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Част 1. Въведение 

Глава 1: Решения в условия на неопределеност: вероятност и 
математическо очакване 
Колкото са играчите, толкова са и причините да се играе покер. Някои сядат да играят заради 
възможността да се почувстват като част от едно затворено общество, някои – заради удоволствието 
или за да докажат своето превъзходство. Мнозина играят заради духа на съперничество, но някои 
взимат картите в ръцете си, за да утолят жаждата си за хазарт или да се отвлекат от проблемите си. 

Но освен личните и често пъти трудно обясними фактори, някои хора биват стимулирани и от 
неигрова мотивация. Например, победителят на основния турнир от World Series of Poker по всяка 
вероятност ще получи купища спонсорски предложения, договори и други бонуси покрай 
многомилионната награда за първото място. Естествено, това не са всичките причини. Някои, 
например, се самозабравят след една загубена ръка – и както и да се отнасяме към това, ние трябва 
да разглеждаме тези неща като един от факторите, който задържа играчите на масата. Дори ако 
оценяваме изключително само паричния аспект на поражението, ще се сблъскаме с проблема за 
нелинейната стойност на парите. Така, за повечето хора печалбата от $5 000 000 е по-предпочитана, 
отколкото 50%-тов шанс да се спечелят десет милиона. Работата е там, че пет милиона е сума, която 
може да промени живота, и граничната полезност на още пет милиона е значително по-малка. 

(Граничната полезност е полезност, която човекът получава от използването на още една 
допълнителна единица благо. С други думи, граничната полезност е увеличение на общата 
полезност при потребление на една допълнителна единица благо). 

В по-общ вид всичките тези фактори се изучават в рамките на раздела от икономически науки, който 
се нарича теория на полезността. Тази наука се опитва да даде количествената оценка на 
предпочитанията и мотивите на хората, за да могат в последствие направо да сравняват материални 
и нематериални блага. Играейки покер, ние също се опитваме да максимизираме полезността и това 
е важно и за всяко друго занимание. Обаче, използването на теорията за полезността в изучаването 
на играта не е възможно, защото за всеки човек са присъщи уникални криви за субективна полезност, 
така че всестранният анализ на покера ще отнеме безкрайно много време. 

Затова тук няма да се разглежда полезността като такава, ние ще я заменим с количеството 
спечелените на масата пари. По-нататък, когато ще разглеждаме теорията за управлението на 
банката, ще изясним такива понятия, като риск от банкрут, критерий на Кели и премия за риск. 
Всичките тези показатели измерват риска и се отнасят предимно към фактори, които не свързани 
непосредствено с игра на карти. Тук, ако не е указано друго, ще предполагаме, че всичките играчи 
имат необходимия банкрол, и, че единствената им цел на масата е максимизирането на печалбата, 
така че те ще се опитват да взимат най-добрите решения във всяка ситуация. 

Максимизирането на спечелените в покера пари подразбира максимизирането на 
математическото очакване на всяко решение. Но, преди да разгледаме това основополагащо 
понятие, трябва да поговорим малко за теорията на вероятностите, която стои зад идеята за 
математическото очакване. Тук е използвана книгата на Ричард Ъпщайн „Теория на хазартни игри и 
статистическа логика“ – отлично пособие за теория на вероятностите и използването й в хазартните 
игри. 

Вероятност 
Повечето решения на масата за покер се взимат в ситуации, където крайният резултат все още не е 
определен. Когато крупието раздава картите, ние не знаем нищо за конкретните карти на нашите 
опоненти. Обаче, това не означава, че изобщо нямаме никаква информация. Така, правилата на 
играта доста ясно ограничават кръга на възможните ръце – например, един играч може да държи 
вале и десет купи, но не и изумрудения поп и не знам какво си. Съставът на тестето е известен преди 
раздаването и това ни дава първоначалната представа за ръцете на опонентите. 
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Представете си едно раздаване в Холдема. Колко често ще имаме покет аса? Ако вече знаете 
отговора, тогава помислете, какво стои зад него. Ако ни раздадат милион подобни ръце, какво 
тогава? А десет милиона? Колко често ще имаме аса? С времето отношението на чифт аса към 
останалите ръце ще стигне до едно число. Имено това е определение на вероятността. В същност, 
вероятността е ключовият елемент в процеса за взимане на решения в покера, защото тя ни дава 
математическия апарат, с помощта на който можем да оценим шанса за настъпване на неопределени 
събития. 

Ако в рамките на “n” събития в един експеримент (например, раздаване на ръка в Холдема) някое 
събитие „х“ се случва n0 пъти, тогава казват, че вероятността (означава се чрез „р“) за настъпване на 
събитието „х“ е: 

𝑝(𝑥) = lim
𝑛→∞

𝑛0

𝑛
 (1.1) 

Вероятността една отделно взета ръка в Холдема да са аса е 
1

221
. Разбира се, бихме могли да го 

определим и по друг начин, изигравайки няколко милиарда ръце и пресмятайки количеството 
раздадени покет аса. По понятни причини няма да правим това. Ще използваме по-продуктивен 
подход и ще разбием тази задача на няколко прости съставни части. За начало, да отговорим на 
въпроса: каква е вероятността една от нашите карти да е асо? Можем да отидем по-нататък и да се 
запитаме: каква е вероятността една от картите ни да е асо пика? 

Последният въпрос е лесен за отговор. Ще приемем следното: 

 В тестето има 52 карти 

 Всичките карти имат еднаква вероятност 

Тогава вероятността да получим имено асо пика (1 карта от тестето) ще е 
1

52
. А какъв е шансът една от 

нашите карти да е което и да е асо от тестето? Очевидно, че тази вероятност се състои от вероятността 
да излезе или асо пика, ИЛИ асо купа, ИЛИ асо спатия, ИЛИ асо каро. Тъй като всичките карти в тестето 
са еднакво вероятни, а асата са 4 на брой, тогава търсената вероятност е: 

𝑝(𝐴) = (4) ∗ (
1

52
) 

𝑝(𝐴) = (
1

13
) 

Можем да събираме тези вероятности, защото разглеждаме взаимоизключващите се събития. 
Просто казано, нито една карта не може да бъде едновременно и асо пика и асо купа. 

Независими събития 
От друга страна, някои събития не са взаимоизключващи се. Ето две събития: 

1. Раздадената карта е купа 
2. Раздадената карта е асо 

Ако се опитаме да пресметнем вероятността картата ни да е купа ИЛИ асо, тогава ще стигнем до 
следния извод. В тестето са 52 карти, от тях 13 са купи, следователно, вероятността на първото 
събитие е ¼. Вероятността да имаме асо, както и преди е 1/13. Обаче, сега не можем просто да 
съберем двете числа – напълно е възможно картата ни да е асо купа. Съществуват два типа връзки 
между събитията. В първия случай те (събития) нямат никакво взаимно влияние. Например, текущата 
стойност на индекс NASDAQ и числото върху хвърления зар в едно от казината в Монте Карло 
наистина никак не са свързани помежду си. Нито едно от тези събития по никакъв начин не може да 
повлияе върху другото. Ако вероятността за едновременното настъпване на двете събития е равна 
на произведението на вероятностите за настъпването на всяко едно от тях по-отделно, тогава такива 
събития се наричат независими. 
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В нашия случай, вероятността, раздадената карта да е асо купа, е (
1

4
) ∗ (

1

13
) или (

1

52
). Ясно е, че фактът 

картата да е купа, никак не е свързан с това, тя да е и асо – всичките бои в тестето имат еднакъв брой 
карти. Независимите събития не са взаимоизключващи се освен случая, когато вероятността за 
настъпването на едно от събитията е равна на нула. В тестето имаме 13 купи и 4 аса. Но, ако просто 
съберем тези вероятности, тогава ще преброим асо купа два пъти. Така че, в действителност, трябва 
да смятаме, че в тестето има 13 купи и 3 аса. В теорията на вероятностите, за да се пресметне 
вероятността за настъпване на поне едно от две невзаимоизключващите се събития А и В, трябва от 
сбора на вероятностите за настъпване на събитие А и събитие В да извадим вероятността за 

настъпването и на двете събития. Така, че шансът да ни се раздаде или асо, или купа е: 
1

4
+

1

13
−

1

52
 

или 
4

13
. Тази формула се използва както за зависими, така и за независими събития. 

