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                     Hướng dẫn làm bài SRobot Mở rộng 2018 

(Vòng chung kết) 

- Lưu ý: Phương án sau là phương pháp đề xuất và không đảm bảo thí sinh sẽ đạt 

kết quả cao nhất nếu theo đề xuất này. 

- Đề xuất phương pháp giải mê cung: Quy tắc tay trái (hoặc tay phải): 

o Khi robot tiếp cận 1 ngã giao, thí sinh lập trình để robot luôn rẽ theo 1 

hướng (Hoặc trái/ Hoặc phải), thì sẽ đảm bảo đến được đích. 

o Để học đường, đề xuất thí sinh sử dụng mảng (array) trong lập trình. Giả 

sử có 1 đoạn đường như sau, robot cần đi theo hướng mũi tên: Lưu ý, các 

số 1,2,3,4 (cho các nhánh) và ngã giao1, ngã giao 2 (cho ngã giao) là 

ngầm hiểu (Sẽ không in trên địa hình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ý tưởng lập trình: 

A- Giải mê cung: đề xuất tạo 1 mảng Mang[x] với x lưu thứ tự của 

ngã giao và Mang[x] = y,  biến lưu đường đi đúng, và 1 biến 

khác để xác định robot đang di chuyển tới đích hay đang đi 

nhánh sai. (giá trị 0 là đi đúng, giá trị 1 là đang đi nhánh sai) 

-Bước 1: tiến đến ngã giao 1, Robot nhận biết đã đến ngã 

giao, lúc này kiểm tra biến nhánh sai (giá trị khởi tạo bằng 0, 

nghĩa là đang đi đúng), lập tức tăng x = 1.  

-Bước 2: Lúc này áp dụng quay tắc tay trái giải mê cung, biến 

y sẽ bằng 2 (do rẽ trái vào nhánh 2). Tuy nhiên nhánh này là 

sai, robot đi hết đường vòng lại (lập trình cho biến nhánh sai 

giá trị = 1).  

-Bước 3: Khi quay ngược về tiếp cận ngã giao lại, robot biết 

đang trở về từ nhánh sai (nhờ biến nhánh sai = 1), nên sẽ 

không tăng x. Lúc này áp dụng quy tắc tay trái tiếp, robot rẽ 

nhánh 3 (và xóa biến báo nhánh sai vì lúc này đã qua nhánh 

mới). Biến y lúc này thành 3  Kết thúc giai đoạn này robot 

sẽ lưu được 1 phần tử của mảng: Mang[1] = 3. 
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-Quay lại bước 1: Khi tiếp cận ngã giao thứ 2, 

biến báo nhánh sai đã xóa (giá trị = 0). Robot biết đang đi 

đúng đường nên sẽ tăng x lên 2. Tiếp tục thực hiện tương tự 

bước 2 và 3 như trên thì khi kết thúc ngã giao 2 robot lưu 

được phần tử tiếp theo của mảng là Mang[2] = 4. 

-Cứ lặp lại như vậy qua hết các ngã giao và khi đến đích robot 

sẽ lưu được các giá trị cho Mang[x], tương ứng cho từng ngã 

giao. Vì số lượng ngã giao tối đa là 10, nên kích thước x của 

mảng khi khởi tạo thí sinh nên cho lớn hơn 10. 

-Vùng Stop màu đen là dấu hiệu để robot nhận biết đã hết mê 

cung và dừng lại. (Để tách biệt lần đi học đường và đi chính 

thức) 

-Sau đó, ở vòng đi chính, chỉ cần kiểm tra thứ tự ngã giao 

(biến x), thì sẽ có ngã rẽ đúng tương ứng (Mang[x] = y). Và 

lập trình cho robot lập tức di chuyển theo hướng y (thay vì 

theo quy tắc tay trái như lúc dò đường). 

B- Lập trình phân biệt học đường và đi chính thức: đề xuất sử dụng 

case (Pascal), hay switch…case (C/C++). Tạo 1 biến trạng thái 

(ví dụ: biến trangThai, trong đó khi trangThai = 1 là học đường,  

trangThai = 2 là đi chính thức). Khi học đường xong, cho robot 

delay 10 giây, thí sinh đem robot về vạch xuất phát để tiến hành 

đi chính thức. 

Hướng dẫn chương trình giả (Pseudo Code) như sau: 

           Trường hợp (trangThai == 1): 

    { 

Viết chương trình để robot học đường. Tìm ra các giá trị 

Mang[x] = y như hướng dẫn ở trên. 

if (robot vào vùng STOP) //Khi robot chạm vào ô đen STOP 

      { 

       Delay (10000); //Cho chương trình chờ 10s 

       trangThai = 2; //Chuyển sang trạng thái đi chính 

      } 

} 

 Trường hợp (trangThai == 2): 
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  { 

Viết chương trình cho robot di chuyển theo các giá trị 

Mang[x] = y đã tìm được sau khi học đường. 

}  

 

 


