
ТЕМАТИЧНИЙ ТУРНІР  

ІТ-КУБОК-2014 

 

[Ведучому: озвучити преамбулу пакета, а також преамбули перед турами; після кожного запитання 

обов’язково зачитувати коментарі]. 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Кубок приурочений до Дня програміста. Ідея тематичного IT-турніру належить Івану Місяцю (Львів), а 

сам турнір проводиться вже всьоме. У цьому році турнірна дистанція складає 36 запитань (3 тури по 12 

запитань). Нумерація запитань наскрізна - від 1 до 36. Редактори пакету запитань – Іван Карбовник 

(Львів), Іван Місяць (Львів), Андрій Безбородов (Львів – Рівне) 
 

ТУР 1 

Редактор: Андрій Безбородов (Львів – Рівне) 

 

1. В підручнику англійської мови характеристика людей, які не є надто великими, проте вони сидячи 

займають все своє місце і частину вашого простору, співпадає з назвою давньої аркадної гри. Напишіть 

цю назву. 

 

Відповідь: Space invaders. 

Коментар: перекладається з англійської і як «загарбники місця», і як «загарбники космосу». 

Джерело: New English File, Pre-intermediate Student’s Book, стор. 15 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders 

Автор: Андрій Безбородов 

 

 

2. [Роздатковий матеріал] 

--- 

 
--- 

Відновіть приховане слово в цьому діалозі з Башоргу. 

 

Відповідь: Python. 

Коментар: імітують звук пітона, а питали про мову програмування  

Джерело: http://bash.org/?400459 

Автор: Андрій Безбородов 

 

3. Робоча станція NeXT Computer втілювала концепцію, запропоновану на початку 1980-х років: не 

менше мегабайта оперативної пам’яті, мегапіксельний дисплей та швидкодія процесора мільйон 

інструкцій в секунду. Коротке позначення концепції співпадає з назвою корпорації з штаб-квартирою у 

Міннесоті. Напишіть цю назву. 

 

Відповідь: 3M. 

Коментар: концепція 3М – три визначальні параметри з мегазначеннями; американська корпорація 3M 

раніше називалась Minnesota Mining and Manufacturing Company. 

Джерело: http://en.wikipedia.org/wiki/3M_computer, http://en.wikipedia.org/wiki/3M 

Автор: Андрій Безбородов 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders
http://bash.org/?400459
http://en.wikipedia.org/wiki/3M_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/3M


4. Автор запитання назвав місто Менло-Парк в районі Силіконової долини – Дамас. Які два слова ми 

замінили словом Дамас? 

 

Відповідь: Столиця Siri. 

Коментар: у Менло-Парк знаходиться Стенфордський дослідницький інститут (SRI International), який 

розробив технології, що лягли в основу помічника Siri. Дамаск – столиця Сирії. 

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Siri 

https://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International 

Автор: Андрій Безбородов, за ідеєю Володимира Дудчака 

 

5. Одна публікація запевняє, що стрибати з парашутом зовсім не страшно. Відкриваєш двері в літаку, а 

там – АЛЬФИ. У дизайнерському варіанті АЛЬФ блазень жонглює кількома кольоровими літерами. 

Назвіть АЛЬФИ двома словами. 

 

Відповідь: Карти Google. 

Коментар: Відкриваєш двері в літаку, а там – карти Google. Ти ж не боїшся карт Google? :) 

В картах Google для картярів джокер жонглює літерами логотипу Google. 

Джерело: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153110138840931&set=a.10152393743070931.1073741844.282

646155930&type=1&fref=nf 

http://imgur.com/a9FUwln 

Автор: Андрій Безбородов 

 

 

6. [Роздатковий матеріал] 

--- 

Best lag in town. 
--- 

В процесі деталізації Гугл-карти диктаторської Північної Кореї деякі користувачі розміщували 

провокаційні відгуки. На роздатці – один з таких відгуків, в якому ми прибрали дві букви. Відтворіть 

змінене слово в оригінальному написанні. 