Зависими събития 
Както вероятно вече сте разбрали, съществуват и зависими събития – тоест тези, които по някакъв 
начин влияят едно върху друго. Например, футболният вратар ще спаси 3% от всичките дузпи в серия, 
а неговия отбор ще печели мача в 60% от случаите чрез серия от дузпи. Но вероятността за победата 
на отбора на вратаря, ако той няма да пропусне нито една дузпа, разбира се, няма да е равна на 
произведението на 60% и 3%. Напротив, тя ще е много близка до 3%, тъй като отборът почти винаги 
печели мача, ако вратарят успее да спаси всичките дузпи. Такива събития се наричат зависими. Също 
така, можем да разглеждаме условна вероятност за събитие А – това е шанс за настъпване на 
събитие А, ако се е случило събитие В. Вероятността за настъпване на зависими събития А и В е равна 
на произведението на вероятността на събитие А и условната вероятност на събитие В (ако се е 
случило събитие А). Събитията ще се смятат за независими, ако условната вероятност на събитие А 
(ако се е случило събитие В) е равна точно на вероятността за настъпването единствено на събитие 
А. 

Да направим едно обобщение в математическа форма: 

𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) = вероятност за настъпване на А или В 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = вероятност за едновременно настъпване на събития А и В 

𝑝(𝐴|𝐵) = условна вероятност за събитие А, ако събитието В вече се е случило.  

Знаците  и  са взети от теорията за множествата и те означават „единство“ и „пресичане“, 
съответно. Макар че, по-просто ще е да ги наречем „или“ и „и“. Символът | означава „условие“. По 
този начин, тези формули могат да се четат по следния начин: 

𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) = „вероятност А или В“ 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = „вероятност А и В“ 

𝑝(𝐴|𝐵) = „вероятност А при В“ 

За взаимоизключващи се събития: 

𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑝(𝐴) + 𝑝(𝐵)  (1.2) 

За независими събития: 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑝(𝐴) ∗ 𝑝(𝐵)  (1.3) 

За всякакви събития: 

𝑝(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑝(𝐴) + 𝑝(𝐵) − 𝑝(𝐴 ∩ 𝐵)  (1.4) 

За зависими събития: 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑝(𝐴) ∗ 𝑝(𝐵|𝐴)  (1.5) 
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Уравнението (1.2) е частен случай на уравнението (1.4) за взаимоизключващи се събития, когато 
𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 0. А уравнението (1.3) е частният случай на уравнението (1.5), тъй като за независимите 
събития 𝑝(𝐵|𝐴) = 𝑝(𝐵). Също така, ако 𝑝(𝐵|𝐴) = 𝑝(𝐵), тогава 𝑝(А|В) = 𝑝(А). 

А сега да се върнем към първоначалния ни въпрос – колко често ще ни раздадат покет аса? Тук 
разглеждаме две събития: 

А: първата карта асо 

В: втората карта асо 

𝑝(𝐴) =
1

13
 и 𝑝(В) =

1

13
. Обаче, това са две зависими събития, тъй като, ако настъпва събитие А 

(първата карта е асо), тогава събитието В става по-малко вероятно, тъй като в тестето остават само 
три аса. Така че 𝑝(𝐵|𝐴) ще изразява шанса втората карта да е асо при условие, че вече имаме едно 

асо. В тестето са останали три аса и 51 карта, по този начин, 𝑝(𝐵|𝐴) =
3

51
=

1

17
. 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑝(𝐴) ∗ 𝑝(𝐵|𝐴)  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

13
∗

1

17
  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

221
  

Вероятностите имат още няколко прости свойства. Първо, вероятността на всяко събитие не може да 
бъде по-малка от нула или по-голяма от единица. Както можеше да се разбере от нашето 
определение за вероятността, “n” събития не могат да доведат до броя резултати, по-големи от “n”. 
И естествено, същото се отнася за числото, по-малко от 0 (нито едно събитие не може да се случи -1 
пъти). 

Вероятността на събитие, което ще се случи със сигурност, е равно на 1. Вероятността за 
противоположния изход (тоест шанса събитието да не се случи) е равна на единица минус 
вероятността за настъпването на събитието. 

Да обобщим казаното в няколко прости формули: 

𝑝(�̅�) = вероятност събитието А да не се случи 

С = събитието ще се случи със сигурност 

I = събитието е невъзможно 

Тогава ще получим: 

0 ≤ 𝑝(𝐴) ≤ 1 за всяко събитие (1.6) 

𝑝(𝐶) = 1  (1.7) 

𝑝(𝐼) = 0  (1.8) 

𝑝(𝐴) + 𝑝(�̅�) = 1  (1.9) 

Уравнението (1.9) може да се представи в следния вид: 

𝑝(𝐴) = 1 − 𝑝(�̅�)  (1.10) 

Използвайки тези прости правила, можем да решим множество задачи от теорията на вероятностите. 

Някои области за приложение на теорията на вероятностите са достатъчно елементарни. Например, 
ако искаме да узнаем, колко често на заровете ще пада чифт шестици. Тази задача може да се реши 
с помощта на уравнение (1.3), тъй като хвърлянето на заровете е независимо събитие. Нека „р(А)“ е 
вероятността да падне шестица при хвърлянето на единия зар, а „р(В)“ е вероятността за същото при 
хвърлянето на другия зар. Тогава: 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑝(𝐴) ∗ 𝑝(𝐵)  
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𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

6
∗

1

6
  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) =
1

36
  

Също така, използвайки уравнение 1.2, можем да определим, колко често един играч ще държи 
префлоп аса, попове или дами (в Холдема): 

𝑝(𝐴𝐴) =
1

221
  

𝑝(𝐾𝐾) =
1

221
  

𝑝(𝑄𝑄) =
1

221
  

𝑝({𝐴𝐴, 𝐾𝐾, 𝑄𝑄}) = 𝑝(𝐴𝐴) + 𝑝(𝐾𝐾) + 𝑝(𝑄𝑄) =
3

221
  

Да минем към по-сложни задачи. Например, колко често ръка от една боя уцелва флъш на флопа? 

Ако държим две карти от една боя, тогава в тестето остават 11 карти от тази боя. И трите карти на 
флопа трябва да са от същата боя, по този начин, имаме три зависими събития: А – първата карта на 
флопа е от нужната боя, В – втората карта на флопа е от нужната боя (ако събитието А се е случило), 
С – третата карта е от нужната боя (при условие, че са се случили и събитие А и събитие В). 

𝑝(𝐴) =
11

50
 – (две карти от една боя са вече у нас) 

𝑝(𝐵|𝐴) =
10

49
 (една карта на флопа – трите карти вече не са в тестето) 

𝑝(𝐶|𝐴 ∩ 𝐵) =
9

48
 (две карти на флопа – четири карти се изключват от тестето) 

Да поставим тези данни в уравнение 1.5: 

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑝(𝐴) ∗ 𝑝(𝐵|𝐴)  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) =
11

50
∗

10

49
=

11

245
  

Тоест, засега сме определили вероятността на събитията и А и В. Нека 𝐷 =  𝑝(𝐴 ∩ 𝐵), тогава отново 
можем да използваме уравнение 1.5: 

𝑝(𝐷 ∩ 𝐶) = 𝑝(𝐷) ∗ 𝑝(𝐶|𝐷)  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) = 𝑝(𝐴 ∩ 𝐵) ∗ 𝑝(𝐶|𝐴 ∩ 𝐵)  

𝑝(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) =
11

245
∗

9

48
=

99

11760
=

33

3920
=0,0084 или малко по-малко от 1%. 

Можем да използваме тези правила фактически за всяка ситуация и по-нататък ще използваме 
получените тук уравнения за изчисляване на вероятностите на отделни събития. 

Разпределение на вероятности 
Макар и вероятностите на отделни събития, несъмнено, са важни, често те са недостатъчни за пълния 
анализ на ситуация. Много често също така е важно да се разглежда множество вероятности в 
съвкупност. За да се опишат възможните изходи от някое събитие, както и съответните им 
вероятности, може да използваме така нареченото разпределение на вероятности. 

