DESAFIO - CODE RACE - 2021
O Azeite de Oliva é um óleo vegetal produzido a partir da azeitona, fruto da
oliveira e possui diversos benefícios que contribuem para a saúde. O cultivo de
oliveiras vem ganhando espaço na Região Central, principalmente com pomares no
município de Restinga Seca, na Quarta Colônia.
Iniciada há alguns anos na região, a produção de olivas local teve em 2021 a
sua primeira colheita. A prospecção é que, até 2022, já esteja pronta uma fábrica
própria para produção do Azeite de Oliva Recanto no local. O empreendimento
processará não apenas as olivas plantadas no distrito, como também estará aberto
a receber a produção dos agricultores da região que desejem realizar o plantio
dessa lavoura.
Para essa nova safra a ser colhida pretende-se fazer um investimento em
máquinas autônomas para agilizar e mapear todo o processo de colheita.
Para evitar que a concorrência descubra os métodos de colheita dos robôs, a
informação enviada para os mesmos é encriptada. Primeiro resolva o problema da
criptografia abaixo, assim você conseguirá reconhecer os dados de entrada
providos pelo site do desafio na próxima etapa.
Criptografia
Para descriptografar os dados, abra o google maps e procure por Recanto
Maestro. Siga os exemplos e a descrição apresentada a partir da próxima página.
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Utilize as coordenadas apresentadas abaixo:
●

●

●

●

●

●

●

●

Domus M…
○ Lat: -29.688681152424547
○ Long: -53.51587715445387
Pousada e Res…
○ Lat: -29.69468334610275
○ Long: -53.52003994265994
Zorial Res…
○ Lat: -29.69408687085041
○ Long: -53.51845207499371
Hotel Ca...
○ Lat: -29.69561533159541
○ Long: -53.51813020997037
Antonio Men...
○ Lat: -29.698224844980672
○ Long: -53.51793709088574
Spazio Bel...
○ Lat: -29.698038453415336
○ Long: -53.5268205667482
Piscicultura...
○ Lat: -29.701057954193878
○ Long: -53.52690639743286

●

●

●

●

●

●

○ Lat: -29.704757352279472
○ Long: -53.52038348424005
Monte R...
○ Lat: -29.705859589351487
○ Long: -53.523873240287394
Hotel Recan...
○ Lat: -29.70174450922712
○ Long: -53.50710126122348
Galeto Di...
○ Lat: -29.70229564581458
○ Long: -53.50526120779703
Termas Rom...
○ Lat: -29.703727800618477
○ Long: -53.49965562052477
Casarão...
○ Lat: -29.705345213563422
○ Long: -53.50280780354557
Parrilla Par...
○ Lat: -29.70551054892765
○ Long: -53.49629359225719

Dall’A...
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Dentre os pontos apresentados no mapa, os pontos do utilizados para a
criptografia variam com certa frequência, por segurança. Vamos chamar esse ponto
inicial de ALPHA. Aqui vai uma pista: há um boato de que o ponto ALPHA, utilizado
atualmente necessita, em seu dia a dia, de algo que vem das profundezas (qual dos
locais listado acima pode ter essa característica?).
Ao descobrir o ponto de partida ALPHA (com essa dica ficou fácil), encontre
suas coordenadas na lista acima. A partir daqui, você vai se sair melhor fazendo um
algoritmo. O mesmo deve pegar as casas decimais da latitude de ALPHA. Em
seguida, utilizando apenas as primeiras 11 casas decimais, faça o seguinte. Some
os dois primeiros elementos em uma iteração, até que reste apenas um elemento,
ex:
Entrada: 46393084
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passo 01: 20310393085
Passo 02: 2310393085
Passo 03: 510393085
Passo 04: 60393085
Passo 05: 6393085
Passo 06: 993085
Passo 07: 183085
Passo 08: 93085
Passo 09: 12085
Passo 10: 3085
Passo 11: 385
Passo 12: 115
Passo 13: 25
Passo 14: 7

