
Statmaŝino por ludo kun splitetoj

Tiu skribaĵo prezentas solvon al la ludo per statmaŝino aŭ finia aŭtomato. La originalan solvon 

skribis la uzanto Nornen en la retejo Lernu, sed ĉi tio estas mia adaptaĵo de la ria. Kompreneble mi 

sole respondecas pri ĉiuj eraroj.

La reguloj

Estas ok splitetoj sur tablo. Du ludantoj laŭvice forprenas splitetojn. En sia vico la ludanto rajtas 

forpreni unu, du aŭ tri splitetojn. Se iu ludanto forprenas tri splitetojn, post tio neniu ludanto rajtas 

forpreni tri splitetojn. Se la ludanto forprenas ĉiujn restantajn splitetojn, la ludanto venkas.

La solvo

Por esprimi la situon, kie ludanto venkas, en formo, kiu taŭgas al statmaŝino, ni unue formulu la 

regulon pri venko alie.

Se je la komenco de sia vico ludanto trovas neniun spliteton sur la tablo, tiu ludanto 

malvenkas kaj la alia ludanto venkas. 

La aro de la laŭregulaj transiroj el unu stato al alia estas jena. La linio super la nombro indikas 

malpermeson forpreni tri post tiu stato.

T={(8,7),(8,6),(8,5  ), 

(7,6),(7,5),(7,4  ), 

(6,5),(6,4),(6,3  ), 

(5,4),(5,3),(5,2  ),(5  ,4  ),(5  ,3  ), 

(4,3),(4,2),(4,1  ),(4   ,3  ),(4  ,2  ), 

(3,2),(3,1),(3,0  ),(3  ,2  ),(3  ,1  ), 

(2,1),(2,0),(2  ,1  ),(2  ,0  ),

(1,0),(1  ,0)}

Vi legu tion tiel, ke ĉiu paro (a,b) signifas, ke estas a splitetoj antaŭ forpreno kaj b post tiu. 

Tiu aro donas al ni la sekvajn statojn laŭ la nombro de splitetoj sur la tablo kaj laŭ la permeso/ 

malpermeso forpreni tri.

S={8,7,6,5,5  ,4,4  ,3,3  ,2,2  ,1,1  ,0,0  }

https://lernu.net/eo/uzanto/225808/profilo


Formale ni esprimas la transirojn per

Se (a ,b)  ∈ T  ⊂ S×S , do eblas transiri el stato a al stato b. 

Ni dividu la aron S al du subaroj: unu por la venkaj satoj V kaj alia por la malvenkaj M statoj. Estu 

V ⊂ S la aro de venkaj statoj kaj M ⊂ S la aro de malvenkaj statoj. Por tiuj du subaroj validas

V  ∩ M  =   ∅ kaj V ∪ M  = S

Klarlingve tio signifas, ke ĉiu stato estas aŭ venka aŭ malvenka kaj ne estas aliaj ebloj.

Ĉar estas du ludantoj, kiuj laŭvice forprenas splitetojn, validas, ke stato a estas venka stato (rilate al 

la aktuala ludanto), se eblas transiri el stato a al malvenka stato (rilate al la alia ludanto). Alivorte

∀a (∃b ((a,b)  ∈ T  ∧ b  ∈ M) → a  ∈ V)  

Stato a estas malvenka stato, se ne eblas transiri el stato a al malvenka stato. Alivorte 

∀a (¬∃b ((a,b)  ∈ T  ∧ b  M) → ∈ a  M)∈

Por fari tiun dividon pli facila ni pritraktu la statojn inverse, kio signifas, ke ni ne esploru de la 

komenco de la ludo ĝis la fino sed de la fino ĝis la komenco. Oni nomas tiun metodon retrospurado.

Laŭ nia alimaniere formulita konstato pri la venko la statoj 0 kaj 0 signifas malvenkon, {0,0} ⊂ M. 

Aliaj transiroj kun kiu ajn nulo en la dua pozicio estas 

{(3,0  ),(2,0),(2  ,0),(1,0),(1  ,0)}  ⊂ T 

El tiuj du kondicioj sekvas, ke

{1,1  ,2,2  ,3}  ⊂ V

Alivorte se estas iu ajn nombro da splitetoj el tiu aro sur la tablo kaj estas via vico, vi povos venki. 

Kiuj el la restaj statoj {3,4,4,5,5,6,7,8} estas venkaj kaj kiuj malvenkaj?

La transiroj el la stato 3 estas {(3,2),(3,1)}. Ĉar ni scias, ke per la rezultaj statoj 1 aŭ 2 vi povos 

venki, la antaŭa stato estas malvenka. Alivorte ĉar {1,2}  ⊂ V, do 3  ∈ M.

Simile la transiroj el la stato 4 estas {(4,3),(4,2),(4,1)}. Ĉar {1,2,3}  ⊂ V, do 4  ∈ M. 

La transiroj el la stato 4 estas {(4,3),(4,2)}. Ĉar 3  ∈ M , do 4  ∈ V.

La transiroj el la stato 5 estas {(5,4),(5,3),(5,2)}. Ĉar 4  ∈ M , do 5  ∈ V. 

La transiroj el la stato 5 estas {(5,4),(5,3)}. Ĉar 3  ∈ M , do 5  ∈ V. 

La transiroj el stato 6 estas {(6,5),(6,4),(6,3)}. Ĉar 3  ∈ M , do 6  ∈ V. 



La transiroj el stato 7 estas {(7,6),(7,5),(7,4)}. Ĉar {4,5,6}  ⊂ V , do 7  ∈ M . 

La transiroj el stato 8 estas {(8,7),(8,6),(8,5)}. Ĉar 7  ∈ M , do 8  ∈ V.

Sume la venkaj statoj estas V ={1,1,2,2,3,4,5,5,6,8}. Tio signifas, ke se estas unu el tiuj nombroj da 

splitetoj sur la tablo, kaj estas via vico, vi povos venki. Ĉar la komenca stato estas inter tiuj, 8  ∈ V, 

la unua ludanto ĉiam povos venki. 
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