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Abstract. Sequences reconstruction is a problem often met in many 
research areas. The core of this problem is how to recreate a full 
sequence of ordered information when only chunks of it are known. 
Sequence reconstruction is applied in fields like genetics, cryptog-
raphy and encoding. In this research, an approximate reconstruc-
tion of sequences is proposed, which is applied in the gambling 
industry for reverse engineering of slot machine virtual reels. The 
importance of this problem is related to the control of gambling 
games parameters by law regulators. The problem in this research 
has a combinatorial nature. The analyzed sequences are taken from 
commercial slot machine games. When the gambler spins the virtu-
al reels he/she does not know how symbols are distributed on the 
reels. The gambler sees only small parts of the reels when they are 
stopped. By observing the game for a long enough time the gambler 
can record these small parts of the reels observer on the screen. 
Collecting enough information the gambler can try to reconstruct all 
positions of the symbols on the virtual reels. Such reconstruction 
is not trivial, because there is too much unknown information. If 
there are absolutely identical repeating patterns on the virtual reels 
the gambler can not find this out by just observing small chunks. 
Reverse engineering is commonly used during the analysis of slot 
machine gambling games. There are many approaches such reverse 
reconstruction to be done. In most cases, the goal of the engineers 
is to reconstruct the virtual reels completely. The reconstruction 
is similar to puzzle solving by attaching each observed piece with 
a proper corresponding one. Such reconstruction is not always 
possible because in some cases there is more than one way of 
connecting the observed pieces. The contribution of this study is 
related to the approximate reconstruction of the sequences. It does 
not give a direct solution to the reconstruction problem. Instead of 
this, it gives an approximate solution. The goal is a little bit changed 
from the exact reconstruction of the virtual reels to the construction 
of such reels which will give close behavior of the slot machine 
gambling game if they are loaded inside the machine instead of 
the original reels. The innovative approach is that the search for a 
sub-optimal solution is done in the space of the chunks instead of 
in the space of the sequences. The proposed approximate recon-
struction is approved by experiments with real industrial data. 

1. Резюме
Реконструкцията на последователности е често сре-

щана задача в областта на генетиката. Същината се със-
тои във възстановяването на пълна последователност от 
подредена информация, като са налични само отделни 
отрязъци. В случая на генетиката се търсят последовател-
ности на четирите нуклеотидни бази – цитозин (C), гуанин 
(G), аденин (A) и тимин (T). Освен в генетиката възста-
новяването на последователности от отрязъци се среща 
и в други области като криптографията и криптирането. 
В представеното изследване е извършена приблизителна 
реконструкция на последователности, като оптимизацията 
е в пространството на отрязъците, а не в пространството 
на последователностите.

2. Въведение
Светът, в който живеем, във вида, в който го позна-

ваме, е организиран основно на принципите на подредба-
та. Започвайки от реда на атомите в кристалните решетки 
на химичните елементи и стигайки до стъпките, по които 
протича ежедневният ни живот или задачите, които изпъл-
няваме в него [1]. В стъпки подреждаме действията, които 
изпълняваме, като наричаме тези последователни стъпки 
алгоритми [2]. Самата природа е подредила живите биоло-
гични видове, организирайки информацията за изгражда-
нето им в ДНК и РНК вериги [3], а ние хората подреждаме 
информацията при комуникация, чрез кодиране и крипти-
ране [4]. 

Когато една последователност има нарушена структу-
ра (както е в ДНК веригите), но са известни отделни учас-
тъци (или отрязъци), възникват въпросите дали оригинална-
та последователност може да бъде възстановена и доколко 
възстановеното копие е идентично с оригинала [5]. Оттук 
идва и поставянето на задачата за реконструиране на по-
следователности, когато са известни отделни участъци [6]. 
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Тази задача има значителна изчислителна сложност, осо-
бено когато броят на възможните реконструкции нарасне 
комбинаторно [7]. 

При класическата задача за реконструиране на по-
следователности целта е да се получи точна репродукция 
на оригинала [8], но не във всяка област точната репро-
дукция е задължителна цел [9]. Техническата задача при 
реконструиране на дискретни вероятностни разпределения 
в хазартни игри има по-практическо приложение, когато 
последователността е приблизително възстановена (иден-
тично поведение на играта), а не когато последователно-
стите на символите са абсолютно точно реконструирани. 