Представете си хвърлянето на монета. Това събитие има само два възможни изхода – те са равно 
вероятни и взаимно се изключват, така че вероятността за настъпване на което и да е от тях е равна 

на 
1

2
. Ние можем да представим разпределението на вероятностите за хвърлянето на монетата чрез 

съпоставяне на всеки от изходите с неговата вероятност (ези – ½ и тура - ½ ) 

Нека С е разпределяне на вероятностите за резултата от хвърлянето на монетата, тогава можем да 
запишем следния израз: С = {(Ези, ½), (Тура, ½)}. 
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По същия начин може да се изрази и разпределянето на вероятностите за един зар: 

D = {(1, 1/6), (2, 1/6), (3, 1/6), (4, 1/6), (5, 1/6), (6, 1/6)} 

Можем да съставим дискретно разпределение на вероятностите за всяко събитие чрез изброяване 
на всички взаимоизключващи се събития и техните вероятности. 

Забележка: Тук „дискретно“ означава, че имаме работа с краен брой изходи, които 
могат да бъдат изразени чрез просто изброяване в реални числа. 

Това също така означава, че можем да опишем различните разпределения за едно и също събитие. 
Например, за хвърлянето на зара можем да съставим второ разпределение, но вече за случая, когато 
на зара пада четно или нечетно число: 

D1 = {(Четно, ½), (Нечетно, ½)} 

В покера ние почти винаги мислим за това, което може да има нашия опонент. Но много рядко 
можем да стесним броя на възможните комбинации до една ръка. Вместо това, ние създаваме 
разпределение (диапазон) на възможните карти на опонента, което отразява предполагаемите му 
ръце и вероятността той да ги има. В началото на едно раздаване разпределението на вероятностите 
за ръката на всеки играч е абсолютно еднакво. Но след като се направят първите залози и на масата 
се сложат нови карти, ние можем да използваме получената информация, както и знанието на 
нашите карти, за да оценим вероятността на всяка ръка в диапазона на опонентите. 

Понякога на всеки елемент от разпределението можем да дадем числена стойност. Представете си, 
че приятелят ви предлага да хвърляте монета. Победителят взима $10 от победения. Резултатът от 
хвърлянето на монетата се описва чрез разпределяне на вероятности, което споменахме горе: 

С = {(Ези,
1

2
) , (Тура,

1

2
)}  

Тъй като знаем, че монетата е редовна, тогава изобщо не е важно, кой избира страната. Така че 
можем да съставим второ разпределение, но вече за резултата от залога: 

𝐶1 = {(𝑊𝑜𝑛,
1

2
) , (𝐿𝑜𝑠𝑡,

1

2
)}  

Можем да стигнем и по-далеч и да вмъкнем числените стойности за всеки резултат. Ако ние печелим, 
приятелят ще ни плати $10, ако загубим – ние му плащаме $10. Ще имаме следното разпределение: 

𝐵 = {(+$10,
1

2
) , (−$10,

1

2
)}  

Когато в разпределението присъстват числени стойности за всяко от събитията, можем да намерим 
математическото очакване (МО) на това разпределение – за тази цел всеки резултат трябва да 
умножим по неговата вероятност, а след това – да съберем получените стойности. Тук ще използваме 
<Х> като „математическо очакване на събитие Х“. За нашия пример МО ще е равно на: 

< 𝐵 >= (
1

2
∗ $10) + [

1

2
∗ (−$10)]  

< 𝐵 >= $5 − $5 = 0  

Надявам се, че този отговор е интуитивно разбираем – ако хвърляме монетата и всеки път залагаме 
една и съща сума, тогава нашите загуби ще са равни на печалбите. Така че, средно, няма да имаме 
никаква печалба. Междувременно, математическото очакване за отказ от това предложение – 
хвърляне на монетата, също е равно на нула. 

За разпределение „Р“, където всеки от „n” резултати има стойност “xi” и вероятност “pi”, 
математическото очакване <Р> е равно на: 

𝑃 = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1     (1.11) 
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Забележка: Ако не сте запознати с математиката, символът  означава сбор на някакви 
събираеми, означени с индекси. В нашия случай – сбор на всички събираеми с индекс i 
от 1 до някакво “n” 

В основата на всяка печеливша стратегия в покера или който и да е друг вид хазартна игра е заложена 
идея за максимизиране на математическото очакване. В този пример вашият приятел ви предлага 
честен залог – средно вие няма нито да печелите, нито да губите повече, отколкото ако щяхте да се 
откажете от играта. 

А сега да си представим, че ви се предлага нещо малко по-различно. Ще хвърляте монетата и, ако 
ние печелим, той ще ни плати $11, но ако печели той, тогава ние ще му платим само $10. И отново, 
математическото очакване от отказа от играта е 0, докато очакването от играта не е 0, защото можете 
да спечелите повече, отколкото ще трябва да платите в случай на загуба. Вашето математическо 
очакване от този нов залог “Bn” е равно на: 

< 𝐵𝑛 >=
1

2
∗ $11 +

1

2
∗ (−$10) = $0,5  

Излиза, че средно ще печелите по 50 цента за всяко хвърляне. Разбира се, това не е гарантирана 
печалба. Нещо повече, вие никога няма да можете да спечелите точно 50 цента за едно хвърляне на 
монетата. 

Математическото очакване съществува само във вид на гранична стойност. Нека да разгледаме още 
един пример. Приятелят ви е размислил и предлага нова игра. Ще хвърляте по два зара и, ако падне 
чифт шестици, тогава той ще ви плати $30. Ако резултатът е друг, тогава вие, на своя ред, ще му 
дължите $1. Да пресметнем нашето математическо очакване1: 

𝐵𝑑 = ($30) ∗
1

36
+ (−$1) ∗

35

36
  

𝐵𝑑 =
30

36
−

35

36
= −

5

36
= −$0,14    

За вас тази игра ще е на загуба – средно ще губите по 14 цента на всяко хвърляне. Сега не бива да 
приемате това предложение, тъй като математическото очакване на отказа е 0. Кажете на приятеля 
си, че идеята с монетите ви харесва повече. Между другото, именно такъв вид залог се предлага в 
игрите на зарове във всичките казина по света. 

Много важна черта на математическото очакване се състои в това, че то е адитивно. По-просто 
казано, математическото очакване от шестте залога, направени  подред, е равно на сбора на 
направените залози. Повечето хазартни игри, както и повечето ситуации в живота, работят на този 
принцип. На нас постоянно ни се предлага да хвърляме монетата, заровете и т.н. Някои игри за нас 
имат положително очакване, а някои – отрицателно. Понякога разглежданото събитие ще зависи не 
от монетата, а от договора за застраховка или доходността на акциите. Безплатните питиета и 
неугасващите светлини на Лас Вегас се финансират от милиони незабележими подхвърляния на 
монетата, във всяко от които предимството има казиното. А опитният покер играч използва 
свойството на адитивност всеки път, когато се опитва да прави залози с положително математическо 
очакване. 

Използвайки разпределението на вероятностите в покера, ние често ще пропускаме конкретните 
вероятности за всяка от ръцете. Когато ще го правим, това ще означава, че относителните 
вероятности за всяка от ръцете са такива, сякаш картите са току що раздадени. Например, един много 
тайт играч прави рейз и ние, от горчивия си опит, знаем, че той го прави само с най-силните ръце от 
следния диапазон: 

H = {AA, KK, QQ, AKs, AKo} 

                                                           
1 Спомняте си, нали, че вероятността да паднат две еднакви числа на двата зара е 1/6*1/6=1/36 
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Отсъствието на вероятностите за всяка от ръцете тук означава, че ние смятаме относителните 
вероятности за неизменни от момента на раздаването на карти. Ще използваме означение <Х> за 
ситуации, когато имаме работа с няколко диапазона едновременно. Да речем, че разглеждаме ръка, 
в която играчите А и В имат ръце от следните диапазони: 

A = {AA, KK, QQ, JJ, AKo, AKs} 

B = {AA, KK, QQ} 

В този случай ще използваме следните означения: 

<А, В>: очакване от разиграване на диапазон A срещу диапазон В 

<А, АА|B>: очакване от разиграване на диапазон А срещу ръка АА от диапазон В 

<AA|A, AA|B>: очакване от разиграване на ръка АА от А срещу АА от В 

<А, В> = р(АА)<А, АА|B> + p(KK)<A, KK|B> + p(QQ)<A, QQ|B> и така нататък. 

Също така можем да правим елементарни аритметични операции с елементите от разпределението. 
Например, ако умножим всичките стойности от изходите (резултатите) по константа, тогава 
математическото очакване на новото разпределение ще е равно на математическото очакване на 
старото, умножено по тази константа. А ако добавим някое число към стойността на всеки резултат, 
тогава математическото очакване, получено за това разпределение, ще е равно на МО от началното 
разпределение плюс това число. 