 

Відповідь: gulag. 

Коментар: користувачі підписують на карті табори на зразок радянського ГУЛАГу. Слово стало 

всесвітньо відомим завдяки книзі Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ». 

Джерело: http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/people-are-now-reviewing-north-korean-gulags-on-go 

Автор: Андрій Безбородов 

 

7. Автор запитання скачав маленький файл через торрент за кілька днів. Такий результат не порадував. 

Яким крилатим висловом з двох слів, що починаються на одну і ту ж букву, він охарактеризував цю 

ситуацію? 

 

Відповідь: Піррова перемога. 

Коментар: торрент-клієнти працюють згідно з протоколом peer-to-peer; за кілька днів потреба у файлі 

відпала. 

Джерело: ОДАЗ; https://uk.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(протокол) 

Автор: Андрій Безбородов, за ідеєю Володимира Дудчака 

 

8. За останні роки «ІКС» правильно спрогнозував кількох переможців «Греммі». Вигук «ІКС» надавав 

супергерою серед іншого могутність Зевса, хоробрість Ахіллеса та швидкість Меркурія. Яке слово ми 

замінили на ІКС? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Siri
https://en.wikipedia.org/wiki/SRI_International
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153110138840931&set=a.10152393743070931.1073741844.282646155930&type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153110138840931&set=a.10152393743070931.1073741844.282646155930&type=1&fref=nf
http://imgur.com/a9FUwln
http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/people-are-now-reviewing-north-korean-gulags-on-go
https://uk.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_(протокол)


Відповідь: Shazam. 

Коментар: Shazam – сервіс для мобільних платформ, який здійснює пошук по базі пісень; за кількістю 

запитів він здатен оцінити популярність композиції. Вигук «Shazam» надавав капітану Марвелу 

здібності Соломона, Геркулеса, Атласа, Зевса, Ахіллеса та Меркурія (по перших літерах імен). 

Джерело: http://www.datavita.net/1041108310861075/prognoznaja-analitika-grjemmi-i-spektrogrammy 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_Марвел_(DC_Comics) 

Автор: Андрій Пундор (Львів), Андрій Безбородов 

 

 

9. [Роздатковий матеріал] 

--- 

 
--- 

У підписі до цього скріну є слово, де три «о» всього. Через хвилину напишіть нам його. 

 

Відповідь: Порошок. 

Коментар: назви програм утворюють вірш з характерним розміром – «порошок»; текст запитання також 

написаний у стилістиці «порошку». 

Джерело: https://twitter.com/tschelovek72/status/498702790177591297/photo/1 

http://lurkmore.to/Пирожки 

Автор: Андрій Безбородов 

 

 

10. Коли героїня одного серіалу – хакерка Рут – була впіймана та нейтралізована, її посадили в клітку. 

Назвіть прізвище людини, що народилась 22 вересня 1791 року в Лондоні. 

 

Відповідь: Фарадей. 

Коментар: хакерку посадили в клітку Фарадея, щоб унеможливити її взаємодію з мережею. 

Джерело: Person of Interest, s03e06 

Автор: Андрій Безбородов 

 

11. В перших версіях Mortal Kombat на екрані статистики розробники залишили рядок, де 

відображалось число спрацювань макросів помилок. За легендою, це спричинило появу в одній з 

наступних версій гри персонажа – «тезки» завойовника. Напишіть його ім’я. 

 

Відповідь: Єрмак. 

Залік: Ermac. 