В тази разработка е представен подход за приближе-
но реконструиране на последователности, като оптимал-
ността на получената реконструкция се оценява на базата 
на това доколко близо са отрязъците на реконструкцията 
до отрязъците от оригиналната последователност. Целта е 
реконструкцията да има идентични свойства, които има 
оригиналът, което би се постигнало, ако броят и качеството 
на отрязъците от двете последователности са максимално 
близки. За целите на оптимизацията са използвани класи-
чески генетични алгоритми.

3. Оптимизация с генетични алгоритми
Генетичните алгоритми са универсален метаевристи-

чен инструмент за глобална оптимизация, който се използ-
ва широко в множество сфери на науката през последните 
три десетилетия [10]. Процесът по оптимизация в генетич-
ните алгоритми се основава на популация от решения (век-
тори в пространството на решенията) [11]. Като инстру-
мент за оптимизация генетичните алгоритми са ефективни 
при задачи в пространства с големи размерности [12]. Тъй 
като генетичните алгоритми извършват процеса по опти-
мизация организиран като еволюираща популация с епохи 
поколения, то обичайна практика е първото поколение да 
е генерирано на случаен принцип (вектори със случайни 
числа) [13]. Всяко следващо поколение бива създадено 
чрез рекомбинация на индивидите от предходното поколе-
ние (селекция, кръстосване и мутация) [14]. Операцията по 
кръстосване се осъществява чрез размяна на части от два 
или повече избрани след селекцията вектори. Операцията 
по мутация е промяна на една стойност в резултатния век-
тор [15]. Доближаването към глобалния оптимум при рабо-
тата с генетични алгоритми разчита на евристиката, зало-
жена в операцията по селекция. Стремежът е по-жизнените 
индивиди в популацията да участват в генерирането на 
следващите поколения [16]. Ако бъде приложено правило 
за елита, то една малка част от индивидите в популацията 
оцеляват гарантирано до края на оптимизационния процес. 

При реконструкцията на последователности (дори 
в някои разработки в областта на хазартните игри [17]) 
най-често целта е последователността да се възстанови 
с абсолютна точност според организацията на оригина-
ла. В частен случай на тази задача е достатъчно рекон-
струираната последователност да има сходно поведение 
в изчислителния модел, в който се използва, без да е 

нужно тази възстановена последователност едно към едно 
да съвпада с оригинала. Ако се разгледа хазартна игра от 
тип ротативка [9,15,17], то играчът наблюдава отрязъци от 
последователно подредени символи. Когато задачата е да 
се пресъздадат тези последователности, не е необходимо 
тяхното абсолютно точно реконструиране, а е достатъчно 
реконструираните последователности да водят до идентич-
ни наблюдения от страна на играчите. Примерна цветова 
карта на пет последователности с 63 възможни позиции е 
представена на фиг. 1.

Фиг. 1. Еталонни последователности за възстановяване

За да се приложи оптимизация с генетични алгоритми, 
първо се събират достатъчно на брой отрязъци от ориги-
налната последователност. Ако дължината на оригиналната 
последователност е известна, може да се направи статисти-
ческа оценка какъв брой отрязъци е статистически значимо 
да се снемат. Ако дължината на оригиналната последова-
телност не е известна предварително, на принципа про-
ба-грешка може да се установи какъв брой отрязъци биха 
дали най-приемливи резултати. Допълнително с помощта на 
честотен анализ за отделните уникални отрязъци може да се 
направи груба оценка дали броят им е достатъчен. 

За приблизително реконструиране подходът при ко-
дирането на информацията в хромозоми (вектори в прос-
транството на решенията) е представяне на предполагаема 
оптимална последователност. Предполагаемата оптимална 
последователност се използва за генериране на същата 
бройка отрязъци каквито са налични за оригиналната по-
следователност. Всички оценки за жизнеността на хромо-
зомите се извършват на базата на така генерираните отря-
зъци и това доколко те доближават отрязъците, известни за 
оригиналната последователност. 

Оценката на жизнеността на всяка хромозома се из-
вършва чрез предварително сортиране на отрязъците. След 
сортирането отрязъците се съпоставят един към един с 
отрязъците от оригинала. За всеки отрязък се изчислява 
евклидово разстояние. Всички изчислени евклидови разсто-
яния се сумират и усредняват. Възможно е използването 
и на други метрики за разстояние (примерно манхатаново 
разстояние), но те биха били обект на бъдещи изследвания. 
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Макар и оценката на жизнеността да се прави върху 
отрязъците, операциите по кръстосване и мутация се из-
вършват върху кандидат-последователностите, а след тези 
две операции се генерира нов комплект отрязъци, тъй като 
смяната в кандидат- последователността води логично до 
друг вид отрязъци. Кръстосването е равномерно, като с 
нормално разпределение се определя каква част от два-
мата родители да участва в наследника (средна 50%, а 
стандартно отклонение 20%). По този начин единият от 
родителите ще преобладава в наследника. При кръстосва-
нето също на случаен принцип се определя дължината на 
наследника. Това е важно за ситуации, в които не е из-
вестна точната дължина на оригиналната последователност. 
Операцията по мутация се състои в промяна на случайно 
избран елемент от кандидат-последователността. 

