
Olimpiada Informatyczna � ocenianie rozwi¡za«

Przed organizatorami ró»nych konkursów informatycznych zawsze staje pro-
blem, jak ocenia¢ prace ich uczestników. Idealnie byªoby, gdyby istniaª sprawie-
dliwy, szybki, klarowny, oceniaj¡cy prawdziw¡ wiedz¦ uczestników, a minima-
lizuj¡cy rol¦ przypadku, system oceny. Niestety, przynajmniej kilku z powy»-
szych warunków nie mo»na ze sob¡ pogodzi¢. Wszelkie próby �r¦cznej� oceny
rozwi¡za«, np. przez jak¡± komisj¦, oprócz w¡tpliwo±ci co do klarowno±ci takiego
sposobu oceny, skazane s¡ z góry na niepowodzenie przy wi¦kszych konkursach,
z powodu zbytniej czasochªonno±ci takiego procesu. Przykªadowo w I etapie
VIII Olimpiady Informatycznej wzi¦ªo udziaª 1534 osób, co przy 4 zadaniach,
daje w kilka tysi¦cy rozwi¡za« do sprawdzenia. Innym sposobem jest wpro-
wadzenie automatycznego sprawdzania, które jest caªkowicie bezduszne wobec
nawet minimalnych ludzkich pomyªek, jednak w peªni speªnia wszystkie pozo-
staªe postulaty idealnego sprawdzania prac. Podczas Olimpiady wszystkie prace
sprawdzane s¡ automatycznie z wykorzystaniem specjalnie do tego napisanego
oprogramowania. Jak ju» zostaªo wcze±niej wspomniane mo»e nie jest to sposób
pozbawiony wad, lecz nic lepszego nie zostaªo do tej pory wymy±lone.

Ocenianie

Na czym wi¦c polega dokªadnie owe maszynowe ocenianie rozwi¡za«? Wi¦k-
szo±¢ zada«, które pojawiaj¡ si¦ na Olimpiadzie, polega na wczytaniu danych,
wykonaniu oblicze« i zapisania wyniku. W takim wypadku przygotowuje si¦
zestaw kilku�kilkunastu specjalnie przygotowanych (czytaj: najbardziej zªo±li-
wych) danych testowych, na których kolejno uruchamiany jest program zawod-
nika. Okre±lenie �uruchamiany� jest pewnym uproszczeniem, gdy» nad tym pro-
cesem czuwa pewna tajemnicza maszyneria, której celem jest zagwarantowanie
uczciwego i sprawiedliwego procesu oceniania. Ka»dy z przypadków testowych
ma przypisany pewien limit czasowy oraz liczb¦ punktów, które mo»na otrzyma¢
za zaliczenie testu. Je±li program zawodnika przekroczy ustalony limit czasowy,
jego dziaªanie jest przerywane. Podczas wykonania programu zawodnika mog¡
zdarzy¢ si¦ nast¦puj¡ce sytuacje:

• program daª poprawn¡ odpowied¹ i zako«czyª si¦ w wyznaczonym limicie
czasowym,

• program przekroczyª dopuszczalny czas wykonania,

• nast¡piª bª¡d wykonania,

• program udzieliª bª¦dnej odpowiedzi (lub jej nie udzieliª).

Tylko w pierwszym przypadku (tzn. udzielenie prawidªowej odpowiedzi w wy-
znaczonym czasie) test jest zaliczany, we wszystkich pozostaªych przypadkach
rozwi¡zanie otrzymuje 0 punktów za test. Dokªadna liczba punktów za test
zale»y od czasu wykonania. Je±li maksymalny dopuszczalny czas wynosiª T ,
a program zako«czyª si¦ w czasie krótszym ni» T

2 , to otrzymuje maksymaln¡
mo»liw¡ liczb¦ punktów; w przedziale T

2 . . . T uzyskane punkty liniowo malej¡,
tak by osi¡gn¡¢ 0 przy czasie T . Zale»no±¢ ta pokazana jest na rys. 1.
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Rys. 1. Wykres przedstawiaj¡cy zale»no±¢ mi¦dzy otrzymanymi punktami a
czasem wykonania.

Grupowanie testów

Czasami zachodzi potrzeba umieszczenia w testach danych, dla których od-
powied¹ jest bardzo ªatwa do obliczenia, czy wr¦cz zgadni¦cia (np. odpowied¹
NIE). W takich wypadkach stosuje si¦ grupowanie testów. Grupowanie polega na
uzale»nieniu oceny za pewien zbiór testów od poprawnego zaliczenia wszystkich
testów z grupy. Dokªadniej wygl¡da to tak, »e zawodnik nie otrzymuje oceny
za poszczególne testy z grupy, lecz za caª¡ grup¦. Ocen¦ dla grupy jest równa
minimalnej liczbie uzyskanych punktów z testów wchodz¡cych w jej skªad.