Коментар: макроси помилок (Error macroses) були підписані як Ermacs; отаман Єрмак – завойовник та 

підкорювач Сибіру. 

http://www.datavita.net/1041108310861075/prognoznaja-analitika-grjemmi-i-spektrogrammy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитан_Марвел_(DC_Comics)
https://twitter.com/tschelovek72/status/498702790177591297/photo/1
http://lurkmore.to/Пирожки


Джерело: http://xakep.ru/featured/fun-mistakes/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермак_Тимофеевич 

Автор: Андрій Безбородов, Костянтин Примак (Рівне) 

 

12. Дизайнер Студії Артемія Лебедєва запропонував оригінальне візуальне рішення: зв’язні речення 

подаються як хмара тегів. Яким односкладовим неологізмом він назвав це рішення? 

 

Відповідь: Тегст. 

Коментар: Текст+тег 

Джерело: http://www.artlebedev.ru/everything/brain/2009/04/11/ 

Автор: Андрій Безбородов 

 

  

http://xakep.ru/featured/fun-mistakes/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермак_Тимофеевич
http://www.artlebedev.ru/everything/brain/2009/04/11/


ТУР 2 
Редактори: Іван Карбовник та Іван Місяць (Львів) 

Редактори вдячні командам «От Вінта - Брати по фазі», «Дракони ймовірності» та особисто Дані 

Яковенко тестування запитань та допомогу у підготовці пакету 

 

13. З яких трьох слів в езотеричній мові програмування Beatles [бітлз] починається оператор 

присвоєння? 

  

Відповідь: Let it be 

Залік: з довільною капіталізацією 

Коментар: оператор Let використовується  і в реальних мовах, наприклад у BASIC чи Swift 

Джерело: https://github.com/ramsey/beatles 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

14. У регулярних виразах символ, що може заміняти будь-який інший символ, називається ІКС. Хто 

зіграв ІКСА у фільмі 2008 року? 

 

Відповідь: Хіт Леджер 

Залік: за прізвищем, без хибних уточнень 

Коментар: ІКС - джокер 

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Символы-джокеры 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight_(film) 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

15. Дехто обожнює ЙОГО настільки, що навіть додає літеру h [ейч] у ЙОГО прізвище. Назвіть ЙОГО. 

 

Відповідь: Лінус Торвальдс 

Залік: за прізвищем, без хибних уточнень 

Коментар: Thorvalds замість Torvalds. Дослівно зі шведської чи фінської прізвище Торвальдс можна 

перекласти як "володіння Тора". Ім’я бога Тора англійською пишеться як Тhor. 

Джерело: Даймонд, Дэвид. “Just for fun. Рассказ нечаянного революционера.” 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

16. Дуплет. 

1. В одній пародії за мить до падіння Айронмен бачить ЙОГО. Назвіть ЙОГО двома словами. 

2. На зйомках фільмів про Айронмена Роберт Дауні чимало часу провів перед НИМ. Назвіть його двома 

словами. 

 

Відповідь: 1. Синій екран. 2. Зелений екран 

Залік: 1. екран смерті, blue screen. 2. green screen 

Коментар: трапляється збій бортового комп’ютера, і монітор у шоломі показує синій екран, після чого 

Айронмен падає. Фільми про Айронмена насичені спецефектами, тому часто героя знімають на фоні 

зеленого екрану, а пізніше домальовують ефекти на комп’ютерах. 

Джерело: http://coub.com/view/2g5yl 

http://www.film.ru/articles/na-kazhdyy-proekt-uhodit-tysyacha-let 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

17. У цієї людини не було переднього зуба. Жартували, що він спеціально не вставляв цього зуба, щоб 

не стало гірше. Назвіть відоме творіння цієї людини.  

 

Відповідь: Тетріс 

Залік: гра Tetris 

https://github.com/ramsey/beatles
https://github.com/ramsey/beatles
http://ru.wikipedia.org/wiki/Символы-джокеры
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight_(film)
http://coub.com/view/2g5yl
http://www.film.ru/articles/na-kazhdyy-proekt-uhodit-tysyacha-let


Коментар: якщо заповнить ряд зубів - вони всі пропадуть. Він - Олексій Пажитнов. 