За операцията по селекция се избират случайно, но 
равно вероятно три хромозоми в настоящото поколение. 
От тях двете с по-добри жизнени показатели влизат в ро-
лята на родители, а тази с най-нисък жизнен показател от-
пада и на нейно място се записва наследникът. При такава 
организация на операцията по селекция по естествен път е 
наложено правило за елита, тъй като най-добрата хромо-
зома в популацията няма как да изпадне.

4. Експерименти и резултати
Експериментите са проведени чрез специално раз-

работен софтуер за представената идея [18]. Софтуерът 
съдържа последователността, изобразена на фиг. 1, под 
формата на двумерен масив с числа (фиг. 2). Всяка от 
петте отделни части се обработва самостоятелно.

Фиг. 2. Числена последователност за възстановяване

Програмният текст е написан на програмния език 
Java, като е следвана съвместимост с 8 версия. Избра-
на е популация от 137 индивида, като този размер е 
експериментално определен. Вероятността за мутация е 
избрана 0.05%, което е една от препоръчваните стой-
ности в представената литература. Мутацията е смятан на 
случайно избрана стойност от стойностите в кандидат ре-
шението (функция public void mutate(Chromosome sample, 
double rate)). Като критерий за край на оптимизацията 
е избран 1000 поколения. Приложена е модифицирана 
състезателна селекция, като вероятността за кръстос-

ване клони 100%  (функция private static Chromosome[] 
selection(List<Chromosome> population)). За кръстосване 
е избрано равномерно кръстосване, но с праг за учас-
тие, определен по нормално вероятностно разпределе-
ние (функция public Chromosome crossover(Chromosome 
mate) три случайно избрани има естествено наложено 
правило за елит. Кръстосването и мутацията се извършват 
върху кандидат-последователността, но оценката за жиз-
неност се определя от генерираните отрязъци (функция 
public double distance(Chromosome sample)). Отрязъците 
на кандидат-решението се генерират да бъдат идентична 
бройка и размерq каквито са в оригиналната последова-
телност. Среднопретеглено евклидово разстояние между 
отрязъците се използва за определяне на жизнеността. 
Разстоянието се изчислява между отрязъците на ориги-
нала и отрязъците на кандидата. Разстоянието се взема с 
отрицателен знак, защото колкото по-голямо е разстоя-
ниетоq толкова по-слабо е кандидат решението. 

В практиката често размерът на възстановявана-
та последователност не е известен и тогава става ак-
туален въпросът какъв брой отрязъци са достатъчни за 
възможно най-качествена реконструкция. В проведени-
те експерименти се използва хистограма на отрязъците 
(функция public static Chromosome initializeOriginal(int[] 
reel, int chunkSize, int histogramThreshold)), която налага 
генериране на толкова отрязъци, че най-малко среща-
ният да се определи предварително зададен брой пъти 
(в случая 100). Поради липса на информация за дължи-
ната на последователността, дължината на хромозомите 
е избрана да варира между броя уникални стойности в 
последователността и общата дължина на наличните от 
оригинала отрязъци (функция public static Chromosome 
initializeRandom(Chromosome sample)). В процеса на ре-
комбинация/еволюция дължината на кандидат-решенията 
също схожда към оптимална стойност.

Фиг. 3. Числена последователност за възстановяване

При проведените експерименти е проследена сходи-
мостта на процеса и доближаването на най-доброто наме-
рено кандидат-решение до оригинала, използван за еталон 
(фиг. 3). От графиката се вижда ясно, че процесът по опти-
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мизация е сходим. В тези експерименти не е добавено, но 
многократно стартиране на генетичния алгоритми по ана-
логия със симулирането закаляване би трябвало да доведе 
до значително по-близки до оптимума решения.