Guarde esse número. Construa uma lista com todos os nomes completos
dos pontos apresentados acima, copie cada um deles tal qual apresentado no
google maps. Ordene essa lista em ordem crescente, utilizando a soma de todos
caracteres de cada nome, em lowercase, como valor para ordenação. Ex.:
Zorial Restaurante → zorial restaurante → 1887
Dall'Alto → dall'alto → 884
Logo: Dall'Alto < Zorial Restaurante
Quando a lista estiver ordenada, utilize o número encontrado anteriormente
para acessar a mesma posição da lista (primeiro elemento é índice 0). Com o nome
do novo ponto, que chamaremos de BRAVO, busque suas coordenadas neste
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documento e aplique a mesma função utilizada na latitude do ponto 1 ALPHA, para
a longitude do ponto 2 BRAVO.
Em posse dos dois números, aplique as seguintes mudanças na string de
entrada (que você receberá no link abaixo), diminua o valor encontrado com o
cálculo do ponto ALPHA para cada caractere (tabela ASCII).
Ex.: os 11 primeiros dígitos da parte decimal da latitude do ponto ALPHA
resultaram em 7. A entrada recebida no link foi:
??
>:L
TYYYTSYSYT
>?Z
Logo, a entrada parcialmente descriptografada se torna:
88
73E
MRRRMLRLRM
78S
Em seguida, selecione cada uma das linhas que contém uma string sem
espaçamento (instruções da máquina) e movimente os N primeiros caracteres do
início para o final da string. Sendo que N é o valor encontrado a partir da longitude
do ponto BRAVO, em seguida dividindo o mesmo por 2 e utilizando apenas a parte
inteira do resultado. Altere apenas strings maiores que N.
Ex.: Para um N = 3 encontrado no ponto BRAVO (7 / 2 = 3,5 → 3 (parte inteira)),
aplicado ao exemplo acima:
88
73E
RMLRLRMMRR
78S
Com isso você poderá rodar a máquina de colheita de oliva e descobrir a saída para
submeter como resposta ao problema!
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Veja como funciona: Um conjunto de máquinas autônomas devem ser

inseridas em uma plantação. A posição e localização de cada uma são
representadas por uma combinação de coordenadas x e y e uma letra
representando um dos quatro pontos cardeais da bússola ( E, W, N, S ). A área a
ser colhida é dividida em uma grade para simplificar a navegação. Por exemplo,
uma posição pode ser 2, 1, S, indicando que a máquina está na posição x = 2 e y =
1, próxima ao canto inferior esquerdo, e apontando para o sul.
A fim de controlar uma máquina, uma simples sequência de letras é enviada.
As letras possíveis são 'L', 'R' e 'M'. Onde 'L' e 'R' fazem a máquina girar 90 graus
para a esquerda ou direita respectivamente, sem se mover de seu ponto atual. 'M'
significa avançar um ponto da grade e manter o mesmo rumo.
Suponha que o quadrado diretamente ao norte de (x, y) seja (x, y + 1). A
primeira linha da entrada refere-se às coordenadas do canto superior direito da
plantação, as coordenadas do canto inferior esquerdo são assumidas 0,0. O resto
das entradas são informações pertencentes às máquinas que foram implantadas.
Cada máquina tem duas linhas de entrada. A primeira linha fornece a posição dela,
e a segunda linha é uma série de instruções dizendo-a como explorar a plantação.
A posição é composta por dois inteiros e uma letra separada por espaços,
correspondendo às coordenadas x e y e à orientação da máquina. Cada máquina
será finalizada sequencialmente, o que significa que a segunda máquina não
começará a se mover até que a primeira tenha terminado de se mover.
A saída de cada máquina deve ter suas coordenadas e direção finais.
Entrada:

5 5
1 2 N
LMLMLMLMM
3 3 E
MMRMMRMRRM
Saída:

1 3 N
5 1 E
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ACESSO AO SISTEMA
Para acessar o sistema do evento a equipe deve ter o seu token (enviado por
email), o qual deve ser informado no site https://coderace-amf-frontend.herokuapp.com/
(ver Figura 1).

Figura 1 - Tela inicial do sistema
Uma vez dentro do sistema do Code Race (Figura 2 e 3) você terá acesso a solicitar
uma string e desenvolver um algoritmo para encontrar a resposta correta (cuidado, pois
para cada string solicitada você terá até 03 (três) minutos para enviar a resposta (Figura 4).
Passado esse tempo uma nova string deve ser solicitada. É necessário aguardar pelo
menos 01 (um) minuto para fazer o envio da resposta para uma string.
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Figura 2 - Dashboard

Figura 3 - Solicitar uma string
Alguns pontos importantes a ressaltar para o envio da resposta: o token é exclusivo
da equipe, a string deve ser igual a string solicitada e estar válida (dentro do intervalo de
tempo apresentado acima) e a resposta deve estar no formato solicitado (ver exemplo
abaixo). Você não pode solicitar uma nova string antes de ter enviado uma resposta para a
string que estava solicitada anteriormente.
Caso você tenha solicitado uma string e o tempo máximo de 3 minutos tenha
passado, não se preocupe, quando desejar solicitar uma nova string, submeta uma resposta
com a string atual para dar baixa no sistema e permitir que uma nova string seja solicitada.
Fique atento às mensagens que o sistema lhe dá, isto irá ajudar durante o desafio.
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Figura 4 - Tela de envio de resposta
Após o envio da resposta você será notificado se ela estiver certa ou errada. Caso
esteja errada, solicite uma nova string, ajuste seu algoritmo e envie novamente a resposta
(não há limites para isso). Caso esteja correta, armazenamos a data/hora do seu envio, pois
em se tratando de uma corrida de programação, a primeira equipe que conseguir
desenvolver o algoritmo certo será a grande vencedora.
Tenha um excelente Code Race!!!
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