Джерело: радіошоу “Радіо-Т”, випуск 396 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

18. Компанія "Гіннес" випустила спеціальну склянку. Коли склянка наповнена фірмовим темним пивом, 

то за допомогою певних маніпуляцій можна, зокрема, отримати знижку. Назвіть те, що винайшла 

компанія Denso Wave [денсо вейв] у 1994 році. 

 

Відповідь: QR-code 

Залік: QR код 

Коментар: на прозорій склянці білою фарбою нанесений QR-код, що добре помітний лише тоді, коли 

склянка наповнена темним пивом. Сам QR-код веде на сайт, на якому, зокрема, можна отримати ваучер 

на знижку. 

Джерело: http://www.thedrum.com/news/2012/05/22/pint-glass-qr-code-only-visible-when-glass-full-guinness-

unveiled-bbdo 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

19. [Роздатковий матеріал] 

---- 

Презентація молодої талановитої команди idSoftware на зустрічі з президентом компанії Sierra 

закінчувалася написом: “idSoftware - частина сім’ї Sierra?”. У відповідь президент Sierra запропонував 

2,5 мільйони доларів за можливість зробити певну дію. Зробіть протилежну дію. 

--- 

 

Питання перед вами. Час. 

 

Відповідь: ? 

Залік: написати знак запитання 

Коментар: бізнесмен запропонував стерти знак запитання і, таким чином, перетворити питання на 

твердження. “У відповідь” - підказка. 

Джерело: Девід Кушнер. Masters of Doom. 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

20. Вчені зі Стенфорда розробили програму, що встановлюється на смартфон користувача та дозволяє 

підслуховувати його розмову, не використовуючи при цьому мікрофон. Який термін вперше ввів Фуко у 

1852 році? 

 

Відповідь: гіроскоп 

Залік: точна відповідь 

Коментар: підслуховування здійснюється за допомогою гіроскопа, що може фіксувати мінімальні 

коливання. До гіроскопа, на відміну від мікрофона, програми мають вільний доступ. Принцип дії 

гіроскопа схожий на принцип знаменитого маятника Фуко. 

Джерело: http://habrahabr.ru/post/233689/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гироскоп 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

21. У 2005 році Алан Даєр заявив, що поширення грипу може сильно ускладнити використання 

інтернет-протоколу, вигаданого у квітні 1990 року. Назвіть носія інформації у практичній реалізації 

цього протоколу. 

 

Відповідь: голуб 



Залік: поштовий голуб 

Коментар: У вигаданому протоколі всі пакети доставляються голубиною поштою. У 2005 році вирувала 

епідемія пташиного грипу.  

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/IP_over_Avian_Carriers 

http://articles.yuikee.com.hk/newsletter/2005/12/g.html 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

22.  Одна з груп “Вконтакті” кожен день публікує одну і ту ж фотографію відомої людини. Ступінь 

стиску фотографії щодня збільшується. Якого письменника згадав Антон Іванов, коментуючи цей 

паблік? 

 

Відповідь: [Оскар] Уайлд 

Залік: за прізвищем, без хибних уточнень 

Коментар: Якість фотографії погіршується з кожним днем. Алюзія на портрет Доріана Грея: портрет 

старіє, тоді як людина залишається молодою. 

Джерело: https://vk.com/putineveryday 

https://www.facebook.com/anton.ivanov.5220/posts/10204388032209868 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

23. [Роздатковий матеріал] 

--- 

 
--- 

Розданий вам малюнок має підпис, який закінчується словом "відволікання". Відтворіть перші два слова 

підпису. 

 

Відповідь: зброя масового 

Залік: точна відповідь 

Коментар: спілкування в соціальних мережах часто відволікає людей від більш корисних занять. 

Джерело: http://ibigdan.com/2012/07/18/podborka-komiksov-i-karikatur-30/ 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

24. На думку одного твітер-користувача, прояв інтернет-залежності у музикантів - це коли дивишся на 

ПЕРШИЙ, а бачиш ДРУГИЙ. Назвіть ПЕРШИЙ і ДРУГИЙ запозиченими словами. 