Трябва да отделим малко внимание на един от начините за изразяване на вероятността – одс (или 
шансове). Одс е отношение на вероятността събитието да не се случи към вероятността, че то ще се 
случи. Одс могат да се изразяват по всякакъв удобен начин и често се записват като „7 към 5“, „3 към 
2“ и т.н. Например, можем да говорим за относителната ценност на някоя ръка по следния начин: 
„Тази ръка е фаворит 7 към 3“, което трябва да се разбира по следния начин: „Тази ръка има 70% 
шансове за победа“. 

Одс са малко по-сложни за използване (по сравнение с обикновените вероятности), тъй като не се 
умножават толкова лесно по резултатите от събитията, за да се получи математическото очакване. 
Обаче, „истинските“ играчи често използват именно одс, защото печалбите им се пресмятат въз 
основа на тези съотношения. 

Трябва да се запомни 

 Вероятността на едно събитие е отношение на броя наблюдения, при които 
събитието е настъпило, към общото количество наблюдения на безкрайно дълга 
дистанция 

 Разпределение на вероятности е изброяване на всякакви възможни 
взаимоизключващи се изходи за някое събитие, относително съответните им 
вероятности 

 Математическо очакване за разпределение на вероятности с числени стойности 
представлява сбора от произведенията на резултатите по техните вероятности 

 Математическо очакване е адитивно 

 Математическият подход към покера в повечето случаи предполага 
максимизиране на математическото очакване 

Глава 2: Предсказваме бъдещето: дисперсия (вариация) и извадка 
Разпределенията на вероятностите с числените стойности имат два параметъра, които почти изцяло 
описват поведението на случайната величина. Първият от тях – математическото очакване, вече сме 
разгледали. Вторият се нарича дисперсия (вариация) и показва разхвърлянето на случайната 
величина, тоест възможното й отклонение от математическото очакване. Казано по-просто, 



Част 1. Въведение  
Глава 2: Предсказваме бъдещето: дисперсия (вариация) и извадка 

Page 12 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

математическото очакване ни казва, колко ще спечелим (средно), а дисперсията (вариацията) – 
колко далеч от очакваното могат да отидат резултатите. 

Изчислявайки дисперсията, ние фактически определяме диапазон от възможни резултати след 
многократното повтаряне на някакво събитие. Оценяването на отклонението от математическото 
очакване както в положителна, така и в отрицателна посока е важно в различни сфери – например, 
на много места в производство съществува диапазон на допустими параметри на продукта, 
отклонението от които (положително или отрицателно) е крайно нежелателно. Обаче, в покера 
вариацията се възприема крайно едностранчиво – много от играчите рядко мислят, че могат да 
печелят повече, отколкото предсказва математическото очакване. Нещо повече, думата „вариация“ 
в повечето случаи се възприема изключително като период с липса на късмет (или просто даунсуинг). 

Тази гледна точка има място, особено, ако говорим за професионалните играчи, обаче, 
същевременно, тя учи да се игнорират резултатите от свръх очакване и, като следствие, развива 
схващане, че положителните резултати по-добре отразяват разпределението на вероятностите за 
конкретно събитие.  

Една от основните задачи на статистиката е намиране на определен изход/резултат при 
предварително зададени условия (и обратно – определяне на условия при вече известен резултат). 
В покера тези две задачи не губят значимостта си. 

Ще наричаме целия диапазон от елементи (стойности) с предварително зададени свойства 
генерална съвкупност, а диапазон от разглеждани значения – извадка. Често пъти в покера ние не 
можем да оценим всичките елементи от генералната съвкупност, затова основният ни обект ще са 
отделни извадки. 

Забележка: В живота ние доста рядко ще се сблъскаме със случаи, в които генералната 
съвкупност е предварително известна. Например, ако изучаваме жителите на един 
град, тогава на теория можем да имаме изчерпателно описание на всеки елемент от 
съвкупността (за всеки жител на града). Обаче, най-често генералната съвкупност няма 
да ни е известна – да речем, ние никога няма да имаме пълната информация за 
генералната съвкупност от „жителите на Земята“ или „мъже между 18 и 40 години“. 

Повечето курсове и учебници по статистика доста добре обясняват основите на вероятностите, както 
и методите за съставянето на извадките, проверка на хипотези, определяне на корелации и т.н. В 
тази книга ние често ще прибягваме към правилата и алгоритмите от теорията на вероятностите и 
статистиката, затова по-надолу ще видите кратък обзор на някои от теми, които са намерили място в 
покера (особено при анализа на резултати). Специално пропуснахме доста голям обем информация, 
която няма отношение към тази книга и за по-подробно изучаване на разглежданите въпроси ви 
препоръчваме да се обърнете към съответните източници. 

Един доста разпространен въпрос в покера звучи така: „Колко често ще приключвам сесията си на 
плюс?“ Можем да перифразираме този въпрос по следния начин: „Каква е вероятността в 
разглежданата извадка от генералната съвкупност от моите сесии, резултатът да е по-голям от 0?“ 
Най-простият отговор на този въпрос звучи така: „Направете анализ на разпределението на вашите 
сесии в дадена игра и съберете вероятностите за всичките случаи, където крайният резултат беше по-
голям от нула.“  

За съжаление, не е възможно да получим подобно разпределяне на вероятностите – няма значение, 
колко данни имате, вие винаги ще имате работа само с извадка, но не и генерална съвкупност. Но 
нека да си представим, че по някакъв начин знаете математическото си очакване във всяка ръка и 
вариацията в играта, както и колко пъти средно продължава игровата ви сесия. Тогава можем да 
използваме статистическите методи за оценяването на факта, колко често ще завършвате сесията си 
на плюс. Вече знаем, какво е математическото очакване (което също така наричат средна стойност 
на разпределението), остана само… 
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Дисперсия (вариация) 
Втората съставляваща от нашите изчисления е вариация (дисперсия), мярката за отклонение на 
случайна величина от математическото очакване. Представете си два баса: в единият вие хвърляте 
„честна“ монета, в другия – зар с изплащане 5 към 1, ако падне шестица. И двете игри имат нулево 
очакване, обаче втория бас има по-висока вариация - в 1/6 от случаите ще получите $5 (или с 5 
единици повече от МО), а през останалите 5/6 ще заплатите $1 (или с една единица по-малко от МО). 

За да пресметнем вариацията, трябва намерим квадрата на разликата между математическото 
очакване и резултата, да го умножим по вероятността на този резултат, а след това да съберем 
получените стойности. 

За разпределение „Р“, където всеки от “n” резултати има значение “xi” и вероятност “pi”, вариацията 
“Vp” е равна на: 

𝑉𝑝 = ∑ 𝑝𝑖(𝑥𝑖−< 𝑃 >)2𝑛
𝑖=1   (2.1) 

Обърнете внимание, всяко събираемо ще е положително, затова вариацията винаги е положителна. 
В разглеждания пример, вариацията при хвърлянето на монетата е: 

𝑉𝑐 = (
1

2
) (1 − 0)2 + (

1

2
)(−1 − 0)2  

Vc = 1 

За зара е: 

𝑉𝑑 = (
5

6
)(−1 − 0)2 + (

1

6
)(5 − 0)2  

Vd = 5 

В покера лууз-играта има по-голяма вариация от тайт, защото резултатите й ще имат по-голямо 
отклонение от средната стойност (вие ще печелите по-големи потове, обаче вероятните ви загуби 
също ще нараснат). Стилът на играта също има влияние върху вариацията: тънките стойностни залози 
и рейзове с полублъфове могат да увеличат вашата вариация, математическото очакване или 
едновременно и двата параметъра. От друга страна, маниакалната игра увеличава вариацията, но 
при това намалява очакването. А прекалено тайт-игра намалява и очакването, и вариацията. В 
четвърта глава ще разгледаме теория за управление на банката, рискове при покер игра и ще изучим 
влиянието на вариацията върху стойността на парите. Обаче, с изключение на тази глава, ние няма 
да отчитаме вариация при взимането на решения на масата, тъй като вариацията е параметър, който 
само описва ситуацията, но не и диктува хода на действията (за разлика от математическото 
очакване). 

Вариацията ни казва за очакваното отклонение от средната стойност на разпределението 
(математическото очакване). Също като математическото очакване, вариацията е адитивна. Така че, 
ако хвърлите зарчето два пъти вашата вариация за две хвърляния няма да е 5, както вече 
определихме, а ще е 10. 

