a telepítőket. Mindenképpen rendszergazdaként, azaz a sudo parancsot használva kell ezt
megtennünk. A három telepítő futtatása a következő három paranccsal történik:
sudo make install-domserver
sudo make install-judgehost
sudo make install-docs
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A telepítők (alapértelmezett esetben) az /opt/domjudge könyvtárba telepítik a fenti összetevőket. További
telepítési lépések várnak ránk, egyrészt a szerver, másrészt a judgehost kapcsán.
További telepítési lépések a szerveren.
A DOMjudge szerver a domserver könyvtárba lesz telepítve. Lépjünk be ebbe a könyvtárba, és a következő
lépéseket itt végezzük el!
1.
Az MySQL adatbázis telepítése:
bin/dj-setup-database -u root -r install

A telepítő kérni fogja a MySQL szerver adminisztrátorának jelszavát, ezt adjuk meg neki. Az adatbázis
telepítésének sikerességét könnyedén le tudjuk ellenőrizni a phpmyadmin alkalmazás használatával: a
webböngészőben nyissuk meg a http://localhost/phpmyadmin oldalt, lépjünk be root felhasználóként
(ismét megadva a MySQL szerver adminisztrátorának jelszavát), majd tekintsük meg az adatbázisokat:
köztük kell lennie egy domjudge nevű adatbázisnak.
2.
Az Apache webszerver konfigurálása:
sudo ln -s /opt/domjudge/domserver/etc/apache.conf \
/etc/apache2/conf.d/domjudge.conf

Tulajdonképpen ezzel a DOMjudge telepítő által előkészített konfigurációs fájlt linkeljük be az Apache
konfigurációs állományai közé. A változtatások életbe léptetéséhez újra kell indítani az Apache-ot:
sudo apache2ctl graceful

A konfigurálás sikerességét letesztelhetjük azzal, hogy a webböngészőben megnyitjuk a feltelepített
DOMjudge publikus oldalát, a
http://localhost/domjudge címen.

3.
A verseny zsűrijének oldalát a http://localhost/domjudge/jury címen tudjuk elérni. Mint látható, az
oldal jelszóval védett. A zsűri alapértelmezett felhasználói neve: domjudge_jury. Jelszót viszont nekünk
kell megadnunk ehhez a felhasználóhoz a következő paranccsal:
sudo htpasswd etc/htpasswd-jury domjudge_jury

108
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy programozási verseny
lebonyolítása
Mindezek után be kell tudnunk lépni a http://localhost/domjudge/jury oldalon, és megjelenik az
adminisztrációs felület.1
A telepítés teljes sikerességét ellenőrizendő, javasolt a weboldalon a „Config checker” lefuttatása.

VIDEÓ
További telepítési lépések a judgehoston.
A DOMjudge judgehost az /opt/domjudge/judgehost könyvtárba lesz telepítve. Lépjünk be ebbe a
könyvtárba, és a következő lépéseket itt végezzük el!
1.
A rendszerben létre kell hoznunk egy speciális felhasználót domjudge-run néven, melynek neve alatt a
versenyzők által beküldött programokat fogja fordítani és futtatni a rendszer. Ehhez a következő parancsot
kell kiadni:
sudo useradd -d /nonexistent -g nogroup -s /bin/false domjudge-run

2.
Az általunk használt rendszeren egy plusz konfigurációs lépést is el kell végezni: definiálni a használni
kívánt kódolást. Mi a latin1 kódolást állítottuk be a következő paranccsal:
sudo echo "define(’DJ_CHARACTER_SET_MYSQL’,’latin1’);" \
>> etc/judgehost-config.php

3.
Némely interpreteres programozási nyelv esetén (ilyen a Java és a C# is) le kell tiltanunk a chroot környezet
használatát. Ezt az etc/judgehost-config fájlban tudjuk megtenni, mégpedig a USE_CHROOT változó
false-ra állításával.
4.
Végül el kell indítani a judgehost alkalmazást („daemon”-t, azaz háttérben futó folyamatot):
bin/judgedaemon

Nagyon fontos, hogy az alkalmazást ne rootként indítsuk el, ugyanis az biztonsági értelemben sebezhetővé
teszi a rendszert! (Ezért se használjuk ezúttal a sudo parancsot.) Azonban a fenti módon indítva az
alkalmazást az nem a háttérben fog futni, aminek folyományaként a terminálablak bezásárával a judgehost
alkalmazás is megszűnik futni.
Ha a daemon-t a háttérben szeretnénk futtatni, a következőt kell begépelnünk:
nohup bin/judgedaemon &

Ugyanis a domjudge_jury felhasználó adminisztrátori jogkörrel is rendelkezik. Természetesen a rendszerbe felvehetünk más zsűri
felhasználókat is, akár adminisztrátori jogkör nélkülieket is; ehhez lásd a DOMjudge dokumentációját.
1
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Természetesen ilyenkor az alkalmazás „néma” módban fut, azaz nem jelennek meg az (egyébként hasznos)
üzenetei a képernyőn.