 

Відповідь: дієз, хештег 

Залік: точна відповідь 

Коментар: у питанні згадано твітер, де активно застосовуються хештеги. 

Джерело: 

https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B7 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

  

http://articles.yuikee.com.hk/newsletter/2005/12/g.html


ТУР 3 

Редактори: Іван Карбовник та Іван Місяць (Львів) 

Редактори вдячні командам «От Вінта - Брати по фазі»,  «Дракони ймовірності» та особисто Дані 

Яковенко за тестування запитань та допомогу у підготовці пакету 

 
25. [Роздатковий матеріал] 

--- 

 
--- 

У кожному рядку лівого стовпчика цієї таблиці, який ми замалювали,  присутні ті самі два символи, добре 

знайомі програмістам. Напишіть їх. 

 

Відповідь: C# 

Залік: точна відповідь 

Коментар: це таблиця частот ноти “до дієз” у різних октавах. Сі шарп - популярна мова програмування. Минулий 

тур, до речі, закінчився дієзом. 

Джерело: http://en.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AF_(musical_note) 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

26. Тендиніт - це запалення сухожилля. Дещо довшим словом називається різновид тендиніту, викликаний 

тривалими рухами великих пальців. Як саме? 

 

Відповідь: нінтендиніт 

Залік: нінтендоніт 

Коментар: нінтендиніт - хвороба геймерів, що виникає внаслідок користування ігровим контролером протягом 

надто тривалого часу. 

Джерело: http://en.wikipedia.org/wiki/Tendinitis 

http://www.factroom.ru/facts/27541 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_thumb 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

27. У класифікації багів згадується баг, який колись був помічений деякими тестерами, однак зафіксувати його 

повторну появу ніхто не може. Який гідронім присутній у назві цього бага? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AF_(musical_note)


Відповідь: Лох-Несс 

Залік: озеро Лох-Несс, Loch Ness 

Коментар: монстра озера Лох-Несс теж нібито бачили 

Джерело: http://blog.codinghorror.com/new-programming-jargon/ 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

28. Костянтин Гоголєв висловив сумнів у тому, що ця людина роздає свої ігри на торентах. Назвіть ім’я та 

прізвище цієї людини.  

 

Відповідь: Сід Мейер 

Залік: з незначними відмінностями у написанні, наприклад, Меєр 

Коментар: хоч він і Сід…;) Природньо, що розробник ігор не зацікавлений поширювати їх безкоштовно. 

Джерело: http://vk.com/wall-20629724_505171?reply=505533 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

29. У цьому питанні АЛЬФОЮ ми замінили два слова. 

Ліцензія - це продаж права робити обумовлені дії з продуктом, при цьому продавець залишається власником 

продукту. У книзі Девіда Даймонда ліцензію порівняли з АЛЬФОЮ. Один програміст за допомогою АЛЬФИ 

отримав незаконний прибуток. Де згодом працював цей програміст? 

 

Відповідь: НІІЧАВО 

Залік: науково-дослідний інститут чаклунства 

Коментар: АЛЬФА - нерозмінна монета. В повісті "Понеділок починається в суботу" герой за допомогою 

нерозмінного п’ятака "наміняв" на 74 копійки. 

Джерело: Даймонд, Дэвид. “Just for fun. Рассказ нечаянного революционера.” 

Брати Стругацькі "Понеділок починається в суботу"  

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

30. Телереклама XBox One [екс бокс ван] дійсно спонукала власників приставки користуватися нею частіше. 

Назвіть двома словами особливість приставки, яка демонструвалася у цій рекламі. 

 

Відповідь: голосове керування 

Залік: команди голосом, керування голосом, голосовий контроль 

Коментар: у рекламі диктор промовляв команду “XBox On”, яка включала приставку не лише у рекламі, але і 

вдома у власника. 