Поради това, че дисперсията се пресмята като квадрат на отклонението на резултата спрямо 
очакването, ние не можем да сравняваме вариацията и математическото очакване направо. Ако 
искаме да го направим, тогава трябва да вземем корен квадратен от получената стойност на 
вариацията – този параметър се нарича стандартно отклонение. За нашия пример със зара 

стандартното отклонение за едно хвърляне ще е √5 ≈ 2,23. В повечето случаи за означаване на 

стандартното отклонение се използва символът  „сигма“, а „сигма на квадрат“ (2) означава 
дисперсия. 

𝜎 = √𝑉   (2.2) 

𝜎2 = 𝑉  (2.3) 
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Нормално разпределение 
Представете си, че хвърляме монетата. Резултатът от хвърлянето на монетата се смята за случайна 
величина. Нека означим двата възможни изхода на това събитие като 1 (ези) и 0 (тура). По този начин, 
в резултат от хвърлянето на монетата ние ще получим или 1 (в половината от случаите), или 0 (в 
другата половина от случаите). Ако съберем заедно резултатите от множеството хвърляния, ще 
получим сбора от стойностите за случайната величина, който се нарича извадка. Стойността на 
извадката в нашия случай ще е равна на броя на ези. 

 А сега си представете, че сме хвърлили монетата 100 пъти. Математическото очакване за броя 
паднали езита ще е 50, т.е. при всяко хвърляне математическото очакване ще е 0,5. 

Да пресметнем дисперсията и стандартното отклонение за едно хвърляне: 

𝜎2 = (
1

2
) (1 −

1

2
)

2
+ (

1

2
)(0 −

1

2
)2  

𝜎2 = 1/4  

 = ½ 

От предната глава знаем, че дисперсията е адитивна. Така че дисперсия от 100 хвърляния ще е 25. 

Нашата извадка има стандартно отклонение, както и само едно хвърляне. Обаче, за разлика от 
дисперсия, стандартното отклонение не е адитивно – съществува специално правило за изчисляване 
на „сигмата“ за една извадка. 

За “N” брой събития дисперсията (а, като следствие, и стандартното отклонение) ще е равна на: 

𝜎𝑁
2 = 𝑁𝜎2   

𝜎𝑁 = 𝜎√𝑁  (2.4) 

Корен квадратен от броя събития във формулата за стандартното отклонение е много важен, тъй като 
показва, как се променя отклонението при голям брой събития. Ако хвърлим монетата само веднъж, 
тогава стандартното отклонение ще е ½. Но след 100 събития то ще бъде само 5 (корен квадратен от 
100, умножен по ½). 

Разпределението на резултатите от едно случайно събитие в извадката е разпределение на 
вероятностите, но то също така се нарича извадково разпределение. Централната Гранична 
Теорема е важна теория от статистиката и според нея с увеличаване на размера на извадката 
разпределение на стойностите се стреми към специалния вид на разпределяне на вероятностите – 
нормалното разпределение. 

Графиката за нормалното разпределение има камбановидна форма, където пикът на кривата е 
средната стойност (математическо очакване), а краищата асимптотично (т.е. те могат да бъдат 
безкрайно близки до нулата, но никога няма да са равни на нула) се стремят към нулата при 
стойностите „х“, които отиват в плюс или минус безкрайност. Формата на кривата зависи от 
стандартното отклонение на генералната съвкупност. Площта под кривата за нормалното 
разпределение е равна на 1 (както и при всички други разпределения на вероятностите), а областта 
под кривата в интервал [x1, x2] (на картинката, означена като „А“) е равна на вероятността стойността 
на резултата от някое събитие да попадне в интервала между х1 и х2. 
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Фигура 1: Нормално разпределение 

Казано по-просто, Централната Гранична Теорема гласи, че ако вземем някаква генерална 
съвкупност и разгледаме множество големи извадки от нея (размерът тук зависи от типа на данните, 
които се анализират), тогава резултатите ще се намират в описаната горе камбановидна крива с 
център върху математическото очакване. 

Уравнението за функцията за нормално разпределение със средна стойност и стандартно отклонение 
изглежда така: 

𝑁(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
exp (

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 )  (2.5) 

Площта между две точки по оста Х под кривата за нормалното разпределение е равна на 
вероятността някаква стойност от нашата извадка със съответното математическо очакване и 
дисперсията да попада в зададения от тези две точки интервал. Нормалното разпределение е 
симетрично спрямо средната стойност, така че половината от общата й площ се намира отляво – 
другата половина – отдясно. 

Обикновено, площта на участъците под кривата за разпределение се пресмята чрез използване на 

така наречената z-оценка, където z = (x - )/. Тя показва с колко „сигми“ (стандартни отклонения) 
някакъв резултат „х“ отстои от средната стойност на разпределението. 

z = (x - )/ (2.6) 

След това можем да намерим интегралната функция на разпределението (също така се нарича 
интеграл на вероятността или функция на Лаплас) за z-оценката, която фактически представлява 
площта на областта, разположена вляво от стойността „х“ под кривата на разпределението (при 

математическото очакване 0 и стандартното отклонение 1). Тази функция се нарича (х):  

Нека “z” е нормирана z-оценка на величина „х“, тогава интегралната функция за разпределението 
има вид: 

(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ exp (−

𝑧2

2
)

𝑥

−∞
  (2.7) 

За да намерим площта на сектора между „х1“ и „х2“, трябва да пресметнем z-оценките “z1” и “z2” за 

„х1“ и „х2“, съответно, да намерим функциите на разпределение (z1) и (z2) и от първата стойност 
да извадим втората. 
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Figure 2: Интегрална функция на разпределение 

Полученият резултат фактически означава вероятността дадена случайна величина, разпределена по 

нормалния закон (със средната стойност  и стандартното отклонение ), да попадне в интервала от 
„х1“ до „х2“: 

𝑝 =  (
𝑥1−𝜇

𝜎
) −  (

𝑥2−𝜇

𝜎
)  (2.8) 

Съществуват специални таблици и програми за пресмятане на стойностите на (х), а някои конкретни 
стойности на тази функция са добре известни на всички, които поне някога се е сблъсквал със 
статистиката. Така, площта в рамките на една сигма (плюс/минус) от математическото очакване 
приблизително е равна на 0,68; в рамките на 2 сигми – 0,955, а площта в рамките на 3 сигми е 0,997. 

Това означава, че стойността на нормалното разпределение на случайна величина ще бъде: 

Между ( - ) и ( + ) в 68% от случаите; 

Между ( - 2) и ( +2) в 95,5% от случаите; 

Между ( - 3) и ( +3) в 99,7% от случаите. 

А сега е подходящ момент да обясним всичко казано с един прост пример. 

Нека да променим малко условията на играта с хвърлянето на зара. Нека ние печелим 6 единици, ако 
на зара се падне шестица, и ще губим 1 единица, ако падне всяко друго число от 1 до 5. Ще наречем 
тази игра D2. 

Очакването от тази игра ще е: 

𝐷2 = (
5

6
) (−1) + (

1

6
) (6) =

1

6
  за едно хвърляне 

Ако се падне шестица, ние печелим 6 единици. За да пресметнем дисперсия (вариация), трябва 
първо да извадим от нашата печалба (един от двата вероятни резултата) стойността на 
математическото очакване в играта (1/6) и след това да намерим квадрат на тази разлика: 

𝑉𝑤𝑜𝑛 = (6 −
1

6
)

2
= (

35

6
)

2
   

И след това трябва да направим същото и за загубата: 

𝑉𝑙𝑜𝑠𝑡 = (−1 −
1

6
)

2
= (−

7

6
)

2
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По този начин, вариацията в играта ще е: 

𝑉𝐷2 = 𝑝(𝑤𝑖𝑛)(𝑉𝑤𝑖𝑛) + 𝑝(𝑙𝑜𝑠𝑒)(𝑉𝑙𝑜𝑠𝑒)  

𝑉𝐷2 = (
1

6
) (

35

6
)

2
+ (

5

6
) (−

7

6
)

2
≈ 6,806  

Да си представим, че хвърляме зара 200 пъти. Каква е вероятността да сме на плюс на тази 
дистанция? Каква е вероятността да спечелим 40 единици или повече? 100 единици или повече? 

Можем да решим тази задача, използвайки полученото току що. 