Limity czasowe

Cz¦sto pada pytanie jak du»e s¡ limity czasowe dla danego zadania. Niestety w
przypadku Olimpiady Informatycznej (jak i wi¦kszo±ci innych konkursów tego
typu) nie jest on z góry podawany. Ustalenie, czy program jest ju» wystarczaj¡co
efektywny, czy nie, jest cz¦±ci¡ rozwi¡zania zadania. Mo»na jednak powiedzie¢,
»e w 90% przypadków dopuszczalny limit czasowy dla maksymalnych danych
jest rz¦du kilku sekund (jakkolwiek nie jest to reguª¡).

Celem limitów czasowych, jest umo»liwienie odró»nienia rozwi¡za« o ró»nych
zªo»ono±ciach czasowych. St¡d rozwi¡zanie o zªo»no±ci oczekiwanej przez juro-
rów, lecz bez specjalnych optymalizacji, powinno pomy±lnie przej±¢ wszystkie
testy. Jednak ju» rozwi¡zanie o gorszej zªo»ono±ci, nawet ze znacznymi opty-
malizacjami (np. przepisaniem cz¦±ci kodu w assemblerze) powinno przekroczy¢
limity przynajmniej dla cz¦±ci testów.

Rozwi¡zania

W chwili obecnej (pa¹dziernik 2002) podczas I etapu Olimpiady ocenie podle-
gaj¡ kody ¹ródªowe programów. Zgªaszane programy s¡ kompilowane w sposób
podany w Zasadach organizacji zawodów (podane s¡ tam wersje u»ywanych
kompilatorów i dokªadne polecenia u»ywane do kompilowania rozwi¡za«). Je±li
rozwi¡zania nie uda si¦ skompilowa¢ w powy»szy sposób jest ono automatycznie
odrzucane. Wa»n¡ zmian¡ w stosunku do lat poprzednich jest zmiana sposobu
wczytywania danych wej±ciowych i wyj±ciowych. Obecnie rozwi¡zania powinny
wczytywa¢ dane ze standardowego wej±cia i zapisywa¢ wynik na standardowe
wyj±cie.
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Co jest wa»ne, a co mniej

Rozwi¡zania sprawdzane s¡ automatycznie, wa»ne jest wi¦c, by rozwi¡zania nie
utrudniaªy tego procesu.

Co jest wa»ne:

• Poprawny format odpowiedzi � rozwi¡zania powinny dokªadnie stosowa¢
si¦ do formatu wyj±cia podanego w zadaniu, wszelkie niezgodno±ci mog¡
zosta¢ potraktowane jako nieprawidªowa odpowied¹.

• Sposób rozwi¡zania � rozwi¡zania niezbyt efektywne mog¡ otrzyma¢ bar-
dzo maªo punktów. Caªy sekret tkwi w tym, aby znale¹¢ algorytm, który
potra� rozwi¡za¢ zadany problem (nawet dla najbardziej zªo±liwych da-
nych) w krótkim czasie. Tylko takie rozwi¡zanie ma szans¦ na uzyskanie
100% punktów.

A co troch¦ mniej:

• Styl programowania, komentarze � niestety nie da si¦ tych rzeczy for-
malnie zde�niowa¢, ani obiektywnie oceni¢, st¡d nie maj¡ one wpªywu
na ocen¦ rozwi¡zania. Jednak statystycznie rzecz bior¡c rozwi¡zania nie-
chlujnie zakodowane i pozbawione komentarzy zawieraj¡ wi¦cej bª¦dów
ni» takie, przy których doªo»ono przynajmniej pewnej staranno±ci.

• Sposób rozwi¡zania � z powodów dokªadnie takich jak w poprzednim
punkcie, tak dªugo, jak rozwi¡zania zawodnika jest nie mniej efektywne
ni» rozwi¡zanie wzorcowe, jest tak samo dobre. St¡d tyle samo punk-
tów mo»e otrzyma¢ rozwi¡zanie, które wypisuje jedynie wcze±niej stabli-
cowane warto±ci, jak i takie, które szybko je oblicza. Je±li zadanie jest
tak sformuªowane, »e mo»liwe jest stablicowanie odpowiedzi, to znaczy, »e
organizatorzy dopu±cili tak¡ form¦ rozwi¡zania.

Powodzenia!
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