За приближена реконструкция са предложени също 
следните пет последователности от символи в хазартна 
игра от тип ротативка, базова игра:

[9,7,12,9,5,10,12,3,11,10,4,12,10,6,12,11,6,10,12,8,9,5,12,8]
[3,12,11,7,10,4,11,12,7,11,12,5,11,9,6,10,1,1,1,3,9,4,11,9,5,8,11,7,8,6,11,
8]
[3,11,10,7,11,8,3,12,10,7,11,10,4,12,10,4,9,6,12,10,6,11,12,6,8,10,5,11,12
,7,8,5,10,12,7,11,9,3,9,8,7,12,4,9,5,12,8,6,12,11,7,1,1,1,12,7,11,8,4,11,10]
[8,9,5,11,12,3,11,12,5,10,12,6,3,10,6,3,10,6,12,11,4,10,12,6,11,8,7,9,11,4
,8,9,5,8,9,4,8,12,5,11,12,5,10,12,6,11,12,3,10,11,4,6,12,5,11,10,3,12,11,7
,8,9,4,8,9,5,8,9,4,8,11,7,12,10,5,11,8,6,4,12,6,11,12,5,10,3,12,11,3,9,8,4,
9,8,5,10,8,4,11,12,5,12,3,7,11,6,12,10,6,12,10,3,11,7,12,11,3,9,7,4,8,9,5,
8,11,12,6,10,12,5,10,6,11,10,6,12,10,6,11,12,7,3,1,1,1,3,8,9,4,8,9,5,8,9,4]
[10,4,6,12,8,5,12,10,3,6,11,4,12,9,5,11,8,6,11,10,7,11,5,4,9,8,7,6,8,3,10,9
,5,10,4,9,3,7]

Освен базовата игра, ротативката има и пет последо-
вателности от символи за безплатни завъртания:

[9,7,12,11,9,10,3,12,11,8,10,4,12,6,10,5,12,11,7,10,6,12,8,9,5,11,8]
[3,12,11,7,10,4,11,12,7,11,12,5,11,9,6,10,3,9,4,11,9,5,8,11,7,8,6,10,8]
[3,11,10,7,11,9,3,10,7,11,9,4,12,10,4,9,6,5,10,6,5,12,4,5,11,6,7,8,10,9,3,9,
8,7,12,4,9,5,12,8,6,12,7,1,1,1,12,11,8,4,11,10]
[8,9,5,11,12,3,11,12,5,10,12,6,3,10,6,3,10,6,12,11,4,10,12,6,11,8,7,9,11,4
,8,9,5,8,9,4,8,12,5,11,12,5,10,12,6,11,12,3,10,11,6,4,12,6,11,10,3,12,11,7
,8,9,4,8,9,5,8,9,4,8,11,7,12,10,5,11,8,6,4,12,6,11,12,5,10,3,12,11,3,9,8,4,
9,8,5,10,8,4,11,12,5,12,3,7,11,6,12,10,6,12,10,3,11,7,12,11,3,9,7,4,8,9,5,
8,11,12,5,10,12,5,10,6,11,10,6,12,10,6,11,12,7,3,1,1,1,3,8,9,4,8,9,5,8,9,4]
[10,4,6,12,8,5,12,10,3,6,11,4,12,9,5,11,8,6,11,10,7,11,5,4,9,7,8,6,3,8,10,9
,5,10,4,9,3,7]

Приближеното реконструиране води до предложение 
за следните пет последователности в базовата игра:

[10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4
,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,12,12,6,12,1
0,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,12,12,6,1
2,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,12,12,
6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,12,
12,6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10,6,
12,12,6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4,10
,6,12,12,6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,10,4
,10,6,12,12,6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,10,1
0,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,10,10,4,10,6,12,12,6,12,10,4,11,12,7,5,12,8,1
0,10]
[6,11,8,11,11,11,3,1,4,11,11,7,6,11,3,10,9,5,11,8,11,11,11,3,5,11,8,11,11,
11,3,1,4,11,11,7,6,11,3,11,9,5,11,8,11,11,11,3,5,11,8,11,11,11,3,1,4,11,11
,7,6,11,3,11,9,5,11,8,11,11,11,11,5,10,8,11,11,11,3,1,4,11,11,7,6,11,3,11,
9,5,11,8,11,11,11,3,5,11,8,11,11,11,3,1,4,11,11,7,6,11,3,11,9,5,11,8,11,11
,11,3,5,11,8,11,7,11,3,1,4,11,11,7,6,11,3,11,9,5,11,8,11,11,11,3,5,11,8,11
,11,11,3,5,4,11,11,7,6,11,3,11,9,5,11,8,11,11,11,3,5,11,8,11,11,11,3,1,4,1
1,11,7]
[6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,10,8,7,10,9,3,6,10,11,7,1
0,4,10,11,11,8,6,10,12,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,6,8,4,10,9
,3,6,10,11,7,10,4,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,10,8,7,
10,9,3,6,10,11,7,10,4,10,11,11,8,6,10,12,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11
,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,
11,8,6,10,10,8,7,10,9,3,6,10,11,7,10,4,10,11,11,8,6,10,12,8,4,10,9,3,6,10,
11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,
10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,10,8,7,10,9,3,6,10,11,7,10,4,10,11,11,8,6,10,1
2,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,6,
10,6,8,4,10,9,3,6,10,11,7,10,4,8,11,11,8,6,10,10,8,7,10,9,3,6,10,11,7,10,4,