За начало, трябва да определим стандартното отклонение за извадка от 200 хвърляния: 

𝜎 = √𝑉 = √6,806 = 2,61  

Сега ще използваме формулата (2.4) и ще определим сигмата за цялата извадка: 

𝜎𝑁 = 𝜎√𝑁 = 2,61 ∗ √200 = 36,89/за 200 хвърляния 

За 200 хвърляния нашето математическо очакване (средната стойност на разпределението, ) ще е 
33,33 единици (трябва да умножим математическото очакване от едно хвърляне по количеството 
събития, т.е. по 200). За да нормираме стойността на променливата в точка 0 (тоест да направим z-
оценка), ще използваме уравнението 2.6. 

Забележка: Това ни е нужно, за да отговорим на първия въпрос – колко често ще сме на 
плюс след 200 хвърляния. Фактически, авторите на книгата казват: „Нека „х“ е някаква 
нормално разпределена случайна величина, отразяваща общата ни печалба след 200 
хвърляния“. Сега ще направим z-оценка на тази величина в точка 0 – очевидно е, че 
всичките стойности на случайната величина, които са над нулата, са отговор на нашия 
въпрос. 

 zx = (x - )/, където х = 0; 

z0 = (0 – 33,33)/36,89 = -0,9035 

Сега да се обърнем към статистическата таблица със стойностите на функцията на Лаплас – 
вероятността стойността на случайната величина да е вляво от точката х=0 (т.е. да е по-малка от нула) 

ще е (-0,9035) = 0,1831. С други думи, ще сме на минус след 200 хвърляния в 18,31% от случаите. Но 
през останалото време ще сме на плюс. 

А сега да отговорим на втория въпрос – за вероятността да спечелим 40 или повече единици. Отново 
ще направим z-оценка на случайната величина в зададена точка: 

Z40 = (40 – 33,33)/36,89 = 0,1807 

(0,1807) = 0,5717 

Но (0,1807) ни казва само, каква е вероятността стойността „х“ да е вляво от 40 единици, тоест ние 
сме отговорили на въпрос: „Каква е вероятността да спечелим 40 или по-малко единици“. За да 
получим отговора на поставения въпрос, трябва да направим следното: 

Р = 1 - (0,1807) = 1 – 0,5717 

Р = 0,4283 

Следователно, вероятността да спечелим 40 или повече единици след 200 хвърляния е 42,83%. 

Да направим същото и за 100 единици: 

Z100 = (100 – 33,33)/36,89 = 1,8070 

От таблицата намираме, че (1,8070) = 0,9646. Тогава: 

Р = 1 - (1,8070) 
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Р = 0,0354 

Вероятността да спечелим 100 единици или повече е 3,54%. 

Тези отговори, обаче, не са точни, защото извадка от 200 хвърляния е разпределена по нормален 
закон само условно. За по-точни изчисления можем да използваме компютъра: 

 Точни пресмятания Наши пресмятания 

Шансът да сме на плюс  81.96% 81.69% 

Шансът да спечелим 40 или повече единици 40.46% 42.83% 

Шансът да спечелим 100 или повече единици 4.44% 3,54% 

Както виждате, има някакви разлики. Това е така, защото точните пресмятания предполагат 
само реалните възможни изходи, а приближените пресмятания въз основа на нормалното 
разпределение допускат всякакви изходи (например, печалба от 40,59 единици). 

А сега да се върнем към въпроса, който поставихме в началото на тази глава: „Колко често 
ще завърша сесията си на плюс?“ За да решим тази задача, трябва да знаем очакването на 
играча във всяко раздаване, неговата вариация във всяко раздаване и продължителността 
на неговите сесии. Представете си един играч с уинрейт 0,015 бб/ръка, а стандартното 
отклонение е 2 бб/ръка. Да предположим, че той играе по 300 ръце на сесия. Колко често 
този играч ще завършва на плюс (т.е. с резултат, по-голям от 0)? 

За начало да пресметнем математическото очакване в една сесия, N: 

N = N* 

N = 300*0,015 = 4,5 

Сега да определим стандартното отклонение за 300 ръце: 

N = √𝑁 

300 = 2*√300 = 34,6  

А сега да направим z-оценката на търсената точка: 

Zx = (x - N)/ 

Z0 = (0 – 4,5)/34,6 = -0,1299 

От таблицата за вероятностите установяваме, че: 

(-0,1299) = 44,83% 

Р = 1 - (-0,1299) = 1 – 0,4483 = 0,55171 

Този играч ще завърши сесията си на минус с вероятност 44,83%. Съответно, през останалите 
55,17% той ще печели на дистанция от 300 ръце. Но в реалността играчите сменят стила си 
на игра и продължителността на сесия, така че уинрейта ще е постоянно променяща се 
величина, която силно зависи от условията на играта, психологичните фактори т.н. 

Нека да разгледаме друг пример. Веднъж един мой познат ми разказа, че е отбелязвал всяко 
влизане ол-ин префлоп на AQ срещу АК  в продължение на няколко месеца. В крайна сметка, 
той е получил извадка от 2000 сравнения, но и след толкова ръце AQ са печелили 
приблизително в 50% от случаите. 
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Каква е вероятността на този резултат, ако предположим, че картите се раздават честно и 
нямаме никаква допълнителна информация за мъртвите карти (например, някой би могъл 
да хвърли Q2 префлоп, по този начин лишавайки AQ с един от аутове)? 

Най-напред, хайде да пресметнем вариация за едно такова сравнение. АК срещу AQ има 
около 73,5% очакван дял при ол-ин префлоп (включително и едноцветните комбинации). Да 
речем, че победата на АК е 1, а победата на AQ е 0. По този начин, математическото ни 
очакване е 0,735. 

V = 0,735(1 – 0,735)2 + 0,265(1 – 0,735)2 

V = 0,1948; 

 = 0,4413 

За 2000 раздавания очакването ще е: 

N = N* 

N = 2000*0,735 = 1470 

На същата дистанция стандартното отклонение ще е: 

N = √𝑁  

2000 = 0,4413*√2000  = 19,737 

Както са ни казали, АК са печелили приблизително в 50% от случаите за 2000 раздавания или 
1000 пъти, макар че съгласно математическото очакване, това трябваше да се случи 1470 
пъти. 

Да направим z-оценка, като използваме уравнението 2.6: 

Zx = (x - N)/ 

Z1000 = (1000 – 1470)/19,737 = -23,815 

Хайде да помислим за получения резултат. Нашата z-оценка казва, че такъв резултат се 
намира на разстояние над 23 стандартни отклонения от средната стойност. В 
действителност, вероятността на това събитие е нищожно малка, затова трудно може да се 

оцени. Нещо повече, моята таблица казва, че (-23,815) е равна на 0. 

Вероятно, тук има място едно от следните обяснения: или този човек явно е преувеличил 
резултатите, или е лъгал, или просто не е забелязвал как АК печели срещу AQ, тъй като това 
е достатъчно очакван резултат. Това е психологичен ефект – много често на нас ни е по-лесно 
да отбележим необичайно явление, нежели очакван и добре известен резултат. Макар че е 
напълно възможно, генераторът на случайни числа в този сайт не е чак толкова честен. 

Когато разпратихме този въпрос на няколко приятели, получихме много различаващи се 
отговори; някои посочваха много висока вариация в покера, както и „за 2000 раздавания 
могат да се случат много неща“. Но това не е съвсем вярно – в рамките на 2000 случайни 
ръце в покера наистина можеш да спечелиш или да загубиш произволен брой пъти именно 
заради голяма вариация в отделно взето раздаване със случайни карти. В същото време тук 
говорим за раздаването на съвсем определени ръце, така че в нашия случай вариацията 
няма да е толкова голяма. 
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Като цяло, вариацията в едно раздаване е значително по-висока от вариацията на играча, 
който току що е спечелил ол-ина префлоп. Така че от този пример си заслужава да извлечем 
една важна поука – не трябва да се бърка вариацията при разиграване на отделни ръце с 
вариациите на случайните величини от други категории. 

По време на покер игра може да се случи огромно количество случайни събития. Ние, както 
и другите играчи на масата, получаваме случайни ръце от диапазон, който включва всякакви 
възможни комбинации от две карти. След това започва рунд на залагане, след който следва 
или замяна на карти, или излизане на общите карти (и, като следствие, промяна на силата на 
нашата ръка). Всяко раздаване има определен резултат – загуба на един-два залога, взимане 
на голям пот или само на блайндовете. На своя ред, този резултат е следствие на множество 
други случайни събития, които се случват по време на ръката. Освен това, понякога имаме 
работа и с неслучайни фактори – например, сме забелязали телз при един от опонентите и 
сме го използвали, за да спечелим пота без да имаме ръка, или сме спестили залог, когато 
сме разбрали, че сме много назад. Обаче, както ни казва Централната гранична теорема, 
резултатът от едно отделно раздаване има разпределение, което се доближава до 
нормалното (тъй като върху него влияят множество несвързани помежду си случайни 
величини). 

