
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
ИГРАТА IM 

 Играта, която разглеждаме, е от типа impartial games, което означава, че ходовете, 
които могат да направят двамата играчи на дадено състояние, не се различават. 
Състоянията се разделят на печеливши (ако даден играч попадне в такова състояние, 
винаги може да спечели, независимо от това как играе неговият противник) и губещи (ако 
даден играч попадне в такова състояние, както и да играе, противникът му винаги може 
да спечели). 

 За игра, за която е известна стойността на 𝑵𝑵, знаем, че състоянието, в което на 
дъската вече е записано числото 𝑵𝑵, е губещо, защото от него не може да бъде направен 
следващ ход. Това 𝑵𝑵 ни интересува, ако в тази игра състоянието 1 е печелившо. Видовете 
на всички състояния от 𝑵𝑵− 1 до 1, можем да определим по стандартната схема: 

• едно състояние е печелившо, ако има поне един ход, който води до губещо; 
• едно състояние е губещо, ако всеки ход от него води до печелившо състояние. 

На базата на това получаваме решение на задачата със сложност 𝑶𝑶�𝑹𝑹𝟐𝟐� за 40 точки. 
Това решение е изключително важно, защото дава възможност на състезателите да видят 
за кои стойности на 𝑵𝑵 състояние 1 е печелившо, което е ключово за формулирането на 
правилна хипотеза. А тя е следната: състояние 1 е печелившо за тези 𝑵𝑵, чието представяне 
в двоична бройна система 𝑵𝑵 = 𝑏𝑏𝑘𝑘−1 ∗ 2𝑘𝑘−1 + 𝑏𝑏𝑘𝑘−2 ∗ 2𝑘𝑘−2 + ⋯+ 𝑏𝑏1 ∗ 21 + 𝑏𝑏0 ∗ 20, (𝑏𝑏𝑘𝑘−1 ≠ 0) 
удовлетворява следните условия: 

• 𝑘𝑘 e четно 
• 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 0 за всяко четно 𝑖𝑖 

Разбира се, до тази хипотеза може да се достигне и по чисто логически път, но това 
е малко по-трудно. За щастие при визуализация на търсените 𝑵𝑵 в бинарен запис, 
специфичността им е ясно забележима. 

Следва доказателство на хипотезата: 

Ако 𝑵𝑵 е нечетно, първият играч би загубил, ако вторият винаги увеличава числото 
с 1, защото първият винаги ще попада в нечетни състояния. 

Ако 𝑵𝑵 е четно, състоянието 𝑵𝑵
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 e печелившо. Нечетните състояния между 𝑵𝑵
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печеливши, а четните – губещи. Всички състояния от �𝑵𝑵
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 са печеливши, защото от 

тях чрез умножение с 2 попадаме в четно състояние между 𝑵𝑵
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 и 𝑵𝑵, за което знаем, че е 

губещо. Състоянието �𝑵𝑵
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голямо губещо състояние, което е по-голямо от 𝑵𝑵
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. Лесно се доказва, че това разпределение 
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Ако при целочисленото деление на 𝑵𝑵 с 4 получим нечетно число, тогава сме в 
първия разгледан случай и знаем, че състояние 1 ще бъде губещо. Оттук следва, че 
цифрите на четни позиции в двоичното представяне на 𝑵𝑵 трябва да бъдат 0. 

Сега трябва да измислим начин да намерим бързо броя на числата 𝑵𝑵, които имат 
това свойство и принадлежат на интервала [𝑳𝑳,𝑹𝑹]. Стандартно улеснение е да си мислим за 
броя на тези числа в интервала [0,𝑹𝑹] и от него да извадим броя в [0,𝑳𝑳 − 1]. 

 

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


Нека да разгледаме две по две цифрите в двоичното представяне на 𝑵𝑵 от най-
младшия към най-старшия разряд. Ако в 𝑖𝑖-тата поред такава двойка цифрата на четна 
позиция е 1, тогава броят на всички числа с търсеното свойство, които са не по-големи от 
разглежданата до момента част, са точно 2𝑖𝑖−1 – във всяка двойка освен текущата цифрата 
на нечетна позиция може да е 0 или 1. Ако в 𝑖𝑖-тата поред двойка цифрата на нечетна 
позиция е 1, тогава досегашният брой на числата с търсеното свойство трябва да се 
увеличи с 2𝑖𝑖−1 – ако тази цифра е 0, за останалите цифри на нечетна позиция няма 
ограничения, но ако е 1, то трябва да се спазват наложените до момента. Крайната 
сложност на решението е 𝑂𝑂(log2 𝑹𝑹). 

 

 


