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Abstrakt: Cílem příspěvku je představit jeden z možných způsobů řešení logických úloh po-
mocí programovacího nástroje Microsoft Visual Studio. Řešení bude demonstrováno na Ein-
steinově hádance, kde je třeba určit chybějící informace, které odvozujeme ze zadaných výroků.
K výhodám využití tohoto nástroje patří demonstrace mezipředmětového vztahu matematiky
a informatiky, tento software je vhodný i pro neprogramátory, a v neposlední řadě lze takto
zpestřit výuku.
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Computer aided solving of logic problems

Abstract: The aim of this paper is to introduce one of the possible ways how to solve logic
problems using Microsoft Visual Studio programming tool. The solution is demonstrated on the
Einstein’s puzzle where the missing information must be identified by deriving it from the given
statements. The benefits of using this tool include demonstration of integrating mathematics
and information technology, this software is also suitable for non-programmers, and last but not
least, can thus diversify teaching.
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1 Úvod

V posledních deseti letech se v České republice projevuje velká snaha o propojení jednotlivých
vyučovaných předmětů v průřezu celého vzdělávacího systému. Projevuje se potřeba rozvíjet
schopnosti uplatnit vědomosti v praxi, řešit problémy a pracovat s informačními technologiemi
[7]. Ukazuje se, že takové spojení nevede ke zpomalení žáků při osvojování si učiva, ale naopak
přináší nové výzvy a možnosti uplatnění vědomostí v praxi [1]. Takový postup je ale pro vyu-
čující hlavně v počátečním stadiu velmi časově náročný, zejména při výběru materiálů a jejich
aplikaci při výuce [2]. Právě z tohoto důvodu je nezbytné se o nabyté znalosti a zkušenosti dělit.

Tento článek ukazuje využití programovacího nástroje Microsoft Visual Studio pro řešení
logických úloh při výuce matematiky. Využití programovacího nástroje pomáhá studentům pře-
hledně formulovat fakta zadané úlohy a následně provést kontrolu výsledků.
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2 Einsteinova hádanka

Velmi oblíbenou a známou logickou úlohou je Einsteinova hádanka. Autorství je někdy přisu-
zováno mladému Albertu Einsteinovi [8], jindy matematiku Charlesovi Lutwidgi Dodgsonovi
[4].

2.1 Zadání hádanky

Existují různé národní varianty zadání, v češtině je úloha popsána následovně [3]:

• Je 5 domů v 5 rozdílných barvách.

• V každém domě žije osoba rozdílné národnosti.

• Těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj, kouří svoje cigarety a chová zvířata.

• Nikdo nepije to, co ostatní, nekouří, co ostatní a nechová to, co ostatní.

Zadání je doplněné o následující tipy:

1. Angličan žije v červeném domě.

2. Švéd chová psy.

3. Dán pije čaj.

4. Zelený dům je hned nalevo od bílého.

5. Obyvatel zeleného domu pije kávu.

6. Ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky.

7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill.

8. Ten, co žije ve středním domě, pije mléko.

9. Nor žije v prvním domě.

10. Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová kočky.

11. Ten, co chová koně, žije vedle toho, co kouří Dunhill.

12. Ten, co kouří Blue Master, pije pivo.

13. Němec kouří Prince.

14. Nor žije vedle modrého domu.

15. Ten, co kouří Blend, má souseda, který pije vodu.

Otázka zní: Kdo chová ryby?
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2.2 Způsoby řešení Einsteinovy hádanky

Výše uvedená logická úloha lze řešit různými způsoby. Někteří ji vyřeší zpaměti, další si vypo-
mohou tužkou a papírem, jiní použijí k vyřešení počítač a vhodný programovací jazyk pro řešení
úloh podobného typu, nejčastěji Prolog.

Dosud méně častým způsobem řešení je využití programovacího jazyka C#. Abychom si
programování zpříjemnili a také trochu zjednodušili, využijeme knihovnu pro matematické
programování a optimalizaci Microsoft Solver Foundation. Tuto knihovnu použijeme společně
s vývojovým prostředím Microsoft Visual C#. Jak vývojové prostředí Microsoft Visual C#, tak
i knihovna Microsoft Solver Foundation, jsou v edici express volně dostupné, lze je stáhnout
přímo ze stránek společnosti Microsoft [5, 6].

3 Řešení v jazyku C#

3.1 Vývojářské modely

Microsoft Solver Foundation nabízí v prostředí Microsoft Visual Studio tři vyvojářské modely
pro možné postupy řešení:

• Solver Foundation Services,

• Solver Foundation Solvers a

• Optimization Modeling Language.

Vývojářský model Solver Foundation Services (SFS) je vhodný pro začínající vývojáře, nebot’
požadovaný řešitel je vybírán automaticky, nebo pro případy, kdy je pro řešený model úlohy
potřeba využít více různých řešitelů.