VIDEÓ

2. Egy verseny konfigurálása
Egy

programozási

verseny

előkészítése

több

szükséges

lépést

foglal

magába,

ezeket

a

http://localhost/domjudge/jury oldalon adminisztrátorként (pl. domjudge_jury felhasználóként) belépve

tudjuk elvégezni. Először is fel kell mérnünk, hogy hány résztvevő csapatra számíthatunk, hány feladat várható
a versenyen, azok nehézségéből pedig olyan becslésekbe bocsátkozhatunk, hogy vajon mennyire sűrűn várható
programtesztelési igény majd a rendszerben. Ennek megfelelően egy vagy több judgehostot kell üzembe
helyeznünk.
Természetesen ránk vár még magának a versenynek a felvitele a rendszerbe, olyan adatokkal, mint a verseny
kezdete és vége. Ezek után következik a feladatok hozzáadása a versenyhez. Végül pedig maguknak a csapatok
megfelelő accountokat kell létrehoznunk.

2.1. Jugdehost felvitele
Mint korábban említettük, a DOMjudge szervert akár több judgehost is kiszolgálhatja. A szerver adminisztrációs
felületén ezeket a judgehostokat muszáj felvennünk, a „judgehosts” menüpont alatt.
Mi jelenleg a szerverrel egy gépre telepítettük az egyetlen jugdehostunkat 2, és azt el is indítottuk. Tehát most vár
ránk, hogy a „Judgehosts” oldalon rákattintsunk a balra lent található hozzáadás-ikonra; lásd az 5.2 ábrán. A
megjelenő oldalon a „Hostname” mezőbe írjuk be a gépünk nevét, majd kattintsunk a „Save Judgehosts”
gombra!3
5.2. ábra. Judgehost felvitele
5.2-a. Judgehostok listázása

5.2-b. Judgehost hozzáadása

Nagyobb versenyeken mindenképpen tanácsos másik gépre telepíteni a judgehostot, illetve célszerű több judgehost-gépet is csatarendbe
állítani, hiszen a beküldött programok összes teszteseten való tesztelése erőforrásigényes feladat.
3
Ha nem lennénk tisztában a gépünk nevével, nyissunk egy konzolt, és annak promptjában megtaláljuk a „ usernev@gepnev”
kifejezésen belül.
2

110
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy programozási verseny
lebonyolítása

Hogy ennek hatására sikerült-e a judgehostunknak a szerverre bejelentkeznie, úgy tudjuk leellenőrizni, hogy
újra rákattintunk a „judgehosts” menüpontra; a judgehostunk mellett zöld köröcskét kell látnunk.

VIDEÓ

2.2. Versenyek felvitele
A zsűrifelület főoldalán („home” menüpont) a „Contests” linkre kattintva tudjuk a rendszerbe már felvitt
versenyeket listázni, illetve újakat felvinni. Először ismerkedjünk meg azzal, hogy új verseny miképpen tudunk
kiírni. Ehhez kattintsunk a balra lent levő ikonra. A kötelezően megadandó adatok láthatóak az 5.3. ábrán. Az
„Activate time” határozza meg, hogy a nyilvánosság és a csapatok számára mikortól lesz egyáltalán látható a
verseny; ám feladatmegoldásokat csak a „Start time” után tudnak a csapatok beküldeni.4
5.3. ábra. Verseny felvitele
5.3-a. Verseny hozzáadása

Az eredménytábla (scoreboard) „befagyasztása” és „kiolvasztása” a rendszer egy további szolgáltatása, melyhez lásd a DOMjudge
adminisztrátori dokumentációját.
4
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5.3-b. Versenyek listázása

VIDEÓ

2.3. Feladatok felvitele
A versenyfeladatokat (problémákat) a „problems” menüpontra kattintva tudjuk felvinni, illetve a meglévőket
megtekinteni, szerkeszteni. A példa kedvéért most felvisszük a 2007/2008-as Nemes Tihamér OKSZTV 3.
fordulójának 11-13. osztályosok számára kiírt „Robot” című feladatát.
Az 5.4. ábrán látható az ehhez használandó felület. A „Problem ID” fogja a későbbiek során (pl.
programbeküldéskor vagy az eredménytáblán) azonosítani a feladatot. Nagyon fontos, hogy az adott feladatot
hozzá kell rendelnünk egy már korábban felvitt versenyhez. A „Timelimit” megadása is kötelező; ezzel tudjuk
elkerülni, hogy egy beküldött program a végtelenségig futhasson, ugyanis a rendszer az itt megadott idő után
„lelövi” az adott programot (mely TIMELIMIT eredménnyel kerül majd fel az eredménytáblára, lásd az 5.3.1.
fejezetet).
5.4. ábra. Feladat felvitele
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A feladathoz testeset(ek)et is kell felvinni. Egy teszteset nem más, mint egy bemenő és egy kimenő
karaktersorozat párosa; az előbbit fogja a tesztelés alatt álló program a standard inputon megkapni, és a rendszer
azt fogja tesztelni, hogy vajon a program ugyanazt a kimenetet produkálja-e, mint amit előre megadtunk. A
bemenő és kimenő adatokat „input” és „output” fájlok formájában kell felvinnünk a rendszerbe. Ehhez
kattintsunk a korábban felvitt feladat melletti „ceruza” ikonra (lásd az 5.5. ábrát), mellyel a feladat adatainak
szerkesztésébe fogunk bele. Kattintsunk a „Testcases” mellett megjelenő „details/edit” linkre, mely arra oldalra
vezet minket, melyen a feladathoz (akárhány) tesztesetet vihetünk fel, illetve a meglévőket szerkeszthetjük.
5.5. ábra. Tesztesetek felvitele
5.5-a. Feladatok listázása