10,11,11]
[4,11,10,8,8,8,5,8,10,7,12,11,5,12,10,6,4,12,11,4,8,11,9,3,8,10,5,11,5,12,
12,4,11,10,8,8,8,5,8,10,7,12,11,5,12,10,6,4,12,11,4,8,11,9,3,8,10,5,11,5,1
2,12,4,11,10,8,8,8,5,8,10,7,12,11,5,12,10,6,4,12,11,4,8,11,9,3,8,10,5,11,5,
12,12,4,11,10,8,8,8,5,8,10,7,12,11,5,12,10,6,4,12,11,4,8,11,9,3,8,10,5,11,
5,12,12,4,11,10,8,8,8,5,8,10,7,12,11,5]
[9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,
9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9
,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,
3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3
,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,
5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5
,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,
12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,1
2,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5,10,4,10,8,4,9,3,5,12,8,5]

И следните пет последователности в безплатните за-
въртания:

[11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,1
1,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,
7,11,6,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,11,7,11,6,11,1
1,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,
10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,7,11
,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,
9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8,12,9,
11,5,11,7,11,6,11,11,10,9,10,8]
[11,4,10,5,11,9,8,11,11,11,9,6,11,4,10,5,11,9,8,11,11,7,9,6,11,4,10,5,11,1
1,11,11,11,7,7,6,11,4,10,5,11,11,8,11,11,7,9,6,11,4,11,5,11,9,8,11,11,7,12
,6,11,11,10,5,11,11,8,11,11,7,9,11,11,4,10,5,11,9,8,11,11,7,9,6,11,6,10,5,
11,9,5,8,11,7,9,6,11,4,10]
[3,6,6,10,4,10,10,9,10,9,1,11,5,5,6,4,5,9,4,8,8,11,4,8,7,10,9,9,10,9,5,10,4,
12,4,12,12,4,7,9,7,9,1,5,5,7,8,7,10,10,8,1,4,5,9,3,6,10,10,10,4,12,4,7,8,6,9
,3,5,7,10,9,10,5,10,11,12,7,12,3,3,3,12,6,9,11,9,11,4,8,12,12,1,9,10,12,12,
10,4,9,7,12,6,6,11,10,7,7,4,10,8,1,5,12,10,1,8,8,8,6,3,9,5,7,8,12,10,10,9,3,
11,10,5,12,10,11,4,10,9,8,6,8,6,10,9,7,7,7,11,12,12,6,1,12,6,3,12,10,1,4,1
1,4,5,10,10,6,6,7,10,10,8,9,5,9,1,11,10,10,6,4,11,9,8,9,8,11,4,5,7,10,6,4,1
0,7,5,10,10,10,1,12,5,6,10,6,7,9,4,8,5,12,6,7,9,9,10,7,4,10,8,10,5,11,4,3,4,
4,4,7,8,12,6,3,5,7,10,9,10,5,9,7,12,12,10,3,10,3,12,1,9,12,6,11,9,1,9,7,10,
9,4,12,5,11,10,9,7,10,10,6,3,10,7,5,9,7,11,8,4,12,5,1,5,10,8,6,10,10,4,7,7,
12,10,4,9,3,11,10,10,7,12,1,5,8,1,1,12,8,7,10,6,12,7,9,8,12,12,10,1,3,6,10,
12,5,10,4,12,4,9,10,10,6,6,8,4,10,10,9,10,9,1,11,8,5,10,3,11,9]
[3,10,6,9,8,10,6,8,9,7,6,11,3,10,8,7,3,5,8,8,9,11,4,4,8,11,4,7,8,10,11,12,8
,9,5,8,7,6,8,3,10,12,12,9,6,12,11,11,11,12,11,11,12,12,10,4,11,6,9,3,7,7,
12,3,11,12,4,6,11,8,10,9,11,8,12,6,12,3,5,3,11,8,9,6,10,6,4,11,6,11,5,3,4,1
2,11,4,9,10,6,6,12,12,5,9,4,12,4,11,5,12,3,12,9,10,6,8,11,10,12,6,5,10,10,
11,8,10,8,12,10,3,10,7,7,4,8,5,5,12,12,11,3,9,5,12,11,12,4,6,9,5,11,6,12,9,
12,6,5,8,4,6,7,11,11,12,3,5,12,8,8,5,5,8,3,12,8,3,4,5,6,10,11,3,11,11,4,8,1
0,6,5,7,10,1,10,8,12,12,11,3,5,7,4,10,11,12,5,10,12,10,8,4,11,6,12,11,6,12
,3,8,5,5,12,12,8,8,4,4,3,9,5,9,8,12,3,8,8,12,11,1,8,8,3,10,6,9,8,10,6,8,9,7,6
,11,3,10,8,7,3,5,8,8,9,11,4,4,8,11,4,7,8,10,11,12,8,9,5,8,7,6,8,3,10,12,12,9
,6,12,11,11,11,12,11,11,12,12,10,4,11,6,9,3,7,7,12,3,11,12,4,6,11,8,10,9,1
1,8,12,6,12,3,5,3,11,8,9,6,10,6,4,11,6,11,5,3,4,12,11,4,9,10,6,6,12,12,5,9,
4,12,4,11,5,12,3,12,9,10,6,8,11,10,12,6,5,10,10,11,8,10,8,12,10,3,10,7,7,4
,8,5,5,12,12,11,3,9,5,12,11,12,4,6,9,5,11,6,12,9,12,6,5,8,4,6,7,11,11,12,3,
5,12,8,8,5,5,8,3,12,8,3,4,5,6,10,11,3,11,11,4,8]
[4,9,3,9,8,9,5,11,11,5,7,6,11,8,5,10,4,7,10,3,8,11,9,7,4,10,11,6,4,10,7,10
,4,9,10,4,9,3,9,8,9,5,11,11,5,7,6,11,8,5,10,4,7,10,3,8,11,9,7,4,10,11,6,4,
10,7,10,4,9,10,4,9,3,9,8,9,5,11,11,5,7,6,11,8,5,10,4,7,10,3,8,11,9,7,4,10,1
1,6,4,10,7,10,4,9,10,4,9,3,9,8,9,5,11,11,5,7,6,11,8,5,10,4,7,10,3,8,11,9,7,
4,10,11,6]

