
Hoe win JIJ Nim?

Jij speelt met een klasgenoot het volgende spel met drie stapels muntjes. Om de beurt moet jullie van één
van de stapels kiezen en daar zoveel muntjes van afhalen als je maar wilt, als het er maar minstens één is.
Degene die het laatste muntje wegneemt, wint.

Hieronder zie je een voorbeeld met drie stapels van 10, 7 en 9 muntjes. Stel dat jij mag beginnen, wat doe
je dan? Je kunt bijvoorbeeld van de tweede stapel 3 muntjes afhalen, je tegenstander maakt vervolgens de
derde stapel leeg. Dat is niet zo handig, want nu haal jij van de eerste stapel 6 muntjes af, zodat er nog twee
stapels van 4 muntjes over zijn. Wat je tegenstander nu ook doet, als je steeds precies evenveel muntjes als
hij maar dan van de andere stapel pakt, win je gegarandeerd! Probeer dit maar eens uit. Een computerversie
van dit spel is te vinden op http://www.dotsphinx.com/nim/

Kun jij als eerste speler altijd winnen? Had je tegenstander na jouw eerste zet iets slims kunnen doen om zelf
te winnen?

Het NIM-spel is een zogenaamd combinatorisch spel. Voor combinatorische spelen blijkt dat één van de
twee spelers er altijd kan zorgen dat hij (of zij) wint. Wie van de twee dat is, hangt van de hoogte van de
stapels af.

Je kunt als volgt bepalen wie de potentiële winnaar is. Dat doe je door de hoogte van elk stapel om te
zetten in een binair getal, en deze zonder onthouden op te tellen. Deze bewerking heet NIM-optelling. Als
er 0 uitkomt en jij bent aan zet, weet je zeker dat je tegenstander ervoor kan zorgen dat jij verliest. In ons
voorbeeld, is de NIM-som van 10, 7 en 9 gelijk aan 4 (teruggerekend naar het tientallig stelsel). De eerste
speler weet dus zeker dat hij kan winnen. Maar welke zet moet hij doen?

Een manier om je volgende zet te bepalen, maakt gebruik van de zogenaamde Sprague-Grundy functie.
Met behulp van deze functie kun je zelfs laten zien dat elk combinatorisch spel, waarbij de laatste speler die
een zet kan doen, wint, equivalent is met NIM.

In het college zullen we een aantal aspecten van de Wiskundige theorie van NIM behandelen, en bewijzen
dat de boven uitgelegde methode klopt.
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Voorbereidende huiswerkopgaven ‘Hoe win JIJ NIM?’

Opgave 1 We spelen NIM met twee stapels muntjes.

a) Stel dat beide stapels 5 muntjes bevatten. Wie van de twee spelers kan er altijd voor zorgen dat hij
wint, de beginspeler, of de tweede? Wat moet deze speler doen?

b) Stel nu dat de ene stapel 5 muntjes bevat en de andere 6. Beantwoord dezelfde vraag als onder (a).

c) Probeer dezelfde vraag te beantwoorden, maar nu voor het algemene geval van n � 1 muntjes in de ene
stapel en m � 1 in de andere.

Opgave 2 We spelen het volgende spel met twee spelers, op een rij van n stoeptegels, die genummerd zijn
met de nummers 1 tot en met n. Neem aan dat n minstens 2 is. Op k < n van deze tegels ligt een muntje.
Om de beurt mogen de spelers een muntje naar een willekeurig leeg vak met een lager nummer verplaatsen.
Degene die als laatste een muntje kan verplaatsen, wint. Dit spel heet Welter’s spel. Als voorbeeld nemen we
n = 7 stoeptegels, waarop k = 3 muntjes liggen zoals in het plaatje hieronder:

Stoeptegel nummer 1 2 3 4 5 6 7
○ ○ ○

De eerste speler kan nu het muntje op tegel 3 naar tegel 2 verplaatsen. Hij kan ook het muntje op tegel 6 naar
tegels 2, 4, of 5 verplaatsen. Andere zetten mag hij niet doen.

