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308. Programování operací s výroky 
 

Příklad 1. 

Chtěli bychom naprogramovat tabulku, která definuje logické spojky a ověřuje, že implikace je 

ekvivalentní své obměně. (Vzpomínáte na matematiku z 1. ročníku?) 

Zopakujme si nejprve potřebné logické funkce a jejich možnou implementaci v C#. 

Výrok je proměnná typu bool, má hodnotu false nebo true. 

Operátor negace(not): ! 

Konjunkce (and): && 

Disjunkce (or): || 

Ekvivalence: Tady můžeme použít skutečnost, že dva výroky jsou ekvivalentní, právě když mají 

stejnou pravdivostní hodnotu a jako operátor ekvivalence použít rovnost: == 

Implikace: Zatímco v Excelu nebo např. Delphi jsou logické hodnoty uspořádané a tedy implikaci 

můžeme nahradit operátorem ≤ (Promyslete si proč), v C# si musíme poradit jinak. Jedna možnost je 

nahradit implikaci pomocí disjunkce: 

not (A=>B) =(A and not B) 

not not (A=>B) =(A=>B) = (not A or B) 

Jinak také víme, že implikace je pravdivá, když jsou oba výroky pravdivé nebo když předpoklad neplatí 

a tedy:  (A=false) or((A=true) and (B=true)) 

 



Jakým způsobem vyplňujeme tabulku? Výrok A nabyde hodnoty false, výrok B rovněž, doplníme 

řádek a zapíšeme do tabulky. 

Řádek tabulky zde bude tvořen polem řetězců: 

string[] radek = new string[9]; 

A = false; B =false; 

radek[0] = A.ToString(); 

radek[1]=B.ToString(); 

… 

radek[8] = (A == B).ToString(); 

dataGridView.Rows.Add(radek); 

Čtyři řádky tabulky za sebou bychom tímto způsobem sice zvládli vyplnit, ale kdyby bylo vstupních 

dat víc (viz aplikační příklad), bylo by řešení poněkud zdlouhavé.  

Protože víme, že chceme vyplňovat řádky tak, že výrok A nejprve nabyde hodnota false, výrok B 

k němu false a true, pak výrok A true atd., nabízí se mechanismus vnořeného cyklu, kdy řídící 

proměnné budou postupně nabývat těchto hodnot. Můžeme využít např. cyklus foreach. 

Nejprve si naplníme pomocné pole logickými hodnotami: 

bool [] hodnoty=new bool[2] {false,true}; 

A potom aplikujeme vnořený cyklus: 

foreach (bool A in hodnoty) 

              foreach (bool B in hodnoty) 

                                   {naplň řádek} 

Tedy dohromady: 

            bool [] hodnoty=new bool[2] {false,true}; 

            string[] radek = new string[9]; 

            foreach (bool A in hodnoty) 

              foreach (bool B in hodnoty) 

              { 

                  radek[0] = A.ToString(); 

                  radek[1]=B.ToString(); 

                  …   

                  radek[8] = (A == B).ToString(); 

                  dataGridView.Rows.Add(radek); 

                       

              } 

 

        } 

 



Pracovní list 

Cvičení 

1. Naprogramujte doplnění dalších sloupečků tabulek.  

2. Naprogramujte uložení tabulky logických hodnot do csv souboru. 

3. (*)Naprogramujte řešení následující aplikační úlohy: 

Pro provozní dobu tří benzínových stanic A, B, C v určitém městě platí tyto podmínky: 

Vždy je v provozu stanice A nebo C. 

Stanice C je mimo provoz, právě když je otevřeno ve stanici A. 

Jakmile je otevřená stanice C (právě když), pak stanice A není v provozu a je v činnosti stanice B. 

Určete všechny možnosti provozu těchto tří benzínových stanic. 

 

Řešení 
private void buttonNapln_Click(object sender, EventArgs e) 

        { //Vyplnění tabulky 

 

            bool [] hodnoty=new bool[2] {false,true}; 

            string[] radek = new string[9]; 

            foreach (bool A in hodnoty) 

              foreach (bool B in hodnoty) 

              { 

                  radek[0] = A.ToString(); 

                  radek[1]=B.ToString(); 

                  radek[2] = (!A).ToString(); 

                  radek[3] = (!B).ToString(); 

                  radek[4] = (A && B).ToString(); 

                  radek[5] = (A || B).ToString(); 

                  radek[6] = (!A ||B).ToString(); 

                  radek[7] = ((!A==true)&&(!B==true) || (!B==false)).ToString(); 

                  radek[8] = (A == B).ToString(); 

                  dataGridView.Rows.Add(radek); 

              } 

 

        } 

 

2. private void buttonULoz_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //Uložení tabulky do souboru 

           if (saveFileDialog.ShowDialog() != DialogResult.OK) 

                //Zjištění jména souboru 



                return; 

            string Vystup = saveFileDialog.FileName; 

            StreamWriter data = new StreamWriter(Vystup, false, Encoding.Default); 

            //hlavička 

          string hlavicka = "A;B;not A;not B;A and B;A or B;A=>B;not B=>not  A;A<=>B"; 

            data.WriteLine(hlavicka); 

            //zapisujeme tabulku po řádcích 

            int pocetR = dataGridView.Rows.Count;//počet řádků 

            int pocetS = dataGridView.Columns.Count;//počet sloupců 

            for (int i = 0; i < pocetR - 1; i++) 

            { 

                string radek = null; 

                for (int j = 0; j < pocetS; j++) 

                //poskládání sloupečků a doplnění středníků 

                { 

                    radek += dataGridView[j, i].Value.ToString(); 

                    if (j < pocetS - 1) 

                        radek += ";"; 

                } 

                data.WriteLine(radek); 

            } 

            data.Close(); 

        } 

3. Můžete si nechat vytisknout celou tabulku (podobně jako v první úloze – zde vytisknuté řešení je 

z Excelu, ani tady trocha opakování neuškodí) nebo jen možnosti, které vyhovují podmínkám úlohy 

(viz program zde) 

 

private void buttonAplikace_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //úloha o benzínových pumpách 

            bool [] hodnoty=new bool[2] {false,true}; 

            string vysledek; 

            foreach (bool A in hodnoty) 



              foreach (bool B in hodnoty) 

                  foreach (bool C in hodnoty) 

                      if ((A || C) && (!C == A) && (C == (!A && B))) 

                      { 

 vysledek = "A: " + A.ToString() + " B: " + B.ToString() + 

" C: " + C.ToString(); 

                          textBoxVysledek.Text += vysledek + Environment.NewLine; 

                      } 

        } 

 

 


