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1)  Саставити на језику Java следећи пакет класа: 

 Тркачко возило се ствара са задатом максималном реалном брзином коју може да достигне 

(m/s), реалним убрзањем (m/s2), реалном управљивошћу на скали од 0 до 1 и именом 

такмичара који га вози. Возило садржи и реалну тренутну брзину коју развија (при стварању 

је 0) и она не сме да буде већа од максималне брзине. Сви атрибути возила могу да се 

дохвате и поставе. При постављању максималне брзине по потреби ажурирати и тренутну 

брзину уколико је била већа од новог максимума. Могуће је симулирати померање возила на 

основу задатог протеклог времена при чему је резултат операције пут који би возило прешло 

у метрима, а као бочни ефекат се ажурира тренутна брзина возила по формулама у наставку. 

Могуће је израчунати време у секундама потребно да би се прешао задати пут у метрима. 

При рачунању сматрати да се возило креће равномерно убрзано до достизања максималне 

брзине након чега наставља да се креће равномерно без убрзања. Може да се састави 

текстуални опис у облику име [максимална_брзина, убрзање, лакоћа_управљања]. 
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 Специфичност садржи аутоматски генерисан јединствен целобројни идентификатор који 

може да се дохвати. Специфичност може да испољи или поништи ефекат над задатим 

објектом са могућношћу пријављивања грешке уколико задати објекат није одговарајућ 

(GNeodgovarajuciObjekat). 

 Кривина је специфичност која се ствара са задатом максималном брзином коју возило сме да 

развије и може да се дохвати. Ефекат кривине може да се испољи и поништи искључиво над 

задатим возилом. При испољавању ефекта возилу се поставља максимална брзина на 

максималну брзину прописану кривином помножену управљивошћу возила уколико нова 

максимална брзина није већа од оригиналне. При поништавању ефекта максимална брзина 

возила се враћа на оригиналну вредност. Кривина може да се клонира. Текстуални опис 

кривине је облика Kмакс_брзина. 

 Препрека је специфичност која се ствара задавањем реалне тежине савладавања на скали од 

0 до 1 која може да се дохвати. Ефекат препреке може да се испољи искључиво над задатим 

возилом. При испољавању ефекта се возилу чија је управљивост мања од тежине 

савладавања препреке тренутна брзина поставља на нулу са вероватноћом одређеном 

разликом тежине савладавања препреке и управљивости возила. Поништавање ефекта 

препреке је операција без дејства. Препрека може да се клонира.  Текстуални опис препреке 

је облика Pтежина_савладавања. 

 Деоница пута се ствара са задатом реалном дужином у метрима која може да се дохвати. 

Деоница пута садржи  произвољан број специфичности. При стварању деоница нема ниједну 

специфичност након чега се специфичности могу појединачно додавати на крај. Могуће је 

уклонити специфичност на основу задатог идентификатора при чему је операција без ефекта 

уколико специфичност са задатим идентификатором не постоји. Могуће је дохватити 

специфичност на задатој позицији. Могуће је дохватити број специфичности. Деоница пута 

може да се клонира. Текстуални опис деонице у облику deonica(дужинаm), након чега се 

у наставку исписују све специфичности. 

 Стаза садржи произвољан број деоница. Ствара се празна са задатим именом које може да 

се дохвати након чега се деонице могу појединачно додавати на крај стазе. Прва додата 

деоница не сме да садржи ниједну специфичност. У супротном пријавити грешку 

(GPrvaDeonica). Могуће је израчунати дужину стазе у метрима као збир дужина свих 

садржаних деоница. Могуће је дохватити деоницу која се налази на задатој удаљености од 

почетка стазе. Грешка је уколико удаљеност превазилази дужину стазе (GGraniceStaze). 



Могуће је дохватити удаљеност почетка задате деонице од почетка стазе. Грешка је уколико 

деоница није део стазе (GDeonicaStaze). Текстуални опис стазе је у облику 

име(дужина_стазеm), након чега се у појединачним редовима исписују све садржане 

деонице. 

 Трка се ствара са задатом стазом и садржи максимално осам возила која могу појединачно да 

се додају у трку. Покушај додавања новог возила након додавања осмог возила је операција 

без ефекта. За свако возило се памти реални пут у метрима које је прешло од почетка трке 

као и тренутни целобројни пласман. Могуће је дохватити број возила у трци. Могуће је 

симулирати део трке задавањем протеклог времена тако што се свим возилима симулира 

померање и ажурирају пређени пут и пласман. Уколико у току симулације померања возила 

возило прелази са једне деонице стазе на другу, тада се пре наставка симулације померања 

возила поништавају ефекти свих специфичности које садржи деоница са које се прелази, а 

испољавају ефекти свих специфичности које садржи деоница на коју се прелази. Уколико 

возило у било ком тренутку симулације достигне пређени пут који одговара дужини стазе, 

тада оно завршава трку и памти се време у ком је возило завршило трку. Могуће је дохватити 

пласман или пређени пут задатог возила, као и испитати да ли је задато возило завршило 

трку. Грешка је уколико возило није додато у трку (GNepostojeceVozilo). Текстуални опис 

трке садржи у првом реду име стазе и време протекло од почетка трке у облику 

име_стазе[времеs], а затим, у појединачним редовима, сва возила сортирана по пласману и 

времена завршетка трке за она возила која су трку завршила у облику 

пласман.возило[време_завршеткаs]. 

НАПОМЕНЕ:  
а) Израда решења задатка траје 135 минута. 

б) Рад се предаје искључиво путем форме на линку који ће бити објављен на самој лабораторијској вежби. 

в) Резултати лабораторијске вежбе биће послати студентима путем званичне електронске поште. 

г) Резултати лабораторијске вежбе НЕ фигуришу у укупном броју остварених поена на предмету.  