5.5-b. Testesetek hozzáadása
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2.4. Programozási nyelvek
A zsűrifelület főoldalán („home” menüpont) a „Languages” linkre kattintva engedélyezhetjük az egyes
programozási nyelvek használatát a versenyen. Fontosnak tartjuk kiemelni az adott programozási nyelvhez
rendelt „timefactor”-t, mely módosítja a feladatokhoz rendelt „timelimit”-et. Például ha a Javahoz rendelt
„timefactor” 2, akkor a Javaban megírt programok számára a „timelimit”-ben megadott idő dupláját
engedélyezzük.

2.5. Csapatok adminisztrálása
A csapatok (team) felvitele és szerkesztése magától értetődő, ezért ezt külön nem részletezzük. Fontosnak
tartjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyes csapatok jelszó segítségével tudnak majd belépni a webes
felületre, és ezeket a jelszavakat a zsűrifelületen tudjuk beállítani. Ehhez kattinsunk a főoldalon („home”
menüpont) a „Manage team passwords” linkre! A megjelenő oldalon akár manuálisan is megadhatjuk az egyes
csapatok jelszavát, de akár generáltathatunk is a rendszerrel számukra egyet-egyet.

VIDEÓ

3. A verseny folyamata
Gondos

előkészítés

után

a

versenynek

már

gördülékenyen

kell

zajlania.

A

csapatok

a

http://localhost/domjudge/team oldalon tudnak bejelentkezni, itt tudják a feladatmegoldásaikat beküldeni.

Mind a csapatok, mind a zsűri megtekinthetik a programtesztek eredményét. Illetve mind ők, mind pedig a
nagyközönség (a publikus http://localhost/domjudge oldalon) figyelemmel tudják kísérni a verseny
állását.

3.1. Megoldások beküldése
Az egyes csapatok a „submit” menüpontra kattintva tudnak feladatmegoldásokat beküldeni. Az 5.6. ábrán
látható oldalon csatolni kell a program forráskódját, illetve ha nem állítódik be automatikusan, akkor meg kell
nevezni a megoldandó feladatot és a programozási nyelvet. A program beküldése után a háttérben a
(valamelyik) judgehost elvégzi a tesztelést, és amint az véget ért, a tesztelés eredménye felkerül a „submissions”
oldalra.
5.6. ábra. Megoldás beküldése és teszteredményei
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5.6-a. Megoldás beküldése

5.6-b. Beküldött megoldások

Mint az ábrán is látható, a tesztelés többfajta eredménnyel zárulhat, ezek közül emelnénk ki néhányat:
COMPILER-ERROR
Fordítási hiba.
RUN-ERROR
A program futása során valami hiba merült fel, például a program nullával osztott vagy túlcsordulás történt.
Fontos, hogy a rendszer akkor is RUN-ERROR-t jelez, ha a program kilépési kódja (exit code) nem nulla!5
TIMELIMIT
A futtatás tovább tartott, mint az előre megadott „timelimit” (lásd az 5.2.3. fejezetet).
WRONG-ANSWER
A program kimenete nem egyezik meg minden teszteset kimenetével.
CORRECT
A program átment az összes teszten, helyes megoldásként került fel az eredménytáblára.
PRESENTATION-ERROR
A program kimenete csak külalakilag nem egyezik a tesztesetekben megadottakkal; pl. plusz szóközök vagy
sortörések szerepelnek benne. Ha nem szeretnénk, hogy a beadott programok csupán ilyen elenyésző hiba

5

Ezért fontos a C és C++ programokat egy return 0; utasítással zárni.
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miatt bukjanak el a teszteken, lehetőségünk van annak beállítására, hogy a PRESENTATION-ERROR
kimeneteket CORRECT-ként adminisztrálja a rendszer. Ehhez keressük meg az
/opt/domjudge/judgehost/etc/judgehost-config

fájlban a RESULTS_REMAP változót, és vegyük ki a megjegyzésből a
’presentation-error’ => ’correct’

sort!
A zsűri a saját felületén a „submissions” menüpontra kattintva összesítve látja az összes csapat összes beküldött
megoldását, tesztelésük eredményét. Az egyes megoldásokra kattintva a zsűri igen részletes leírást kap a
tesztelés adatairól és a felmerült hibákról.

3.2. Az eredménytábla
Mind a zsűri, mind a csapatok felületén, mind pedig a publikus felületen megjeleníthető az eredménytábla
(scoreboard). Az eredménytáblán egyrészt pontszám szerint rangsorolva láthatóak a csapatok, másrészt minden
feladathoz megjelennek az összesített tesztelési adatok, ahogy az az 5.7. ábrán is látható.
5.7. ábra. Az eredménytábla

Az elsődleges cél, hogy minél több feladatot oldjuk meg helyesen; a másodlagos pedig, hogy minél kisebb
pontszámot érjünk el. Minden egyes beküldött CORRECT program annyi pontot ér, ahány perc már eltelt a
verseny kezdete óta. Minden egyéb beküldési próbálkozás +20 büntetőpontot ér.