Джерело: http://habrahabr.ru/post/226379/ 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

31. У сегменті ринку, в якому домінує Raspberry Pi [распберрі пай], аналітики спостерігають наплив пристроїв на 

базі процесорів ARM [ей-ар-ем]. Журнал “Хакер” називає сукупність цих пристроїв двома словами. Як саме? 

 

Відповідь: Непереможна армада 

Залік: непереможна ARMада, велика армада, славна армада, велика ARMада, славна ARMада 

Коментар: слово “наплив” - підказка. 

Джерело: “Хакер”,  05 (172), 2013, ст. 27. 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

32. Комп’ютер AGC [ей-джі-сі] працював на частоті близько двох мегагерц.  Одна з реалізацій цього комп’ютера 

комплектувалася двома терміналами вводу-виводу, а інша – одним. Назвіть прізвище хоча б одного з тих, для 

кого були призначені ці термінали. 

 

Відповідь: Армстронг 

Залік: Олдрін, Коллінз 

Коментар: мова йде про бортовий комп’ютер Аполона (Apollo Guidance Computer). Один блок був встановлений у 

місячному модулі, де були Армстронг та Олдрін, а інший - у командному модулі, де залишився Коллінз.  

Джерело: http://habrahabr.ru/post/83051/ 

http://vk.com/wall-20629724_505171?reply=505533
http://www.informationweek.com/five-questions-for-peter-lundblad-google-programmer/d/d-id/1047462


Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

33. [Роздатковий матеріал] 

---- 

 
 

--- 

На англомовному жартівливому постері зображений цей жорсткий диск, що довго служив своєму власнику. 

Якому оскароносному фільму присвячений постер? 

 

Відповідь: 12 років рабства 

Залік: 12 Years a Slave 

Коментар: джампер жорсткого диску в такому положенні зазвичай позначає режим "slave". “Служив” - невелика 

підказка. 

Джерело: http://ibigdan.com/2014/04/15/podborka-komiksov-i-karikatur-132/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/12_Years_a_Slave_(film)  

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

34. Якщо спробувати зайти на неіснуючу сторінку на сайті Dropbox [дропбокс], то логотип сервісу - зображення 

кубічної коробки - перетворюється на НЕЇ. Назвіть голандця, в роботах якого часто зустрічаються ВОНИ. 

 

Відповідь: [Мауріц Корнеліс] Ешер 

Залік: за прізвищем, без хибних уточнень 

Коментар: ВОНА - неможлива фігура. Логотип Dropbox стає схожим на "неможливий куб". Ешер відомий своїми 

картинами з оптичними ілюзіями та неможливими фігурами. 

Джерело: https://www.dropbox.com/ 

https://www.dropbox.com/static/images/psychobox.png 

http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

35. [Роздатковий матеріал] 

--- 

  
--- 

У назві цього методу розробки програмного забезпечення згадується ІКС. До якого ІКСа можна доїхати поїздом 

Люцерн - Інтерлакен? 



 

Відповідь: Рейхенбахського 

Залік: Рейхенбахського водоспаду 

Коментар: структура на рисунку нагадує водоспад.  

Джерело: 

http://www.cycoda.com/html/prog-waterfall.html 

http://diletant.ru/blogs/9322/3522/ 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

36. Одним із основних каменів спотикання на шляху до ефективного застосування комп’ютерів у ЦЬОМУ є число 

перетинів - триста шістдесят один. Назвіть ЦЕ. 

 

Відповідь: го 

Залік: гра го 

Коментар: класична дошка для го має розмір 19 на 19 і навіть потужності сучасних комп’ютерів не вистачає для 

забезпечення достатньої глибини перебору. У го грають камінцями.  

Джерело: http://chesslive.ru/b/1363307812.htm 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

 

http://www.cycoda.com/html/prog-waterfall.html
http://diletant.ru/blogs/9322/3522/
http://chesslive.ru/b/1363307812.htm

