
Анализ на задача 3 – МАГИЧЕСКА СУМА 
 

Задачата няма решение, което винаги да намира наредба с минимален брой коремни 
преси в дадените ограничения за време и памет. Затова оценяването на задачата е 
относително. Не се търси задължително оптимално решение, а възможно най-добро такова. 

 
Съществуват много методи, с които може да се подходи към задачата, но една много 

интересна нейна характеристика я прави изключително интересна – две сравнително близки 
наредби могат да имат голяма разлика в броя коремни преси. Нека разгледаме няколко 
възможни подхода: 

 
Алчни алгоритми: Ако всеки път се взима двойка, която ще даде по-малко коремни 

преси, това очевидно не би довело до добро решение, защото не се разчита на никакви 
глобални свойства в конструирането на наредбата. Едно много по-логично решение, 
реализирано от много състезатели, е всеки път да се взима двойка складове с минимална 
сума. Разбира се при по-детайлен анализ на задачата могат да се измислят много по-добри 
критерии, с които да се постигнат добри резултати на някои тестове, но като цяло сам по себе 
си този подход не е много подходящ за задачата. 

 
Генетични алгоритми: Този подход симулира еволюцията в природата. Взима се някакъв 

набор от наредби – едно поколение, след това те се комбинират и образуват други наредби, 
от които се вземат най-добрите и те образуват ново по-добро поколение, с което се повтаря 
този процес. Идеята е да се постигне постоянно подобряване на поколенията. Много важно за 
този вид алгоритми е изборът на добро първо поколение, от което да започне 
“еволюционният” процес. Един добър подбор на първо поколение може да се направи чрез 
използването на няколко различни алчни алгоритъмa. По принцип, генетичните алгоритми 
дават много добри резултати на задачи от подобен характер, но конкретно в тази задача, 
трябва да се внимава повече, защото от комбинацията на две добри наредби, много често се 
получава не толкова добра такава.  По този начин може да не се достигне до съществено 
подобряване на поколението и съответно на крайното решение. 

 
Random алгоритми: Да се избират много произволни наредби, да се проверява дали те 

дават добър брой коремни преси и да се взема най-добрата от тях не звучи като много добър 
алгоритъм, но всъщност понякога дава много добри резултати. Това се дължи на факта, че  
така ще се опитат много разнообразни наредби и вероятността да се доближи до оптималното 
решение е много по-голяма, отколкото да се взима една наредба, колкото и добра да е тя, и 
да се проверят само близки до нея. Разбира се, тази идея може да не се използва в чист вид, 
а да се комбинира с някои други подходи, като по този начин се направи много по-ефективно 
решение, което при добра реализация е може би най-добрият подход към задачата. 

 
При по-големи входни данни големината на една наредба може да не се събере в 

стандартните 32 и 64 битови променливи, затова много от състезателите са реализирали 
дълги числа, което забавя донякъде техните решения. Но в задачата не се изисква точното 
намиране на коремните преси, а просто сравняването на коремните преси между различни 
наредби. Един много прост начин да се избегне реализацията на дълги числа е да се използва 
тип с плаваща запетая, който се оказва напълно достатъчен за сравняването на две наредби. 

 
Най-добре в кръга се представи Ивелина Захариева и заслужено взе голямата награда.  

Йордан Маджунков зае второ място, а Веселин Георгиев - трето. Интересно е да се отбележи и 
името на Александър Георгиев, който на най-големия тест намери изключително добра 
наредба – хиляди пъти по-добра от наредбите на останалите състезатели.  

 