VIDEÓ

4. További gondolatok
Mint korábban említettük, a DOMjudge rendszer olyan programozási versenyeken alkalmazható, ahol kizárunk
mindenfajta szubjektív pontozási szempontot, mint pl. a forráskód felépítését vagy a kimenet esztétikumát.
Továbbá akkor érdemes bevetni a rendszert, ha kellő számú versenyzőt várunk ahhoz, hogy a beadott
programok manuális tesztelése kezelhetetlen problémát jelentsen.
További akadály a DOMjudge magyar versenyeken való alkalmazása előtt, hogy a szoftver felülete angol
nyelvű. Ha éppen az a célunk, hogy nemzetközi versenyekre trenírozzunk diákokat (márpedig ez nem túl
valószínű), akkor természetesen ennek még hasznát is vehetjük. Ha azonban a szoftver magyarítására lenne
szükségünk, akkor a jó hír az, hogy a szoftver licence (GNU GPL) megengedi a DOMjudge forráskódjának
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módosítását és a módosított szoftver terjesztését; azaz a programozói vénával megáldott informatika tanárok 6
előtt nyitva áll az út, hogy magyarítsák a szoftvert és megosszák azt tanártársaik hazai közössége számára.

6

Akikből – saját tapasztalataink szerint – igen sokan megfordulnak mesterszakunkon. :)
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6. fejezet - Zárszó
Igyekeztünk bemutatni ebben a jegyzetben a magyarországi középiskolai informatikaoktatással kapcsolatos
versenyzési lehetőségeket. Reméljük, az egyes versenytípusok, versenyfelépítési szerkezetek leírásával
segíthetünk a pedagógusoknak, szaktanároknak, hogy jobban felkészíthessék kiváló diákjaikat a rájuk váró
nehézségekre. Bízunk abban, hogy az 5. fejezetben leírtak segítenek egy új helyi vagy országos verseny
megszervezésének első lépéseiben, és kisebb vagy nagyobb versenyek elindítására ösztönzik az iskolákat. A
versenyfeladatok elemzése során pedig bemutattuk, hogy az egyes feladatok megoldása milyen gondolatmenetet
tükröz, mi mindenre kell figyelni nemcsak a feladat megfogalmazása, de a megoldása során is.
Az informatika szép tantárgy, azon kevesek egyike, amik könnyen és gyorsan keltik fel a diákok figyelmét és
érdeklődését. Vigyük tovább ezt az érdeklődést, ösztönözzük a tanulókat a versenyzésre, hogy tudásuk és
képességeik legjavát hozzuk ki belőlük! Ehhez minden tanárnak, pedagógusnak, nevelőnek türelmes, kitartó,
sikeres munkát kívánunk.
a szerzők
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2. fejezethez
7.1. ábra. A KöMaL I pontverseny programozási feladata (2010. március)
Egy bonyolult, útvesztőszerű pincerendszer felmérését kell elvégeznünk. Az alaprajz téglalap
alakú; és átjárható, valamint fal mezőkből épül fel. (Csak az éllel való érintkezés számít a
mezőknél.) Az átjárható mező 1 egység oldalhosszúságú négyzet.
A pincerendszernek több ajtaja van és elzárt részei is lehetségesek. Előfordulhat olyan terület,
amely az egyik ajtón belépve elérhető, de másikon keresztül nem. Az alaprajz minden oldalán
legalább egy egység fal van.
Készítsünk programot, amely meghatározza, hogy mekkora területű az útvesztő bejárható
része. Határozzuk meg, hogy a bejárható pincerendszernek milyen hosszú összesen a fala és
hány ajtaja van.
A program parancssori argumentuma legyen a pincerendszert leíró adatállomány neve. A fájl
első sorában szóközzel elválasztva
a sorok száma, valamint
az oszlopok száma szerepel, és az ezt követő N sorban az alaprajz
található. Minden fal mezőt „F”, minden átjárható mezőt „ ” (szóköz) ír le.
A program írja ki a standard kimenetre a bejárható rész alapterületét, a falak hosszát és ajtók
számát.