Заслужава си да се каже, че квадратният корен, който присъства във формулата за 
стандартното отклонение, също е с нас – с увеличаването на дистанцията, вероятността за 
голямо отклонение от очаквания резултат се намалява. 

Представете си, че имаме работа с играч, при който разпределението на резултатите от 
изиграни ръце има средна стойност $75 за 100 ръце, а дисперсията е $6400 във всяко 
раздаване. Ако разгледаме различни извадки, взети от това разпределение, ще видим как 
размерът на извадката влияе върху крайната дисперсия (вариация). Вече знаем, че 
резултатът на този играч в дадената извадка ще се окаже в рамките на две стандартни 
отклонения от математическото очакване с вероятност 95,5%. Да въведем следните 
параметри за всяка извадка: 

 Математическо очакване, N 

 Стандартно отклонение,  

 Две крайни точки на интервала с вероятност 95,5% 

Ръце  μN  σ  Долна граница Горна граница 

100  $75  $800.00  ($1,525.00)  $1,675.00 

500  $375.00 $ 1,788.85  ($3,202.71)  $3,952.71 

1,000  $750.00  $2,529.82  ($4,309.64)  $5,809.64 

5,000  $3,750.00  $5,656.85  ($7,563.71)  $15,063.71 

25,000  $18,750.00  $12,649.11  ($6,548.22)  $44,048.22 

50,000  $37500.00  $17888.54  $1,722.91  $73,277.09 

100,000  $75,000.00  $25,298.22  $24,403.56  $125,596.44 

1,000,000  $750,000.00  $80,000.00  $590.000.00  $910,000.00 

 

Както се вижда, при малки извадки диапазонът за възможни резултати е много широк. 
Обаче, с увеличаването на размера на извадката, резултатите се приближават към 
математическото очакване, макар че като абсолютна стойност те стават съществено по-
големи. Сравнете величината на стандартното отклонение за извадка от 1М ръце със същата 
стойност за 100 ръце – числово те се отличават 100 пъти, но в първия случай стойността на 
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отклонението е незначителна спрямо математическото очакване, което не може да се каже 
за втората извадка. 

Причината за това явление е законът за големите числа – колкото по-голяма е извадката, 
толкова по-малко тя се влияе от случайните отклонения. 

Забележка: Законът за големите числа фактически гласи следното. Отделният резултат 
от едно случайно събитие се влияе от множество фактори, които го правят 
неопределен. Обаче, колкото повече наблюдения се извършват, толкова по-малко 
случайности остават – средният резултат от голяма извадка става закономерен. С други 
думи, съвместното действие на голям брой случайни фактори довежда до резултат, 
който почти не зависи от случая. 

 

Трябва да се запомни 

 Вариация (дисперсия) определя степента на разхвърлянето на случайна 
величина (спрямо математическото й очакване). Тя е равна на сбора на 
квадратите на отклоненията на елементите от едно разпределение спрямо 
математическото очакване 

 За да сравним вариацията и математическото очакване, ние трябва да вземем 
корен квадратен от дисперсия – полученият параметър е стандартното 
отклонение. 

 Вариацията (дисперсия) е адитивна. Квадратният корен, който присъства във 
формулата за изчисляване на стандартното отклонение на една извадка, е 
следствие от това свойство. 

 Централната Гранична Теорема ни казва, че сборът на голямо количество 
независими случайни величини има разпределение, близко до нормалното. Това 
ни позволява да направим оценка на сложни събития чрез използване на 
нормалния закон за разпределение и да разбираме по-добре поведението на 
случайни величини на дълги дистанции. 

Глава 3: Как да използваме информацията: оценка на параметри и теорема 
на Бейс 
В предната глава сме описали някои статистически свойства на разпределения на вероятностите, 
както и изучихме връзката между извадките и нормалния закон на разпределението. Обаче, ние 
направихме много важно предположение – предположихме, че знаем всичките основни параметри 
на генералната съвкупност, от която е взета извадката. В реалността това ще се случва доста рядко. 
Дори за толкова елементарно събитие, като хвърляне на монетата „реалните“ разпределения ще 
имат превес в една посока. А всякакво зарче ще има дребни дефекти, които са предпоставки за по-
вероятно падане на някакви определени числа. Но тези фактори, по правило, имат незначително 
влияние, затова използването на „идеалната“ монета в нашите пресмятания с шансовете 50/50 в 
повечето случаи е съвсем уместно. Аналогично, ще предполагаме, че тестето с карти, което се 
използва за покера, няма дефекти и е разбъркано по случаен начин и ние никога не знаем, коя карта 
ще е следващата, докато тя не легне на масата. 

При разпределения, които се свеждат до „идеални“, лесно можем да заобиколим законите на 
„реалния“ свят без да имаме сериозни загуби в точността на изчисленията (монета, зар и т.н.). Обаче, 
при някои разпределения възникват сложности от съвсем друг вид. Когато анализираме резултатите 
си в покера, както вече казахме по-рано, често ще ни интересува разпределението на печалбите и 
загубите по всички ръце. При игра в казино, естествено, ще ни е трудно да си отбелязваме резултати 
от всяка ръка, което, освен това, може и да привлече ненужно внимание към нас. В онлайн играта 
нещата са по-лесни благодарение на достъпни програми, които следят нашите сесии. Но дори и при 
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наличие на тези данни, ще разполагаме с една доста скромна извадка. Когато става дума за ръцете в 
покера, разпределението на вероятностите в генералната съвкупност практически е невъзможно за 
оценяване, освен ако не сте щастлив притежател на наистина гигантски обем с данни. 

Частично, можем заобиколим този проблем, използвайки методите, за които говорихме в предната 
глава. Да предположим, че разполагаме с математическото очакване и дисперсията за една извадка 
с резултати от изиграни ръце. Сега можем да съставим извадково разпределение и да предскажем 
крайния резултат на различни дистанции. Обаче, важно е разбираме, че няма да можем да намерим 
точното количество пари, което ще спечелим или загубим в бъдещите раздавания – ние ще можем 
да намерим само диапазон от очаквани резултати. 

Основният проблем, пред който се изправяме сега, е определянето на средната стойност и 
дисперсията за генералната съвкупност въз основа на средната стойност и дисперсията на отделна 
извадка. Ще разгледаме два подхода към решаването на тази задача. В първия случай ще се обърнем 
към класическата статистика, а във втория – към темата на тази глава, теоремата на Бейс. При 
използването на статистическия метод ще смятаме, че нямаме никаква информация освен извадката, 
която ни казва за вероятността на някакъв определен уинрейт. Вторият метод подразбира, че 
съществува някакво разпределение на уинрейтове извън нашата извадка, което може да бъде 
използвано за оценката на средната стойност или дисперсията на генералната съвкупност. 

Оценяваме параметри: класическа статистика 
Представете си, че пред нас е човек, който е изиграл 16900 ръце в Limit покер. Ще представим 
неговият резултат в ВВ за 100 ръце, за да намалим разликата между ръцете, играни на различни 
лимити. Получаваме уинрейт х̅ = 1.15 ВВ/100 със стандартно отклонение s = 2.1 ВВ за ръка. Тук, вместо 

 и , които означават параметри на генералната съвкупност, ще използваме х̅ и s, тъй като засега 
анализираме само извадката. Да предположим, че този играч ще продължи да играе същите игри със 

същите опоненти. Как можем да определим „истинският“ му уинрейт ? В тази глава ще смятаме, че 
не разполагаме с никаква допълнителна информация за вероятността на различните уинрейтове. 
Така че всичките уинрейтове са еднакво възможни. 

За начало трябва да отбележим, че работим само с отделна извадка, затова реалната стойност на 
уинрейта на играча няма да е точна. Обаче, вече знаем, че според Централната Гранична Теорема 
извадковото разпределение от 16900 ръце в Limit покер ще се доближава до нормалното. Известното 
ни стандартно отклонение s = 2.1 ВВ на ръка не е лоша оценка на отклонението за генералната 
съвкупност, защото извадката ни е доста съществена. Можем да използваме тази информация, за да 
пресметнем най-вероятната стойност на математическото очакване за генералната съвкупност. 

