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КОНГРЕСЕН  ЦЕНТЪР

Авторовото решение се базира на следната идея. За всяка своя стъпка то използва простата “лакома” стратегия  - от четирите възможни стъпки на машината се избира тази която би дала най-голяма нова почистена площ. Така стъпка назад към позицията от която машината е дошла в текущата позиция се прави само ако никаква друга възможност не е останала. Отначало само с ходене напред авторовата програма намира някакво решение. След това докато изтекат позволените 30 секунди се правят опити за подобряване на това решение. По същество опитите за подобрение са “търсене с връщане” със следните допълнителни елементи: избира се по случаен начин едно цяло число S и се правят обичайни S стъпки по схемата “търсене с връщане”. Ако след изпълнението на тези стъпки не се намери по-добро решение, програмата прави “голяма” стъпка назад – например 2 обичайни стъпки назад вместо 1. Ако след нови S стъпки не се намери по-добро решение, размера на голямата стъпка назад се увеличава, например на 5, след нови S стъпки  се увеличава отново, например на 20, и т.н. докато се направят определен общ брой стъпки T. Размерите на големите стъпки назад – 2, 5, 20, и т.н. се избират по случаен начин. След извършване на Т стъпки се избира нова стойност за S и размерите на големите стъпки назад и търсенето продължава. Всеки път когато се намери по-добро решение от текущото програмата заменя старото с новото в изходния файл и продължава търсенето.
Авторовото решение не беше направено с цел да се състезава с другите решения, а по-скоро да се огледа по-добре условието, да се преценят границите в които могат да се менят параметрите и да се избере лимитът от време за всеки тест. Ако това решение се включи в класирането по избраната схема, обаче, то би донесло втори резултат на автора си. А ето как победителят Петко Минков описва реализираната от него стратегия:
“Преди да започнем да решаваме задачата по същество да намерим позициите (квадратите със страна L), на които машината може да бъде поставена. Всяка позиция задаваме с координатите на горния й ляв ъгъл. Един лесен и сравнително бърз метод е да определим за всяко квадратче с координати (i,j) колко квадратчета на дясно от него са свободни, като включим и началното в броя ако е свободно. След това за позицията с горен ляв ъгъл в (i,j) е достатъчно да проверим дали за всяко от квадратчетата (i,j),  (i+1,j),  …,  (i+L-1,j) броят на празните квадратчета в дясно е по-голям или равен на L. След тези предварителни подготовки идва време и за основното "почистване". 
Използваме стандартния алгоритъм за обхождане в дълбочина. Когато посетим едно квадратче (т.е. горния ляв ъгъл на машината е върху него) отбелязваме като изчистена цялата област която машината покрива намирайки се върху него. След това машината избира една от четирите посоки за да продължи в зависимост от това, в коя от тях тя ще почисти най-много квадратчета на следващия ход. Тази локална оптимизация може и да не изглежда много печеливша, но когато например имаме празен правоъгълник едно лошо решение е да се спуснем от горе до долу, да се преместим с едно поле на дясно и да тръгнем нагоре и т.н. (зиг заг движение). По този начин на първите няколко хода изчистваме по L квадратчета на всяка стъпка, но след завоя на дясно на всяка стъпка се почиства само едно квадратче. Много по-добре е след като сме стигнали долния край на картата да се придвижим надясно на L квадратчета и след това да тръгнем нагоре. Именно избирайки за следващ ход този които е с максимално почистване си осигуряваме това.
Ако няма какво да изчистим в съседните позиции продължаваме търсенето, но без да регистрираме направените движения тъй като те не ни носят увеличение на почистената площ. По този начин получаваме една редица от координати на точки, по реда по който са обходени в дълбочина. Тази редица обаче не е търсения път. Тя е съставена от парчета и трябва да съберем тези парчета в един път, като свържем позиции от две парчета, които не са съседни. За целта използваме обхождане в ширина. Това обхождане ни осигурява свързване минимален брой стъпки, а именно това ни е нужно, защото при свързването обикновено не се почиства много и не бива да се хабят ценни стъпки. И така обхождането в дълбочина може да открие достатъчно дълги пътища преди да стигне до място от което няма на къде да продължи, а обхождането в ширина сравнително рядко и икономично свързва намерените в дълбочина парчета в общ път. С посочения алгоритми се намира само едно решение на задачата и при всяко изпълнение на програмата то е едно и също.”
Идеята за решението на класирания на второ място Петър Петров също е базирана на търсене в дълбочина, като една част от времето (около 4-5 секунди) отделя за локални търсения в дълбочина с допълнително условие при тези търсения на всяка стъпка да се почистват максималния възможен брой L квадратчета. Получените от локалното търсене парчета той свързва в общ път с ново търсене в дълбочина, за разлика от победителя, където този етап се прави в ширина. По слабият резултат на Петър Петров потвърждава хипотезата, че свързването на намерените локално парчета трябва да се прави в ширина.
Горе споменатите решения можем да охарактеризирани като базирани на една стратегия. Очевидно е, че в някои случаи по-добри резултати ще се получат ако се смесват или редуват две или повече стратегии. Ето и някои идеи за стратегии зависещи от характера на областта в която се търси в момента. Критичен момент при планирането на почистването могат да се окажат дългите и тесни области, ширината на които например съвпада с работната ширина на машината (“коридори”). Такива области са нож с две остриета. От една страна ако коридорът има изход то в преминаването през него няма нищо лошо – напротив, в края на коридора може да се открие голяма непочистена област, което да доведе до много добър резултат. Ако обаче коридорът е без изход, в общия случаи влизането в него е безсмислено, защото връщането ще бъде напразно хабене на ходове. За това си струва коридорите първо да бъдат проследени за да се види имат ли изход и чак тогава да се влезе в коридора и се направят съответните кодове. Няколко капана от този вид бяха поставени в тестовия пример с номер 4.
Една от възможните идеи за подобряване на резултата от работата на програмата беше заложена в тестовия пример поставен под номер 3. Съществено в него е наличието на сравнително големи правоъгълни области , без никакви препятствия в тях (“стаи”), размерът на които в едната посока е значително по-голям от размера в другата посока. При почистване на такава стая съществува следната опасност. Ако почистването на стаята се извършва по продължение на по-голямата страна машината може да се окаже в един момент на такова място в стаята, че за излизане ще бъдат изхабени напразно много стъпки. Например нека стая е с размери 100 на 45, работната ширина на машината е 15 и  почистването започва в горния ляв ъгъл на стаята. Ако машината почиства така както е показано на фиг. 1 ще й трябват 130 празни стъпки за да напусне почистената стая. Ако обаче почистването се прави така както е показано на фиг.2 празните стъпки ще бъдат само 30.
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