Beküldendő egy tömörített i235.zip állományban a program forráskódja (i235.pas,
i235.cpp, …), valamint a program dokumentációja (i235.txt, i235.pdf, …), amely
tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő
környezetben fordítható.
====== Feladat vége ======
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7.2. ábra. A KöMaL I pontverseny alkalmazói feladata (2009. december)
Oldjuk meg táblázatkezelő segítségével egy háromfordulós verseny eredményének
kiszámítását. A versenyen minden fordulóban három-három feladatot kell a versenyzőknek
megoldani, amely feladatok mindegyikére legföljebb 10 pont kapható. A kapott pontok
alapján a versenyzők az egyes fordulókban helyezéspontokat szereznek, melyekből végül az
alábbi leírás szerint kialakul a verseny eredménye.
Minden adatot és számítást a Verseny nevű munkalapra helyezzünk el. A munkalap A1:J1
tartomány minden cellájába egy-egy vezetéknevet, az alattuk lévő cellákba pedig egy-egy
keresztnevet írjunk be. Az A6:A25 cellákba képezzünk a vezeték- és keresztnevek
felhasználásával véletlenszerűen neveket – ők indultak a versenyben. Az A5:K5 tartomány
celláinak tartalma rendre Név; I/1. feladat; I/2. feladat; ...; III/3. feladat;
Eredmény legyen. A B6:J25 cellákba véletlenszerűen helyezzünk el 0–10-ig egész számokat
– a versenyzők feladatokra kapott pontszámait.
A K6:K25 tartomány celláiba a verseny összesített eredménye alapján adjuk meg az indulók
értékelését. Az értékelés az alapján történik, hogy az egyes versenyzők fordulónként
pontszámaik összesítése alapján hányadik helyezést értek el az adott fordulóban. Bármely
forduló győztese(i) egy helyezéspontot, a második helyezett(ek) két helyezéspontot, stb.
kapnak az adott fordulóban. Ezután a három fordulóban kapott helyezéspontok összegét
képezzük. Ebből levonunk minden olyan indulónál feladatonként 5-öt, aki az adott feladatot
egyedül oldotta meg maximális pontszámmal. Ugyanakkor minden olyan indulónál
feladatonként 5-öt hozzáadunk az összeghez, ahol az induló a feladatot nem oldotta meg (tehát
az adott feladatra 0 pontot kapott). Az így módosított helyezéspont szerint növekvő sorrendet
véve alakul ki az indulók értékelése: a legkevesebb helyezéspontot elérő(k) 1. díjat, a második
legkevesebb helyezéspontot elérő(k) 2. díjat, és a harmadik legkevesebb helyezéspontot
elérő(k) 3. díjat kapnak, tehát ez a szöveg jelenjen meg a K oszlop megfelelő sorában. Ezen
kívül a következő legjobb három helyezéspontot szerző induló(k) mind Dicséretet kapnak
értékelésként a K oszlop megfelelő sorában.
A megoldás során csak képletek és a táblázatkezelő beépített függvényei használhatók, saját
függvények és makrók nem. Az eredmények számításakor a Verseny munkalapot használjuk,
minden segédszámítást a 30-adik sortól lefelé helyezzünk el.
Beküldendő egy tömörített állományban (i227.zip) a táblázatkezelő munkafüzet
(i227.xls, i227.ods, …), illetve egy rövid dokumentáció (i227.txt, i227.pdf, …),
amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziója, valamint a
megoldás rövid leírása.
====== Feladat vége ======

7.3. ábra. A KöMaL I pontverseny „érdekes” feladata (2010. május)
Az optikai csalódások a látási folyamat részeinek tévedéseiből jönnek létre, amikor az agy
olyan jeleket kap a látóidegektől, amelyek számára ellentmondóak. Egyik példája a
Münsterberg által leírt jelenség. A párhuzamos fekete-fehér négyzetek alsó és felső élei
egymáshoz képest elhajlani és a szélek felé összetartani látszanak.
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Készítsünk programot, amely elkészíti paraméterek beolvasása után az ábrát egy SVG típusú
vektorgrafikus képállományba. A legtöbb internetböngésző az SVG állományt képes
megfelelően megjeleníteni. Az SVG állomány szerkezetéről a http://svg.elte.hu/ címen
olvashatunk.
A program kérje be a következő paramétereket:
• N-et, az ábrán a vízszintes és függőleges fekete négyzetek számát
• OLDAL-t, az elemi négyzetek oldalhosszát

;
;

• VV -t, a vízszintes elválasztó vonalak vastagságát

és

• FAJLNEV -et, a mentendő fájl nevét.

Példa bemenet az ábrához

’optika.svg’
Megfigyelhető, hogy az illúzió akkor erősebb, ha a négyzetek árnyalata erősen eltérő és a
köztük lévő elválasztó csík színe pedig a két négyzet színe közé esik.
Beküldendő egy tömörített i243.zip állományban a program forráskódja (i243.pas,
i243.cpp, …), valamint a program rövid dokumentációja ( i243.txt, i243.pdf, …), amely
tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő
környezetben fordítható.
====== Feladat vége ======
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7.4. ábra. A KöMaL S pontverseny feladata (2010. április)
Bergengóciában, a már megismert Villamoshajtó Bajnokság mellett, nagy hagyományokkal
bíró nemzeti sportesemény a Mezei Kincsfelderítő és -begyűjtő Torna. Noha az idei
szabálymódosítás értelmében – miszerint a kincsek felkutatásához kémműholdak is igénybe
vehetők – a felderítéshez bevetett taktikák alapvetően megváltoztak, a kincsek gyors
összegyűjtése továbbra is kihívást jelentő feladat maradt.
Írjunk programot, mely az egyes kincsek elhelyezkedése és értéke, illetve a rendelkezésre álló
időkeret alapján meghatározza, hogy milyen útvonalon haladjunk, azaz milyen kincseket és
milyen sorrendben érintsünk, hogy a lehető legnagyobb összértékű kincshalmazt gyűjthessük
össze. Feltehetjük, hogy egy kincs begyűjtéséhez szükséges idő elhanyagolható; hogy utunkat
bármelyik kincstől indíthatjuk; illetve hogy egy időegység alatt egy távolságegységet tudunk
megtenni.
A program a mező leírását a standard bemenetről olvassa. Ennek első sora két, szóközzel
elválasztott egész számot tartalmaz: a kincsek
számát, illetve a rendelkezésre
álló
időkeretet. Az ezt követő N sor mindegyike három, szóközzel
elválasztott egész számot, az i-edik kincs
koordinátáit és
értékét tartalmazza.
A program a megoldást a standard kimenetre írja. Ennek első sorában az összegyűjtött kincsek
száma szerepeljen, további
db. sorában pedig az összegyűjtött kincsek
sorszámai a begyűjtés sorrendjében (1-től indexelve).

