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„2012 TopCoder Open Algorithm”
3 października 2012 r. w Orlando na Florydzie odbyły się Finały konkursu TopCoder Open
2012. Drugie miejsce w tych zawodach w kategorii „Algorithm” zajął student III roku
informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, Jakub Pachocki.
Bieżący rok Jakub Pachocki może zaliczyć do wyjątkowo udanych: warto przypomnieć, że 2 miesiące

temu zwyciężył on w innych wielkich zawodach programistycznych „Google Code Jam 2012”,
natomiast 3 miesiące wcześniej był członkiem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego, która zdobyła
wicemistrzostwo świata w programowaniu zespołowym podczas Finałów ACM ICPC 2012, które
odbyły się w Warszawie i organizowane były przez Uniwersytet Warszawski.
W gronie 24 półfinalistów TopCoder Open 2012 Polskę reprezentowało jeszcze dwóch zawodników,
w obydwu przypadkach związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Byli to Marcin Andrychowicz
(student II roku studiów II stopnia z informatyki) oraz pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki UW, dr Marek Cygan, który zakwalifikował się do ścisłego finału tych zawodów.
Zawody TopCoder Open należą do najważniejszych indywidualnych zawodów programistycznych na
świecie, a kategoria „Algorithm” jest w nich najbardziej prestiżowa. W kwalifikacjach do
tegorocznych zawodów wzięło udział przeszło 3500 zawodników z całego świata: studentów,
pracowników akademickich oraz zawodowych programistów.
W finałach w Orlando sukces odniósł też inny Polak - Przemysław Dębiak, który w kategorii
„Marathon” (problemy algorytmiczne wymagające rozwiązań heurystycznych, na rozwiązanie
których przeznacza się dużo więcej czasu niż w kategorii „Algorithm”) zajął drugie miejsce.
Więcej o zawodach TopCoder Open 2012 można przeczytać
http://community.topcoder.com/tco12 i http://www.topcoder.com/tc
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.

25-11-2021

Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.

25-11-2021

ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania

25-11-2021

Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

25-11-2021

Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

25-11-2021

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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