
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ШАХ 

 Първият вид групи от тестове, носещ общо 20 точки, изисква решение със сложност 
𝑂𝑂(𝑵𝑵5). Такава сложност се постига чрез проверка на всички възможни големини на 
страната на квадратчето на шахматната дъска в комбинация с всички възможни 
отмествания отрязъка по хоризонтала и вертикала. На практика това решение извършва 
доста по-малко операции от асимптотичния максимум и по тази причина за стойности до 
𝑵𝑵 = 80 завършва изпълнението си в рамките на лимита за време. 

 Вторият вид групи от тестове, носещ също 20 точки, позволява да правим директна 
проверка, базирана на формата, големината и разположението на компонентите от знаци 
‘.’ и ‘*’. Установяването на големината на квадратчето на шахматната дъска (наричана още 
характерен размер на шахматната дъска) е лесно осъществимо, но трябва да се разгледат 
и някои частни случаи. 

 За да продължим, трябва да направим 
следното наблюдение. Ако страната на квадратчето 
на шахматната дъска е дълга 𝑲𝑲 клетки, то нека 
разделим дадения отрязък на квадратчета 𝑲𝑲 ×𝑲𝑲, 
започвайки от горния ляв ъгъл. При това разделяне 
се получават подобни квадратчета, като 
единствената разлика между някои от тях е, че 
цветовете са обърнати. Освен това забелязваме, че 
квадратчетата 𝑲𝑲 × 𝑲𝑲 винаги имат 1, 2 или 4 
правоъгълни компоненти, тъй като наличието на 3 
или повече от 4 такива би било в противоречие с 
факта, че квадратчето е част от шахматна дъска с 
характерен размер 𝑲𝑲. 

 Проверката на тези две условия (подобието на квадратчетата и специфичния им 
вид) е достатъчна, за да установим дали отрязъкът е част от шахматна дъска с характерен 
размер 𝑲𝑲. Преди това обаче трябва да намерим начин да се справим с клетките, чийто цвят 
не е известен. Очевидно, ако в някое от квадратчетата има клетка, чийто цвят знаем, то 
може да бъдат определени цветовете на всички клетки, разположени на същата позиция в 
останалите квадратчета. Нека да разгледаме клетката на ред 𝑖𝑖 и колона 𝑗𝑗 (номерацията на 
редовете и колоните започва от 0). Тогава тя се намира в квадратчето на ред 𝑖𝑖′ = 𝑖𝑖/𝑲𝑲 и 
колона 𝑗𝑗′ = 𝑗𝑗/𝑲𝑲. Сборът 𝑖𝑖′ + 𝑗𝑗′ ни дава информация за цвета на това квадратче – ако е четен, 
клетката (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) трябва да е в същия цвят като (𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑲𝑲, 𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑲𝑲), а в противен случай – в 
противоположния цвят. По този начин с едно обхождане на отрязъка, можем 
едновременно да проверим дали има несъответствие в цветовете на клетките и да 
установим цветовете на част от квадратчетата, в които стои ‘?’. Естествено, ако всички 
клетки от вида (𝑖𝑖 + 𝑟𝑟 ∗ 𝑲𝑲, 𝑗𝑗 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑲𝑲), където 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 < 𝑲𝑲 и 𝑟𝑟, 𝑐𝑐 са цели числа, са с неизвестен цвят, 
то е възможно да бъдат и бели, и черни. 

 Сега остана да проверим дали квадратчето в горния ляв 
ъгъл действително е от търсения вид. Това можем да постигнем с 
наивен алгоритъм със сложност 𝑂𝑂(𝑲𝑲4), но така общата сложност на 
решението отново ще бъде 𝑂𝑂(𝑵𝑵5). Въпреки това, такова решение е 
доста по-бързо и хваща около 40 точки. То разглежда всяка 
възможна разделителна точка (𝑖𝑖, 𝑗𝑗), която се явява горния ляв ъгъл 
на клетката (𝑖𝑖, 𝑗𝑗). За да е валидно разделянето, трябва в 
компонентите, които се оформят, да няма едновременно бели и 



черни клетки (възможно е наличието на клетки от все още неустановен). Също така трябва 
две съседни по страна компоненти да не съдържат еднакви по цвят клетки.  

 Вместо да се извършва клетка по клетка, проверката за това дали компонентите не 
съдържат клетки от различен цвят, може да се оптимизира с двумерен префиксен масив. В 
този случай ще ни трябват два – по един за броя на знаците ‘.’ и ‘*’. С тяхна помощ ще може 
бързо да изчисляваме броя на съответния вид знаци в произволна правоъгълна част от 
квадратчето. Накратко, инициализираме двумерен масив, в клетката (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) на който пазим 
броя на знаците в участъка с горен ляв ъгъл (0,0) и долен десен (𝑖𝑖, 𝑗𝑗). Формулата, по която 
пресмятаме стойностите е: 

𝑃𝑃[𝑖𝑖][𝑗𝑗] = 𝐴𝐴[𝑖𝑖][𝑗𝑗] + 𝑃𝑃[𝑖𝑖 − 1][𝑗𝑗] + 𝑃𝑃[𝑖𝑖][𝑗𝑗 − 1] − 𝑃𝑃[𝑖𝑖 − 1][𝑗𝑗 − 1], 

при което се добавят стойностите за участъците до (𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗) и (𝑖𝑖, 𝑗𝑗 − 1) и се изважда тяхното 
сечение (𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1), за да не го броим два пъти. Стойността на 𝐴𝐴[𝑖𝑖][𝑗𝑗] e 0 или 1 в 
зависимост от това дали знакът в клетката (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) е от вида, който ни интересува. За да 
намерим броя в правоъгълната част с горен ляв ъгъл (𝑖𝑖1, 𝑗𝑗1) и долен десен (𝑖𝑖2, 𝑗𝑗2) 
използваме формулата: 

𝑋𝑋 = 𝑃𝑃[𝑖𝑖2][𝑗𝑗2]− 𝑃𝑃[𝑖𝑖1 − 1][𝑗𝑗2]− 𝑃𝑃[𝑖𝑖2][𝑗𝑗1 − 1] + 𝑃𝑃[𝑖𝑖1 − 1][𝑗𝑗1 − 1], 

при което се добавя стойността за участъка от (0, 0) до (𝑖𝑖2, 𝑗𝑗2) и се изваждат тези до 
(𝑖𝑖1 − 1, 𝑗𝑗2) и (𝑖𝑖2, 𝑗𝑗1 − 1), а след това се прибавя сечението на последните две – участъка до 
(𝑖𝑖1 − 1, 𝑗𝑗1 − 1), за да не оказва влияние върху 𝑋𝑋. 

 Така сложността на алгоритъма се редуцира от 𝑂𝑂(𝑵𝑵5) до 𝑂𝑂(𝑵𝑵3) и решава задачата 
за 100 точки. Остава единствено на базата на полученото разделяне на квадратчетата 
𝑲𝑲 × 𝑲𝑲 да се изведе възстановеният отрязък от шахматната дъска. 
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