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Toho dne pr²elo a vtíravá inverze nepou²t¥la lidi ven ze svých dome£k·. Proto Kouma
koukal znud¥n¥ na televizi. P°isedl si k n¥mu ouma s pobídkou, a´ jsi jdou zahrát BinKROS. Kouma tuhle hru neznal, dost moºná stejn¥ jako ty. ouma se dal tedy do vysv¥tlování. Je to n¥kolikakolová hra v jejímº pr·b¥hu p°edstavuje² vlastn¥ po£íta£. Ve²kerá
komunikace v této h°e je ukrytá, nebo-li za²ifrovaná, do binárního kódu. Kouma se zaradoval:  Nudn¥j²í neº ta televize to být nem·ºe. Poj¤me hrát! a vypnul televizi. ouma
za£al tedy vysv¥tlovat první úkol.
Úloha 5.1.  Na zah°átí si dáme snadn¥j²í p°íklad. Ur£it¥ zná² hru Myslím si £íslo a to

má vlastnost, je to velice podobné. Tedy mám binární lineární kód délky 5, který obsahuje
4 slova. Je²t¥ ti o n¥m povím to, ºe vzdálenost kaºdých dvou r·zných slov je alespo¬ 3.
Schváln¥ ukaº alespo¬ jeden p°íklad kódu, jaký si mohu myslet.
Úloha 5.2.  Dob°e, tak tohle by ti ²lo. Zkusíme, jak umí² pracovat s tímhle lineárním

kódem. Tady má² binární lineární kód takový, ºe kaºdá dv¥ slova v n¥m mají lichou vzdálenost, a m¥ by zajímalo, kolik nejvý²e v n¥m m·ºe být slov.
Úloha 5.3.  S tímhle lineárním kódem sis poradil. Te¤ tu pro tebe mám sadu binárních

cyklických kód· délky 2015, z nichº kaºdý obsahuje alespo¬ jedno slovo s lichým po£tem

2015
jedni£ek. Ukaº, ºe najde² slovo
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v kaºdém z nich.

Úloha 5.4.  V dal²ím úkolu budeme pracovat s binárním cyklickým kódem délky

Te¤ si bude² vypisovat na papír v²echna jeho slova a po£et slov s práv¥
ozna£í² jako
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Úloha 5.5. Hru vyru²í Bubla:  Kluci, copak to hrajete?  BinKROS, zahraje² si s námi?

reagoval ouma.  To ne, to já bych si rad¥ji zahrála na Pijáka. Bubla jim vysv¥tlila, ºe
na Pijáka se hraje tak, ºe £lov¥k za£íná se 100 panáky (kofoly) a vºdy m·ºe vypít bu¤ 5,
15, 17 nebo 20 za sebou, p°i£emº v t¥chto p°ípadech mu kamarádi nalijí 17, 24, 2 nebo 14
nových panák·. (Vypije-li jich nap°. 15, dolijí mu 24, kdyº vypije 20, dolijí mu 14 apod.)
Cílem je vypít v²echny panáky (v p°ípad¥ prázdného stolu uº kamarádi nedolívají).  A je
to v·bec moºné? zeptal se hned Kouma. Rozhodn¥te, zda to lze a jak postupovat, aby
hrá£ vypil v²echny panáky.
Úloha 5.6. T¥ch p¥t (p°idal se Mat¥j a Lib¥nkou) hrálo na Pijáka (stále s kofolou) dlouho

do noci, a tak nebylo divu, ºe m¥la Lib¥nka ráno kruhy pod o£ima.  Jé, podívej, usmál
se na její kruhy u snídan¥ Henry  kdyº tyhlety kruºnice ozna£íme
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Navíc jsou v²echny dotyky vn¥j²í.  Nojo, zívl Mat¥j,  to ale pak body

ABCD

leºí bu¤ na jedné kruºnici nebo na p°ímce, ne? Zvládnete tuto skute£nost dokázat?
Úloha 5.7.  A co jsi d¥lal celou noc ty, Henry? zeptal se Kouma.  P·vodn¥ jsem m¥l v

plánu se k vám p°ipojit, ale pak jsem se zamyslel nad p°irozenými £ísly
platí

m2 − n3 = 17

a napadlo m¥, ºe pak £íslo

n2 + 2m + 2

m
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n,

pro která

musí být sloºené. Ale uº se mi

to nepoda°ilo dokázat. Budete úsp¥²n¥j²í neº Henry a dokáºete to?
Bonusová úloha. Na Leno²ínském nám¥stí se chystala slavnostní událost. Velkolepé od-

halení sochy slavného matematika Leonharda Eulera. Seznam v²ech jeho odkaz· lidstvu
v matematice, fyzice i dal²ích oborech m¥l pokrývat v¥t²inu dlaºby na nám¥stí. Leonhard
Euler byl skute£n¥ výjime£nou osobností historie v¥dy. Va²ím úkolem v této úloze bude
tentokrát napsat co moºná nejvíce v¥cí, které jsou po tomto slavném výcarovi pojmenovány.
Svá °e²ení posílejte na adresu:

BRKOS
P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno

nebo uploadujte na na²ich stránkách:

http://brkos.math.muni.cz/
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