
Задача 4 – Радиолюбител  
Анализ от Александър Георгиев 

 
Четвърта задача от конкурса предостави няколко начина, по които участниците 

можеха да тръгнат. Единият е, както и при повечето други задачи от конкурса, да 

се използва оптимизационен метод (каквото е и решението на победителя), а 

другият, който ще разгледаме тук, е да се ползва пълно изчерпване с 

необходимите оптимизации (мемоизация на състоянията) за да влезе в дадения 

time limit. 

Независимостта на резултатите за всеки източник (да кажем ако слагаме 45 

градусов ъгъл на даден източник не ни интересува по какъв начин сме 

разпределили останалите градуси между другите източници) доведоха до 

възможността за следното решение, базирано на метода на динамичното 

оптимиране: 

 

1. Разделяме всеки източник на 360 сегмента, всеки от които е по един 

градус. Определяме каква печалба носи всеки от сегментите 

(нецелочислено число, по-голямо или равно на 0). За всяко k от 1 до 360 

определяме каква е най-добрата печалба, използвайки k последователни 

сегмента от текущия кошер. 

2. Определяме колко такива сегмента можем да използваме (тоест 

взимаме разрешения ъгъл алфа и го закръгляме до най-близкото по-

малко цяло число). 

3. За всеки източник определяме някакъв ъгъл (брой последователни 

сегменти), които ще използваме. 

 

Последното може да стане като итерираме по всеки източник и пробваме 

всички възможни разбивания, като в динамична таблица пазим кой източник 

обработваме в момента, и колко сегмента ни остава да сложим. Така 

таблицата ни изглежда dyn[currentSource][remainToUse] и е с големина 30 * (30 * 

360) = 324000, тоест два мегабайта и половина (ако е от тип double). В скобите е 

максималният брой сегменти, които можем да използваме. Във вътрешната 

част на динамичното можем да ползваме прекалкулираните стойности от точка 

1, за да намалим сложността на алгоритъма. По този начин достигаме O(n^2 * 

360^2). Това спокойно влиза в даденото времево ограничение, но както се 

оказа, ако ползваме сегменти от по половин градус, а не по един, тоест 720 

сегмента на източник, дори добра имплементация гърми на последния тест. 

Една оптимизация, която е приложима тук, но не и в повечето други решения е, 

ако даденият ни „разрешен” ъгъл alpha е по-голям от n * 360 / 2 да се опитваме 

да песимизираме решението за ъгъл (n * 360 – alpha) и после да вземаме 

невключените ъгли в песималното решение. Това води до двойно увеличение 

както на скоростта, така и на необходимата памет в най-лошите случаи.  