A feladatra nem (csak) optimális megoldásokat várunk. A beérkezett megoldásokat
rangsoroljuk a különféle teszteseteken elért futási eredmények alapján. (A megoldásokat egy
Core 2 architektúrájú, 2 GHz-en működő processzoron futtatjuk. Egy program egy teszteseten
legfeljebb 10 percig dolgozhat, az ennél tovább futó programoknál az adott tesztesetet nem
értékeljük.) Az első helyezett 10, a második 9, a többi megoldás pedig legfeljebb 8 pontot
kaphat.
Beküldendő egy tömörített s53.zip állományban a program forráskódja ( s53.pas,
s53.cpp, …), valamint a program rövid dokumentációja ( s53.txt, s53.pdf, …), amely
tartalmazza a megoldás rövid leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztői
környezetben fordítható.
====== Feladat vége ======

7.5. ábra. 1-8. osztályosok feladata a KöMaL tesztversenyén (2010. március)
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Példa versenyfeladatok a 2.
fejezethez
Vezeték nélküli hálózatokban nagyon fontos a kommunikáció titkosítása, mivel sokkal
könnyebben lehallgatható, mint vezetékes hálózatokban. A wifi hálózatokban az első,
szabványként elfogadott titkosítási protokoll a WEP (Wired Equivalent Privacy) volt. Mára
már elavultnak tekinthető, de ennek ellenére sajnos még széles körben használják. Hány bitből
áll WEP alapverziója esetén a titkosításhoz használt kulcs (jelszó)?
(A) 5
(B) 40
(C) 64
(D) 80
(E) 128

====== Feladat vége ======

7.6. ábra. 9-10. osztályosok feladata az OKATV 1. fordulójában (2009)

A kutatások szerint a mamutok alkonya valószínűleg több mint 60 ezer évvel ezelőtt, az utolsó
jégkorszak korai szakaszában kezdődött. A jégkorszak utolsó szakaszában kialakult extrém
körülményeket alig pár csorda élte túl, azokkal aztán az emberek végeztek.
Feladatod a mamutok.bmp kép elkészítése, amelyen a mamutok vonulása látható. A kép
elkészítéséhez fel kell használnod a fekete-fehér mamut.bmp képet!
A kép 700 képpont széles és 500 képpont magas. A kép háttere fehér. A hegyvonulat szürke
színű, a mamutok barnák. A hegyen két mamut mászik felfelé, a hátsó kisebb méretű. Ügyelj
arra, hogy a mamutok lába érintkezzen a talajjal!
====== Feladat vége ======
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7.7. ábra. 9-10. osztályosok feladata az OKATV 2. fordulójában (2009)

Az almafajtak.htm állomány a magyarországi almaültetvények jellemzőit mutatja
fajtánként. Hozd létre ebből, ennek mintájára az alma nevű munkafüzetet, és abban az
Almaültetvények nevű munkalapot! Hogy a mintát pontosabban tudd követni, külön
mellékeljük a lap egy részletét (minta.jpg).
A táblázatkezelő munkalapján csak az érintett A1:H98 terület legyen látható, és a készülő
táblázatnak a lehető legnagyobb mértékben hasonlítania kell az eredetire, nem csupán a cellák
tartalma, hanem azok méretezése, formátuma, igazítása stb. tekintetében. Az
oszlopszélességeket a weblap forrásából tudod „kipuskázni”. Egyetlen eltérés engedhető meg,
mivel vélelmezhető, hogy a használt táblázatkezelő program színkészlete nem teszi lehetővé
az eredeti színek reprodukálását: ezeket valami hasonló –, de az eltéréseket továbbra is
hangsúlyozó – színekkel helyettesítheted, ahogy ez pl. a forma.jpg ábrán látható:
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Érd el, hogy a táblázat sorainak a gördítése közben a fejsor a helyén maradjon, ugyanúgy,
mint ahogy az a mintául szolgáló weblapon is látható!
====== Feladat vége ======

7.8. ábra. 11-12. osztályosok feladata az OKATV 3. fordulójában (2009)
Adatbázisunkban (VERSENY) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Tehetséggondozási szakosztálya által szervezett Informatikai versenyek eredményeit és a
résztvevő iskolák adatait tartjuk nyilván, az alábbiak szerint (a szövegben *-gal jelöljük az
elsődleges kulcsokat):
Eredmény:
szöveg),