Zatímco vývojářský model SFS nabízí určitou úroveň abstrakce od konkrétního způsobu
řešení, vývojářský model Solver Foundation Solvers již přistupuje ke konkrétním řešitelům
(např. řešitel pro lineární programování, kvadratické programování, celočíselné programování
nebo řešitel pro kvazinewtonovské metody) a je vhodnější pro pokročilejší vývojáře.

Optimization Modeling Language (OML) je algebraický modelovací jazyk, vyvinutý speci-
álně pro modelování a řešení úloh. Modelování pomocí jazyka OML nabízí oddělení zdrojového
kódu programu od popisu řešeného modelu. Jednak tímto dochází k zpřehlednění celého pro-
gramu, ale také lze kdykoliv později snadno upravovat a modifikovat řešený model úlohy, nebot’
tento může být popsán pomocí OML v samostatném souboru.

3.2 Solver Foundation Services

Pro demonstraci řešení zadané úlohy jsme vybrali vývojářský model Solver Foundation Servi-
ces. Vlastní tvorba modelu sestává ze tří fází:

• rozhodnutí (decision; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddDecision(Decision))

• omezení (constraint; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddConstraint(Constraint))

• cíl (goal; ve zdrojovém kódu příkaz Model.AddGoal(Maximize) nebo Model.AddGoal(
Minimize))
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Výpis 1 zobrazuje kostru celého programu v jazyku C#, na řádku s komentářem vlastní řešení
bude dále doplněna definice řešeného modelu.

Výpis 1: Kostra programu pomocí modelu SFS.
using System;
using Microsoft.SolverFoundation.Services;
namespace einsteinsPuzzle {

class Puzzle {
public void Solve() {

// vlastní řešení
}

}
class Program {

static void Main(string[] args) {
Puzzle puzzle = new Puzzle();
puzzle.Solve();

}
}

}

Tvorba objektu navrhovaného modelu je provedena vytvořením instance třídy Model v rám-
ci kontextu řešitelů vývojářského modelu SFS SolverContext. Současně je vytvořen objekt per-
son jako podmodel objektu hlavního modelu. Vše je zobrazeno na výpisu 2.

Výpis 2: Tvorba objektu modelu.
SolverContext context = SolverContext.GetContext();
Model rootModel = context.CreateModel();
Model person = rootModel.CreateSubModel("Person");

3.2.1 Rozhodnutí

Nyní musíme vytvořit domény a rozhodnutí. Domény budou definovat konkrétní barvy, jazyky,
zvířata, cigarety a nápoje. Dohromady tato pětice tvoří rozhodnutí, z kterých se budou výsledná
řešení hledat. Výpis 3 ukazuje tvorbu všech domén a rozhodnutí.

Výpis 3: Tvorba domén a rozhodnutí.
Domain colors = Domain.Enum("modrá", "zelená",

"bílá", "červená", "žlutá");
Decision color = new Decision(colors, "Color");
person.AddDecision(color);

Domain languages = Domain.Enum("Angličan",
"Nor", "Dán", "Švéd", "Němec");

Decision language = new Decision(languages, "Language");
person.AddDecision(language);

Domain animals = Domain.Enum("koně", "psi",
"ptáci", "kočky", "ryby");

Decision animal = new Decision(animals, "Animal");
person.AddDecision(animal);
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Domain cigarettes = Domain.Enum("Blue Master",
"Prince", "Pall Mall", "Blend", "Dunhill");

Decision cigarette = new Decision(cigarettes,
"Cigarette");

person.AddDecision(cigarette);

Domain beverages = Domain.Enum("čaj", "mléko",
"voda", "pivo", "káva");

Decision beverage = new Decision(beverages,
"Beverage");

person.AddDecision(beverage);

3.2.2 Omezení

Implementace tipů ze zadání se aplikuje vytvořením omezení. Tímto nastavíme omezení vyplý-
vajicí z tipů 1 až 7, kromě tipu 4, který bude nastaven později, a dále pak tipy 12 a 13. Realizace
je zobrazena na výpisu 4.

Výpis 4: Nastavení omezení dle tipů 1 až 3, 5 až 7, 12 a 13.
person.AddConstraints("constraints",
Model.Implies(language == "Angličan",

color == "červená"), // 1
Model.Implies(language == "Švéd",

animal == "psi"), // 2
Model.Implies(language == "Dán",

beverage == "čaj"), // 3
Model.Implies(color == "zelená",

beverage == "káva"), // 5
Model.Implies(cigarette == "Pall Mall",

animal == "ptáci"), // 6
Model.Implies(color == "žlutá",

cigarette == "Dunhill"), // 7
Model.Implies(cigarette == "Blue Master",

beverage == "pivo"), // 12
Model.Implies(language == "Němec",

cigarette == "Prince")); // 13

Nyní je potřeba vytvořit objekty představující jednotlivé osoby prostřednictvím instancování
submodelu objektu person. Pro snadnější nastavení dalších omezení budou jednotlivé objekty
realizovány jako pole (výpis 5).

