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Zadanie 5
NiechG =< PosE, PosA, Mov, L > będzie grą z trésci zadania. Oznaczmy

n = |Pos| = |PosE ∪ PosA|
Pokażę gręG′ wielomianową (a dokładniej, kwadratową) ze względu na|G|, w
której koniec rozgrywki jest wyznaczony przez zbiór stanów końcowych Ewy i
Adama. W grze tego typu stany wygrywające Ewy potrafimy znajdować liniowo
ze względu na|G′|, algorytm na to był tematem zadania z pierwszej serii. Poka-
żę następnie, że stany wygrywające wG są wzajemnie odpowiednie z pewnym
podzbiorem stanów wygrywającychG′.

Niech:

Pos′E = PosE × {−n− 1,−n, . . . , 0, . . . , n, n + 1} (1)

Pos′A = PosA × {−n− 1,−n, . . . , 0, . . . , n, n + 1} (2)

Pos′ = Pos′E ∪ Pos′A = Pos× {−n− 1,−n, . . . , 0, . . . , n, n + 1} (3)

Mov′ = {((a, m), (b, n)) ∈ Pos′ × Pos′ : (a, b) ∈ Mov, n = m + lab(b)} (4)

Powiemy, że Ewa wygrywa w stanach postaci(·, n + 1), a Adam w(·,−n− 1).
ZwiązekG i G′ jest taki, że wG′ stany same pamiętają nam historię rozgryw-

ki, a przej́scia się nie zmieniają.

Twierdzenie: Ewa wygrywa w pozycji(a, 0) ∈ Pos′ wtedy i tylko wtedy, gdy
wygrywa wa ∈ Pos. Inaczej mówiąc, suman + 1 jest osiągalna wtedy i tylko
wtedy, gdy szereg sum częściowych jest rozbieżny.

Dowód:
⇒
Jésli Ewa wygrywa zaczynając w(a, 0), to ma strategię, która dla dowolnej

strategii Adama gwarantuje osiągnięcie stanu(x, n + 1).
Zauważmy, że historia rozgrywki przeciwko dowolnej strategii Adama zawie-

ra cykl: ponieważ różnych stanów wPos jest n, a historia przechodzi przez co
najmniejn + 1 stanów zPos′, to co najmniej jeden stan zPos się powtórzy. W
takim razie mamy przejścia

(a, 0) Ã (p1, s1) Ã . . . Ã (pk, sk) Ã . . . Ã (pk, sl) Ã . . . Ã (x, n + 1)

Łatwo widziéc, że musi istniéc taki cykl dodatni (w którymsl > sk). Weźmy
bowiem dowolny rosnący (ze względu na drugą współrzędną) podciąg tejścieżki,
nie musi on býc nawet poprawną historią rozgrywki (przejścia mogą býc niedo-
zwolone). Ten podciąg zawiera dokładnien + 1 elementów, więc którýs stan na
pierwszej współrzędnej się powtórzy.
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Tak więc dla dowolnej strategii Adama istnieje jakiś cykl dodatni.

Niech a ∈ Pos będzie punktem początkowym takim, że Ewa wygrywa w
(a, 0) w G′. Pokażę, że wygrywająca strategia Ewy wG′ bezpósrednio przeno-
si się doG. Będziemy teraz jednocześnie śledzíc przebieg pewnej rozgrywki w
oryginalnej grzeG oraz jej rzut doG′ (Ewa rusza wG′, Adam wG).

Weźmy dowolną strategię Adama wG. Zaczynając wa ((a, 0) w G′), prędzej
czy później po raz pierwszy przejdziemy jakiś cykl dodatni(pk, sk) Ã (pk, sl).
Zwińmy go teraz do jednego punktu. Wartość sl − sk odłożymy „na boczku”, a
w G′ znajdziemy się, z punktu widzenia Ewy, z powrotem w(pk, sk). Zauważmy,
że chóc w G′ sytuacja Ewy jest taka sama, jak przed przejściem cyklu (w szcze-
gólnósci na razie gra nie przeszła jeszcze żadnego cyklu dodatniego), to wG jej
sytuacja jest lepsza osl − sk.

Kontynuujmy rozgrywkę. Adam, wybierając ruchy wG, znów nie będzie po-
trafił unikną́c doprowadzenia przez Ewę wG′ do wej́scia w pewien cykl dodatni.
Również ten cykl możemy zwinąć do punktu.

Postępując w ten sposób Ewa polepsza swoją sytuację wG o wartósci kolejno
zwijanych cykli. W dowolnym momencie suma etykiet odwiedzonych wierzchoł-
ków w G to po prostu druga współrzędna aktualnego wierzchołka wG′ plus suma
wartósci zwiniętych cykli.

Ciąg tych sum jest rosnący, gdyż co jakiś czas zwijamy nowy dodatni cykl,
a suma elementów poza cyklem to co najwyżej−n. Jednoczésnie wahania tego
ciągu są małe (gdyby między dwoma kolejnymi zwinięciami suma zmieniła się o
więcej, niż±(2n+2), to Adam albo Ewa wygraliby już grę, więc nie byłoby czego
zwijać). W takim razie ciąg sum częściowych jest zbieżny do∞, co dowodzi, że
Ewa wygrywa wa.

⇐
Załóżmy, że(a, 0) nie jest wygrywające dla Ewy wG′, w takim razie Adam

ma strategię obronną. Weźmy dowolną strategię Ewy wG i zrzutujmy ją doG′.
Jésli Adam grając swoją strategią obronną wygra wG′, to stosując rozumowanie
analogiczne do poprzedniego dostaniemy, że stosując rzut strategii obronnej doG
osiągnie tam sumę−∞ (wystarczy zamienić Adama z Ewą i+ z −). Jésli nie,
to strategie obu graczy są bezpieczne wG′, czyli suma nigdy nie przekroczy tam
±n, a w takim razie również wG suma nigdy nie przekroczyn, o ile Adam będzie
grał rzutem strategii obronnej zG′.

Podsumowując, aby znaleźć stany wygrywające Ewy wG, wystarczy znaleź́c
jej stany wygrywające wG′ i wziąć te o drugiej współrzędnej0.
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