* Azon (szöveg), Osztaly (szám), IskAzon (szöveg), Nyelv (
Fordulo1 (szám), Fordulo2 (szám), Fordulo3 (szám), Kategor

ia (szöveg)
Iskolák:
g),

* IKod (szöveg), Nev (szöveg), Megye (szöveg), Irsz (szöve
Varos (szöveg), PCim (szöveg), Tel (szöveg), Utolso (szöve

g)
Megye:

* Kod (szöveg), Nev (szöveg)

A táblák közötti kapcsolatok a következők:
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Példa versenyfeladatok a 2.
fejezethez

1.
Egy üres adatbázisban hozd létre az EREDMÉNY és az ISKOLÁK adattáblákat, és állítsd be a
két tábla közötti kapcsolatot! A kapott táblázatok lapjain lévő adatokat illeszd be a
táblákba!
2.
Importáld be a MEGYE.XLS fájlban található MEGYE táblát az adatbázisba. Az ISKOLÁK
táblában a MEGYE adat nincs kitöltve, azonban az ISKOLÁK tábla IRSZ mezője az iskola
irányítószámát követően tartalmazza a megye (nem magyarországi iskola esetén az ország)
nevét (pl.: 6720, Csongrád megye). Készíts frissítő lekérdezést, ami a MEGYE táblában a
megye nevéhez tartozó kóddal tölti ki az ISKOLÁK táblában a megye oszlopot. Ezután hozd
létre a MEGYE és az ISKOLÁK tábla közti kapcsolatot!
3.
Lekérdezés segítségével írasd ki, hogy kategóriánként melyik iskola diákja érte el a legtöbb
pontot az első fordulóban! Az eredmény kategóriánként növekvően legyen rendezett és
tartalmazza az iskola nevét, a kategóriát és a maximális pontszámot.
4.
Lekérdezés segítségével add meg, hogy az iskolák hány %-a indult a versenyeken utoljára
2007-ben vagy azelőtt. Az eredményben a kiszámított oszlop két tizedessel, százalékjeles
megjelenítéssel formázott, fejléce pedig legyen: „Nem versenyzők”!
====== Feladat vége ======

7.9. ábra. 3-4. osztályosok számítógép nélküli feladata a Logo OSzTV 1. fordulójában
(2009)
Számítógép nélküli feladat
Egy
-es rácspályán néhány rácspontra korongot tettünk. A teknőc a középső rácsponton
ül és felfelé néz. A teknőc egy sétát tesz a pályán. Az útjába eső korongokat egy rácsponttal
odébb löki – ha a korong mögött van még üres hely. Ha nincs hová tolni a korongot, akkor a
teknőc egy helyben toporog.
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Rajzold le, hogy milyen utat jár be a teknőc, és hol lesznek végül a korongok ( e – előre lép, h
– hátra lép, j – jobbra fordul, b – balra fordul)!
1.
e e h b e h h e j h h b e h h e j h b h

2.
e e h h b e j e e h h h h e e b h h j e

3.
h j e h b h b e j e b e j e j e e e

====== Feladat vége ======

7.10. ábra. 5-6. osztályosok számítógépes feladata a Logo OSzTV 1. fordulójában (2009)
Számítógépes feladat
Készítsd el az alábbi zászlókat rajzoló Logo eljárásokat ( izland, görög, panama, togo)!
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Görögország

Izland

Panama

Togo

A zászlók színe: Izland – kék alapon, fehér mezőben piros kereszt. Görögország – kék-fehér.
Panama – jobb oldala piros, bal oldala kék. Togo – piros négyzetben fehér csillag, 3 zöld
(toll-szín! [120 180 0]), 2 narancssárgás színű (tollszín! [255 127 0]) sávval.
Mind a 4 zászló 54 egység magas, Izlandé 75, a többié 81 egység széles. Izland zászlójában
21*21-es négyzetek és 21*42-es téglalapok vannak, a piros kereszt 6 egység vastagságú. A
görög zászlóban minden vonal 6 egység vastag, a négy négyzet pedig 12*12-es. A panamai
zászló téglalapjai egyformák, a csillagok 80/6 szélességű négyzetben vannak. Togo csillagja
akkora, mint Panamáé, 5 egyforma vastag csíkkal, négyzet alakú piros területtel.
====== Feladat vége ======

7.11. ábra. 7-8. osztályosok feladata a Logo OSzTV 2. fordulójában (2009)
Készítsd el a négyzet :szín :oldal :csíkdb és a minta :oldal :csíkdb eljárásokat,
majd ezeket felhasználva a következő sormintát rajzoló sorminta :db :oldal :csíkdb
eljárást, ahol a :szín az alapelem színét, az :oldal a méretet, a :csíkdb a négyzetben
megrajzolt vonalak számát, a :db pedig a sormintában szereplő elemek számát határozza meg.
A színeket tetszőlegesen választhatod meg!

