
Ahojte :) 
 

 Na dnešnej hodine sa spolu zahráme na zloduchov a ponoríme sa do sveta zločinu.  . 

Spolu s Cruella DeVille vykradneme pár databáz, osobných účtov, mailových schránok a 

koooopec citlivých informácií, ktoré použijeme vo svoj prospech. 

V rodine Rogera a Anity sa chystá veľká párty na oslavu narodenia nových šteniatok Perdity a 

Ponga. Pozvaní sú všetci kamaráti a priatelia. Privítanie nových členov rodiny je proste veľká 

vec. Všetci sú nadšení a tešia sa na príjemné popoludnie. Spoločnými silami zdobia záhradu a 

pripravujú občerstvenie  

Keď sa o oslave dopočuje Anitina šéfka Cruella, nielen že sa na oslavu pozve, rozhodne sa ju 

aj pokaziť. S pomocou svojich zákerných komplicov sa rozhodne pomocou podvodných správ 

a stránok kamarátov okradnúť, pripraviť ich o všetky financie a dôverné informácie, ktoré sa 

rozhodne použiť, aby ich rozhádala. Viete, ako by tento príbeh mohol skončiť? Skúste popustiť 

uzdu svojej fantázii a poďme si ho naprogramovať. Ak Vám sú mená hlavných postáv cudzie, 

skúste si pozrieť kratučkú ukážku: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y3FSAP4A0E 

A čo dnes budeme programovať? 

 

Cruellina partia naničhodníkov sa dala do práce. Sliedia po nete a pátrajú po cenných informáciách. V 

sieti sa občas na náhodných objavia poklady, ktoré musia rýchlo ulúpiť. Snažte sa z týchto zdrojov získať 

čo najviac cenných informácií. Náhle sa však objavuje antivírus, získané poklady Vám kradne a odkladá 

do bezpečia za firewall. 

 

 

 

 

Vložíme si postavu zloducha, ktorá bude sledovať pohyb myši. 



 

 

Ešte budeme potrebovať našu vzácnu informáciu, ktorá sa bude objavovať na náhodnej pozícii. Tak si 

ju vložíme . 

 

Poslednou postavou nášho dnešného príbehu je dobrák antivírus,  ktorý sa bude v pravidelných 

časových intervaloch objavovať na náhodnej pozícii. Vložíme teda aj jeho . 

 

Najskôr sa skryje , potom počká , skočí na náhodnú pozíciu 

, ukáže sa  , opäť 

počká  a toto sa stále opakuje . 

 

 

Informáciu antivírus už máme naprogramovaných. Teraz doprogramujeme zloducha tak, aby mal šancu 

všetko do oslavy stihnúť a splniť tak želanie svojej krutej šéfky . 

 

Pridáme si premennú paket, ktorú nastavíme na nulu  . 

 

A ak sa dotýkam informácie, zmením premennú (paket) o 1  



Naopak ak sa antivíru dotknem, zoberie mi paket  

 

Aby sme splniť zadanie Cruelly, budem si  takto  prehľadávať internet, až kým nebudeme mať dosť 

paketov= 100 (to mi na zničenie oslavy bohato postačí). 

 

 

 

Tak hor sa do programovania . 

Cruella sa už nemôže dočkať, ako všetkým pokazí náladu a zničí oslavu. My však veríme, že Váš 

antivírus a firewall budú dostatočne šikovnými hrdinami a všetko na poslednú chvíľu zahránia. Cruella 

a jej pomocníci snáď opäť zostanú s dlhým nosom a z vítania šteniatok sa stane udalosť roka.

 


