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Трети кръг на конкурса по програмиране на списание PC 

Magazine Bulgaria и фирма Мусала Софт представи на състезателите 

задача, позволяваща голяма свобода на решенията от гледна точка на 

това колко сложен да е кодът. За разлика от минали задачи, в които 

изкарването на какво да е решение изискваше не малки усилия (като 

например първа задача тази година или задачата от финалния кръг 

миналата), тази беше значително улеснена от тази гледна точка. Този 

факт накара и доста от състезателите да пратят решения, които печатат 

просто някаква дъска, или променят случайни полета в хода на играта. От 

друга страна това даде възможност на хора, които до сега не са се 

занимавали сериозно със състезателна информатика да участват и да 

постигнат повече от добри резултати (като например първото място на 

Иван Любенов). 

 Едно от най-лесните „мислещи” решения (тоест такива, които не 

просто печатат една и съща дъска на всеки ход или правят произволни 

промени) е да се използва greedy algorithm. Алчният подход в тази задача 

е сравнително очевиден и за това можеше да се предположи, че също 

голям брой участници ще го предприемат. Нека k бъде максималния 

брой промени, който можем да направим по индивида си. Тъй като са 

ни дадени дъските на останалите играчи на всеки ход, то можем да 

сметнем промяната на кои наши k на брой полета ще донесе 

максимална печалба (спрямо текущите дъски). Така променяме тези 

полета и печатаме нашия отговор. Недостатъкът на това решение е, че то 

е оптимално спрямо текущите дъски, а не спрямо дъските, които 

участниците ще изпечатат на следващия ход. Точно това е нещото, което 

прави задачата интересна – ако измислим начин, по който можем да 

„предвидим” какви ще са генетичните индивиди на следващия ход, то 

можем да използваме същата алчна схема не върху текущите дъски, 

ами върху тези, които предполагаме, че ще се паднат. 

Най-иновативното нещо в задачата, което позволява реализацията 

на креативни идеи за предсказване, е ползването на временен файл. В 

него можем да пазим на практика всичко, но това, което е най-логично е 

какви са били дъските на участниците при миналите кръгове на 

еволюцията. След като имаме тях можем да направим „статистика” 

каква стратегия използват. Фактът, че има 3 много лесни подхода за 

задачата (да се печата винаги статична дъска, да се печатат рандом 

промени по дъската или да се използва алчната схема) ни позволява да 

следим дали даден участник не използва някоя от тях и да знаем с точност 

каква ще бъде неговата дъска на следващия ход. Така във временния 

файл освен дъските на участниците можем да пазим и някакви етикети 

за всеки от тях – каква до сега е била стратегията им (примерно 

“greedy”, “static”…). 



Това до тук е добре замислено, но какво става ако някой участник 

отпадне по време на еволюцията? А какво става ако редът на 

участниците бъде разместен? Как да разберем кой участник е отпаднал 

и кои са останали? Едно от интелигентните решения, които бяха 

реализирани за целта, е да се направи граф между дъските от предния 

ход и текущите, като имаме ребро между дъска от предния етап на 

еволюцията към такава от текущия само ако броят направени промени е 

по-малък или равен на k. В така направения двуделен граф можем да 

пуснем matching алгоритъм, който да свърже участниците по начин, 

който ако не е 100% сигурен, то поне е валиден. Този метод работи 

изключително добре когато броят разрешени промени е малък. 

Подобрения могат да представляват предварително свързване на дъски, 

ако се спазва стриктна схема (примерно greedy стъпката на дъска от 

лявата част води точно до дъска от дясната част, или има 2 идентични 

дъски от двете страни на графа), както и слагането на цени на ребрата 

(което усложнява алгоритъма от прост bipartite matching до Hungarian 

algorithm (или min-cost max-flow)). 

Ако при последния ход имаме достатъчен брой участници, за които 

знаем каква схема ползват, то нашето greedy би било много по-

успешно от тези, които не ползват prediction. Ако пък за даден участник 

не сме успели да определим точно какво прави, то можем просто да 

допуснем, че дъската му ще остане (почти) същата (което е и случаят 

при малко k). Моето решение е базирано точно на тази идея, като 

допълнителни модификации са, че стартовата ми дъска е шахматна (за 

да имам равен брой черни и бели полета), статично държание през 

цялата игра (за заблуда на „умни” решения, които следят какво правят 

останалите) и използване на алчната схема върху предвидените дъски 

(последния ход от еволюцията).  

За съжаление тази схема работи добре само при голям брой 

участници. Ако например имаше 50-100 решения, участващи в 

надпреварата, такъв вид решение би имал много по-голяма 

ефективност и би се представил далеч по-добре от рандоми. Малкият 

брой генетични видове доведе до това, че за челно място бе нужен 

предимно късмет. Участникът на първо място например, печата матрица 

от единици (решението му реално е на 5 реда), докато двама други 

участници печатат матрици от нули и са на 12-то и 13-то място. Ако някой 

от тях беше решил да печата единици вместо нули, то това щеше да 

смъкне много точките на победителя и най-вероятно участникът с нулите 

щеше да е пръв. Схемата на оценяване доведе и до нещо друго – 22 от 

27 участника имат над 97 точки (при максимално 100), което е прецедент 

в конкурса. Стигна се и до абсурдно малки разлики между участниците 

(примерно разликата между 2ро и 3то място е едва 0.04 точки). 

Участниците, които пропуснаха този кръг, ще имат сериозни проблеми с 

наваксването на точки за класиране за финалния кръг. Така въпреки, че 

идеята на задачата беше много добра, част от удоволствието бе отнето 

от късмета за влизане в челната тройка. 