négyzet 2 50 5

minta 50 5

sorminta 4 50 5

====== Feladat vége ======

7.12. ábra. 9-10. osztályosok feladata a Logo OSzTV 3. fordulójában (2009)
Egy négyzetekből álló ábrát kell a sarkaiban lóherékkel együtt kirajzolni az ábra szerint.
Minden négyzetbe maximum 4 lóhere kerülhet. Írj Logo eljárást a lóhere (lóhere :méret) és
a négyzet kirajzolására (négyzet :db :táv :oldal)! A lóherék számát a :db, az egyre
nagyobb távolságban (1,5*) kirajzolt négyzetek távolságát :táv és a középső induló négyzet
oldalának hosszát az :oldal mutatja. Figyeld meg, hogy a lóherék mérete is folyamatosan nő!
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lóhere 100

négyzet 1 20
50

négyzet 5 20
50

négyzet 20 20
50

====== Feladat vége ======

7.13. ábra. 5-8. osztályosok számítógép nélküli feladata az OKSZTV 1. fordulójában
(2009)
Számítógép nélküli feladat
Egy játékban két kártyát (X, Y) húzunk egy-egy pakliból. Mindkét pakliban találhatók A
betűt, B betűt és 0-s számjegyet tartalmazó kártyák. Add meg, hogy az alábbi algoritmus
alapján milyen esetekben hány pontot kaphatunk:
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Megjegyzés: Ez az algoritmus az
öröklésmenetét mutatja be.

egyik legfontosabb

emberi vércsoportrendszer

====== Feladat vége ======

7.14. ábra. 5-8. osztályosok számítógépes feladata az OKSZTV 1. fordulójában (2009)
Számítógépes feladat
Az elmúlt N nap
hőmérséklete alapján számold meg, (A) hányszor fagyott, (B)
hány fagyos időszak volt, (C) mennyi volt a leghidegebb! Akkor fagy, ha a hőmérséklet < 0
fok. (Az ábrán 3 fagyos időszak látható; 12 nap fagyott – a 26. napon 0 fok volt, ami még nem
fagy; a leghidegebb
fok volt.)

====== Feladat vége ======

7.15. ábra. 9-10. osztályosok feladata az OKSZTV 2. fordulójában (2009)

Geometrikus elemekből álló képeket (pl. a mellékelt dán zászlót) úgy tömöríthetünk, hogy
minden egyes sorát azonos színű pontokból álló szakaszokra bontjuk (a példában az első
sorban az 1. és a 3. pozíció között P, a 4. és a 4. pozíció között F, az 5. és a 10. pozíció között
pedig P színű pontok vannak).
Írj programot, amely egy képet a fenti „futamhossz” eljárással tömörít!
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A tomor.be szöveges állomány első sorában a kép sorai száma
és oszlopai
száma
van, egyetlen szóközzel elválasztva. A következő N sor mindegyike
betűt tartalmaz, egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik sor j-edik oszlopában a kép iedik sora j-edik oszlopában levő képpont színét leíró betű található.
A tomor.ki szöveges állomány első sorába a kép sorai és oszlopai számát kell írni, egyetlen
szóközzel elválasztva! A következő sorok a kódolt képet tartalmazzák, soronként, növekvő
sorrendben. Minden sort A B párokkal írunk le, ami azt jelenti, hogy a kép adott sorában A
darab B betű volt (pl. a minta első sorában 3 P betű, 1 F betű, majd 6 P betű szerepel).
Példa: (a dán zászló)

7
P
P
P
F
P
P
P

tomor.be
10
P P F P P
P P F P P
P P F P P
F F F F F
P P F P P
P P F P P
P P F P P

P
P
P
F
P
P
P

P
P
P
F
P
P
P

P
P
P
F
P
P
P

tomor.ki
7 10
3 P 1 F 6 P
3 P 1 F 6 P
3 P 1 F 6 P
10 F
3 P 1 F 6 P
3 P 1 F 6 P
3 P 1 F 6 P

P
P
P
F
P
P
P

====== Feladat vége ======

7.16. ábra. 11-13. osztályosok feladata az OKSZTV 3. fordulójában (2009)
Egy kémszervezetben mindenkinek több beosztottja lehet, s mindenkinek ismerjük a
közvetlen felettesét. A tagokat 1-től N-ig sorszámozzuk. Egyetlen tagnak nincs felettese, ő a
nagyfőnök. A szervezetbe minimális számú ügynököt szeretnénk lecserélni úgy, hogy a
következő két feltétel teljesüljön:
• olyan tag cserélhető le, akinek legfeljebb 2 közvetlen beosztottja van,
• a lecserélt ügynökök a szervezet legalább 50%-ának legyenek közvetett vagy közvetlen
főnökei, saját magukat is beleértve (azaz egy lecserélt ügynök beosztottjait már nem
érdemes lecserélni)!
Készíts programot, amely megadja, hogy hány ügynököt kell lecserélni!
A ugynok.be szöveges állomány első sorában a tagok száma
következő
sor mindegyike két számot tartalmaz
elválasztva, ami azt jelenti, hogy X-nek Y a közvetlen felettese.

van. A
egy szóközzel

A ugynok.ki szöveges állomány egyetlen sorába a lecserélendő ügynökök minimális számát
kell írni!
Példa:
ugynok.be
9
7
8
9
2
3
4
5
6

ugynok.ki
1

4
4
1
1
1
2
4
3
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====== Feladat vége ======
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