Резултатите от направените експерименти показват 
няколко много съществени неща. На първо място рекон-
струираните последователности дават много добро прибли-
жение за интуитивното усещане на играча. Второто важно 
заключение е, че генетичният алгоритъм води до рекон-
струирани последователности, които са по-дълги от ориги-
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налните. Тази разлика се дължи основно на факта, че при 
реконструкцията няма достатъчно информация каква е дъл-
жината на оригиналните последователности. Третото важно 
заключение е, че по-късите оригинални последователности 
не водят до по-къси реконструирани последователности. 
Този резултат е логичен, тъй като реконструкцията проти-
ча при еднакъв брой наблюдавани отрязъци, а търсеното 
субоптимално решение е в пространството на отрязъците. 
Четвъртото важно заключение е, че наличието на повта-
рящи се фрагменти в оригиналните последователности не 
представляват пречка за извършване на приближената ре-
конструкция. 

5. Заключение
Представената разработка е за приблизителна рекон-

струкция на последователности по предварително известни 
отрязъци. Като инструмент за оптимизация са използвани 
генетични алгоритми, а критерий за оптималност е постига-
не на идентични отрязъци за кандидат- решението спрямо 
отрязъците на оригинала. Резултатите, постигнати в прове-
дените експерименти, показват ясно, че този подход може 
да намери реално приложение в индустрията и в частност 
в някои от игрите на шанса. 

Като препоръки за бъдещо развитие на предложените 
идеи интересно би било вместо генетични алгоритми да се 
използва дискретна еволюция на разликите, други видове 
метрики за разстояние при изчисляване на жизнеността, 
както и изчисленията да се правят паралелно на супер-
компютърни системи като системата AVITOHOL [19]. Пред-
ставеният подход за приближена реконструкция би могъл 
да намери приложение и в съвременните технологии за 
киберсигурност [20].
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