Výpis 5: Vytvoření jednotlivých osob jako instance objektu person.
SubmodelInstance[] persons = new SubmodelInstance[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)

persons[i] = person.CreateInstance("person" + i);

Dalším omezením, které je nutné nastavit, bude zajištění, že každá osoba nepije to, co pijí
ostatní, nekouří, co kouří ostatní a nechová zvíře, které chová někdo z ostatních. Současně jsme
uplatnili tipy 8 a 9, částečně také tip 4 (zelený dům nemůže být posledním vpravo). Vše vidíme
na výpisu 6.

315



Výpis 6: Omezení zabraňující duplicitě pro jednotlivé osoby.
rootModel.AddConstraints("constraints",
Model.AllDifferent(persons[0][language],

persons[1][language], persons[2][language],
persons[3][language], persons[4][language]),

Model.AllDifferent(persons[0][color],
persons[1][color], persons[2][color],
persons[3][color], persons[4][color]),

Model.AllDifferent(persons[0][cigarette],
persons[1][cigarette], persons[2][cigarette],
persons[3][cigarette], persons[4][cigarette]),

Model.AllDifferent(persons[0][animal],
persons[1][animal], persons[2][animal],
persons[3][animal], persons[4][animal]),

Model.AllDifferent(persons[0][beverage],
persons[1][beverage], persons[2][beverage],
persons[3][beverage], persons[4][beverage]),

persons[0][language] == "Nor", // 9
persons[2][beverage] == "mléko", // 8
persons[4][color] != "zelená" // 4*
);

Nakonec doplníme tip 4 jako poslední omezení. Protože může být zeleným domem který-
koliv z prvních čtyř, musíme doplnit všechna čtyři omezení, jak zobrazuje výpis 7.

Výpis 7: Nastavení omezení pro zelený dům nalevo od bílého (tip 4).
for (int i = 0; i < 4; i++) // 4

rootModel.AddConstraint("zelenáBílá" + i,
Model.Implies(persons[i][color] == "zelená"
persons[i + 1][color] == "bílá"));

3.2.3 Cíl a řešení

Posledním krokem by bylo nastavení cíle (goal), hledají se tak např. maxima či minima, což
v naší úloze nemá smysl.

Na závěr stačí doplnit kód pro zahájení řešení a sledování výsledků pomocí reportů, jak je
zobrazeno na výpisu 8.

Výpis 8: Zahájení výpočtu a sledování řešení.
Solution solution = context.Solve(

new ConstraintProgrammingDirective());
Report report = null;
while (solution.Quality != SolverQuality.Infeasible) {

report = solution.GetReport();
Console.WriteLine(report);
solution.GetNext();

}

Po spuštění programu se zobrazí výsledná zpráva o výpočtu společně s nalezeným řešením
(výpis 9).
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Výpis 9: Zpráva s výsledkem řešení.

===Solver Foundation Service Report===
Date: 2.11.2011 19:23:23
Version: Microsoft Solver Foundation 3.0.1.10599 Enterprise Edition
Model Name: DefaultModel
Capabilities Applied: CP
Solve Time (ms): 51
Total Time (ms): 171
Solve Completion Status: Feasible
Solver Selected: Microsoft.SolverFoundation.Solvers.ConstraintSystem
Directives:
CSP(TimeLimit = -1, MaximumGoalCount = -1, Arithmetic = Default,

Algorithm = Default, VariableSelection = Default,
ValueSelection = Default, MoveSelection = Default,
RestartEnabled = False, PrecisionDecimals = 2)

Algorithm: TreeSearch
Variable Selection: DomainOverWeightedDegree
Value Selection: ForwardOrder
Move Selection: Any
Backtrack Count: 2
===Solution Details===
Goals:
Decisions:
person0.Language: Nor
person0.Color: žlutá
person0.Animal: kočky
person0.Cigarette: Dunhill
person0.Beverage: voda
person1.Language: Dán
person1.Color: modrá
person1.Animal: koně
person1.Cigarette: Blend
person1.Beverage: čaj
person2.Language: Angličan
person2.Color: červená
person2.Animal: ptáci
person2.Cigarette: Pall Mall
person2.Beverage: mléko
person3.Language: Němec
person3.Color: zelená
person3.Animal: ryby
person3.Cigarette: Prince
person3.Beverage: káva
person4.Language: Švéd
person4.Color: bílá
person4.Animal: psi
person4.Cigarette: Blue Master
person4.Beverage: pivo
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4 Závěr

Snadno již můžeme odpovědět na otázku zadanou v úloze, počítač nám nalezl řešení, ryby
chová Němec.

Článek ukázal využití programovacího nástroje Microsoft Visual C# s knihovnou Microsoft
Solver Foundation pro řešení logických úloh. Řešení podobných typů úloh pomocí programova-
cího nástroje je vhodné pro demonstraci alternativního postupu, který je pro studenty zajímavým
rozšířením standardní výuky.
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