
Анализ на задача 5 – Плодов шах 

 

Задачата няма решение, което винаги да намира най-добрата последователност от 

ходове при зададените ограничения за време и памет. Затова оценяването на задачата е 
относително. Не се търси задължително най-доброто решение, а възможно най-доброто 

такова. 
Ако разгледаме играта само с царя, без той да използва кон и офицер, получаваме 

задачата за Хамилтонов път, която е класическа NP-пълна задача. Прибавянето на коня и 

офицера не изменя нейната сложност, но дава по-големи възможности за търсене на добри 

приближения. 
Можем да отличим офицера като фигурата, която може да "скъсява" големите 

разстояния между плодовете. При квадратна шахматна дъска може да стигне от което и да е 
квадратче до всяко друго с най-много два хода, и то независимо от размерите на полето. Тук 

разбира се идват и ограниченията в действията му – всъщност става дума само за половината 

от плочките – тези, които са с цвета на началната му. Ограничението, че няма право да 

стъпва на плочка с плод, също ограничава действията му, а и добавя ходове за всеки плод, 
който царя иска да вземе с офицера – царя трябва да "слезе" на някое от съседните 

квадратчета, да изяде плода и да се върне, което в случая на плод по диагонал са четири 

допълнителни хода. 
Тези разсъждения показват, че е удобно царят да използва офицера за преместване от 

една област на дъската в друга, но не и за обиране на плодове, като обикаля качен на гърба 

му. Тук идва на помощ коня, който няма възможностите на офицера за придвижване на 

големи разстояния, но пък е доста "по-маневрен" от него, може да стъпва на плочки с плодове 
и при придвижване в някаква посока взима три до четири хода на царя в един свой. Можем да 

забележим, че дори и при гъсто разположени плодове, праволинейният ход на царя не може 
да натрупа съществено предимство пред "скачащия" ход на коня. С други думи – това 

наблюдение, както и тройното предимство на коня пред царя на по-големи разстояния ни 
убеждават, че ако царят има възможност би намалил броя ходове, ако е на гърба на коня. 

Единственият недостатък на коня пред офицера – движението на големи разстояния – 
се оказва всъщност не толкова голям. За това говори резултатът на Павел Владов, чието 

решение просто игнорира присъствието на офицера и използва само царя и коня. 
Използването само на кон го остави само на крачка от първото място в кръга. Тактиката да се 

обхождат скупчените плодове с коня, а между отделните раздалечени групи да се преминава 

с офицер, би дала по-добри резултати, но се оказва значително по-трудна за добра 

реализация. Все пак някои участници разделят плодовете на групи и ги обхождат така. Това 

разделяне помага да се състави граф с по-малък брой върхове, което позволява по-точно 
решение на задачата за път през всички върхове с минимална дължина. 

За намирането на най-кратък път от една плочка до друга трябва да се знаят най-
кратките пътища поотделно на царя, коня и офицера. Докато при царя и офицера броят 

ходове може да се пресметне по формула, за ходовете на коня е необходимо да се направи 
обхождане в ширина. Възможно е хода на коня да се изчисли предварително и да се пази в 

константен масив, което спестява време за други пресмятания. След като се знае дължината 
на пътя на всяка фигура, е необходимо да се разгледат случаите дали е по-добре царя сам да 

се придвижи или пък е по-оптимално да използва някаква комбинация от прекачвания, като 
лесно се забелязва, че няма смисъл при движението си от една плочка до друга да слиза от 

някоя фигура и след това пак да се качва на нея. 