a) Jij mag zeggen of je de beginspeler wilt zijn of niet. Wat doe je? Waarom?

b) Probeer dit spel als een variant van NIM te formuleren. In het bovenstaande voorbeeld zou je k = 3
stapels muntjes hebben. Ga na hoeveel muntjes elke van de drie stapels zouden moeten bevatten, en
welke regels je moet opleggen aan hoeveel muntjes je van een stapel mag afhalen.

c) Beargumenteer dat Welter’s spel met muntjes op tegels 1, 3, 6 “hetzelfde” is als Welter’s spel met muntjes
op tegels 2, 5:

Stoeptegel nummer 1 2 3 4 5 6 7
○ ○

dat wil zeggen dat dezelfde speler die in de eerste situatie er voor zorgen dat hij wint, ook in de tweede
situatie kan winnen, en omgekeerd.

Kun je een algemeen principe formuleren dat hieraan ten grondslag ligt?

d) Jij bent de beginspeler in het spel met muntjes op tegels 1,4 en 6. Kun jij ervoor zorgen dat je altijd
wint? Hoe?
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Opgave 3 Denk eens aan de hand van het NIM spel en het spel in Opgave 2 na, wat voor eigenschappen deze
spellen gemeen hebben.

Zoals al opgemerkt, spelen binaire getallen een belangrijke rol bij NIM. Dit zijn getallen die bestaan uit alleen
nullen en enen. De constructie werkt net als in het tientallige stelsel. In het tientallige stelsel wordt het getal
123 gelezen als

1⇥ 102 + 2⇥ 101 + 3⇥ 100.

Op dezelfde manier lezen we het binaire getal 1010 als

1⇥ 23 + 0⇥ 22 + 1⇥ 21 + 0⇥ 20 = 10 (in het tientallige stelsel).

Analoog is 111
1⇥ 22 + 1⇥ 21 + 1⇥ 20 = 7(in het tientallige stelsel).

Opgave 4

a) Reken de binaire getallen 1101, 11, 1001 om naar het tientallig stelsel.

b) Zet 4, 8, 16 en 13 om in het binaire stelsel.

De NIM-som (optellen zonder onthouden) van 1101 en 111 is

1101
111
1010

Opgave 5

a) In het binaire stelsel zijn 10, 7 en 9 gelijk aan 1010, 111, en 1001. Bereken de NIM-som van deze drie
getallen, en reken deze som terug naar het tientallig stelsel. Bereken ook de NIM-som van de binaire
getallen in opgave 4a, en reken deze som terug naar het tientallig stelsel.

b) Welke binair getal kun je bij 1010 NIM-optellen om 0 te krijgen? En welk binair getal bij 111 en 1001?
Wat denk je dat je bij het binaire getal x moet optellen om 0 te krijgen? Kun je dit ook bewijzen?

c) Kun je bij 1010, 111 en 1001 nog een ander binair getal vinden dat NIM-som 0 geeft? Denk je dat dit
algemeen geldt?

De eigenschappen 5b en c zijn belangrijke eigenschappen van NIM-optelling!
We spelen NIM met drie stapels. Volgens de korte beschrijving van het college, moet de NIM-som van de

drie stapelhoogtes (binair) ongelijk zijn aan 0, wil de beginspeler kunnen winnen. Stel dat dit inderdaad het
geval is. De vraag is, wat de beginspeler nu moet doen om zijn win-positie te behouden.

Opgave 6 Welke waarde denk je dat de NIM-som van de binaire stapelhoogtes moet hebben, na een ‘goede
zet’ van de beginspeler? Welke zetten zou de beginspeler dus kunnen doen, wanneer de begin-stapelhoogtes
10, 7 en 9 zijn?

Bonusopgave Wonderlijk genoeg is Welter’s spel veel ingewikkelder dan NIM! Het geval met twee muntjes
op de stoeptegels valt nog mee. Kun JIJ in het geval van twee muntjes alle situaties beschrijven, zodat de
beginspeler altijd verliest?

Degenen die de bonusopgave oplossen, verdienen een chocoladereep!

Veel plezier met deze opgaven en tot ziens op 29 november!
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