Представете си всичките възможни уинрейтове. За всеки от тях ще съществува отделна извадка, 

нормална крива с очакване  и стандартно отклонение N. Пикът на всяка от кривите ще е в точката 

х = , докато станалите точки ще са по-надолу. А сега за момент си представете, че това  е средната 
стойност за генералната съвкупност. По най-високата точка от кривата в точката х = х̅ можем да 
определим вероятността резултатът на дистанция, разглеждана в извадката, да е равен точно на 

нейното очакване. Можем да намерим тази вероятност за всякакви възможни стойности на . Тъй 

като всички, разглеждани от нас нормални криви ще имат еднакво отклонение N, те ще имат 
идентична форма, но ще бъдат изместени по оста Х в зависимост средната им стойност. 
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Фигура 3:1: Криви на нормално разпределение за извадки с различно математическо очакване 
(всичките маркери са на ниво 1.15) 

Забележка: Тук се разглеждат няколко криви при зададено математическо очакване. 
Стойността 1.15 на кривите, където пикът не е в точката х = 1.15, се оказва по-надолу 
– това означава, че тук (на тези криви) тя е по-малко вероятна, което и се вижда от 
фигурата. 

И така, тъй като пикът на кривата се пада на наличната стойност х̅, а това е най-вероятната стойност 

на цялата крива, при  = х̅ това означава, че х̅ = 1.15 ВВ/100 е най-вероятната стойност за 
математическото очакване. Това може да ви се стори очевидно, но когато ще разглеждаме тази 
задача от позицията на теоремата на Бейс, ще покажем, че най-вероятната стойност невинаги е равна 
на математическото очакване на извадката, ако включим в пресмятанията ни и допълнителна 
информация. 

Сега вече знаем най-вероятната стойност на уинрейта – въз основа на нашата извадка тя е равна на 
математическото очакване. И макар че, това е доста полезна информация, ние все още не сме 
решили проблема с неопределеността на резултата. На нашия играч може да му е провървяло или 
той може да е претърпял поредица от загуби. Нека да пресметнем стандартното отклонение за 
цялата извадка, а след това да анализираме получените стойности и да разгледаме вероятните 
уинрейтове. 

Имаме извадка “N” от 16900 ръце от някоя генерална съвкупност с уинрейт (средна стойност) от 1.15 
ВВ/100 и стандартно отклонение от 2.1 ВВ/ръка. 

Използвайки формулата 2.4, получаваме: 

𝜎𝑁 = 𝜎√𝑁  

𝜎16900 = 2,1√16900 = 273 𝐵𝐵  

N/100 = 273/169  1.61 

Полученото отклонение за 100 ръце за такава извадка се оказа по-голямо от самия уинрейт. 
Представете си, че знаем параметрите на генералната съвкупност и те са точно толкова, колкото сме 
получили току що за тази извадка. Ако бяхме взели още една извадка от 16900 ръце, тогава в 32% от 
случаите резултатът на тази дистанция би бил по-малък от -0.46 ВВ/100 или повече от 2.76 ВВ/100. 

Забележка: Защо имено 32% от случаите? Тук трябва да си припомним правилото на 
„сигмите“, за което се говореше в предната глава – около в 68% от случаите стойността 
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на нормално разпределена случайна величина попада в рамките на едно стандартно 
отклонение спрямо математическото очакване. Границите на получения интервал са 
точките, където от математическото очакване изваждаме една „сигма“ или прибавяме 
една „сигма“. Съответно, в 68% от случите нашият уинрейт ще е в този интервал, а в 
останалите 32% - извън границите му. 

Неприятен отговор, нали? Как можем да сме уверени в това, че нашата извадка наистина ни дава 
добра представа за средната стойност в генералната съвкупност, когато резултатът от още една 
такава извадка се оказва извън границите на и без това огромен интервал (от -0.46 до 2.76) почти в 
32% от случаите? Ами ако реалната стойност на математическото очакване за генералната съвкупност 
е равна на 0? Тогава уинрейтът от 1.15 ще попадне имено в интервал от една сигма спрямо 
очакването. Нещо повече, по всяка вероятност, при такава извадка ние наистина не можем да кажем, 
кой от уинрейтове е най-вероятен – 0 или 1.15 ВВ/100. 

За да уравновесим тази неопределеност, можем да пресметнем доверителния интервал. За да го 
направим трябва да определим нивото на значимост. Тъй като имаме работа със статистика, не 
можем просто да кажем, че вероятността на някой определен уинрейт за генералната съвкупност е 
равна на нула – винаги има възможност за голям късмет или липса на късмет. Но можем да изберем 
така нареченото ниво на значимост (или степен на надеждност). Фактически, това е вероятностна 
стойност, която описва допустима грешка. Изведеният от тук доверителен интервал ще е отговор на 
нашия въпрос: „Какви стойности може да взима математическото очакване в генералната съвкупност 
при условие, че извадковата стойност на МО ще е в границите на избраното ниво на значимостта?“ 

Да речем, че за нашия играч сме избрали нивото на значимост от 95%. Сега можем да построим 

доверителния интервал. Да означим средната стойност на генералната съвкупност чрез , тогава 

математическото очакване на извадката ще попада в интервал от ( - 2) до ( + 2) в 95% от случаите. 
Сега можем да намерим границите на зададения интервал:  

Както вече показахме горе, стандартното отклонение за 16900 ръце ще е 1.61 ВВ/100. Да 
решим двете неравенства, които ще определят границите на доверителния интервал за 
математическото очакване: 

( - 2) < 1.15; ( - 2*1.61) < 1.15;  < 4,37; 

( + 2) > 1.15; ( + 2*1.61)> 1.15;  > - 2,07; 

По този начин, 95%-вия доверителен интервал за уинрейта на този играч (въз основа на нашата 
извадка от 16900 ръце) ще изглежда по следния начин: [-2.07 BB/100; 4.37 BB/100]. 

Това не означава, че реалния уинрейт с вероятност от 95% ще е във вътрешността на този 
интервал. В същност, това е едно от най-разпространените заблуждения по отношение на 
доверителните интервали. В действителност, доверителният интервал просто ни казва, че, ако 
получените стойности на уинрейта (от -2.07 до 4.37) биха били истински за генералната съвкупност, 
тогава наблюдаваният от нас уинрейт в отделната ни извадка би се оказал един от 95% от 
наблюдаваните резултати. Класическата статистика не прави вероятностни оценки на стойностите на 
параметри – напротив, от класическата гледна точка реалният уинрейт или ще се намира в рамките 
на пресметнатия интервал, или няма да е там (тъй като той не е резултат от случайно събитие). 
Никаква извадка не може да ни даде увереността в точната оценка на параметъра. Ние можем само 
да правим предположения за вероятността (или невероятността) на това, че бихме могли да получим 
стойността на този параметър като в извадката, ако истинската стойност за цялата съвкупност би била 
равна на някаква точка от доверителния интервал. 

Най-вероятната стойност и доверителния интервал са полезни инструменти, които ни помагат да 
разбираме по-добре, каква информация можем да извлечем от предоставената извадка. В 
гореописания случай макар че уинрейта от 1.15 ВВ/100 може и да изглежда адекватно, но да 
смятаме, че той е близък до истинския уинрейт би било повече от грешка. Доверителният интервал 
може да ни даде представата за широчината на вероятностните стойности на уинрейта за 
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генералната съвкупност. В краен случай, за най-добрата оценка на уинрейта на този играч може да 
се смята получената от нас най-вероятната стойност, която е равна на математическото очакване на 
извадката (1.15 ВВ/100). 

До този момент предполагахме, че нямаме никакви допълнителни данни за вероятностите на 
различните уинрейтове – нашата извадка беше единственият източник на информация за 
предполагаемата стойност на математическото очакване за генералната съвкупност. Но в реалността 
някои уинрейтове ще се окажат по-вероятни и такова предположение може да се направи дори 
преди началото на анализа на наличните данни. Представете си, че сте изиграли 5000 ръце в казино 
и сте спечелили 500 ВВ; вашият уинрейт е 10 ВВ/100 ръце. 

Обаче, това не е цялата информация, която имаме. Събрахме достатъчно голям обем данни (от 
думите на играчите и от базите с данни за изиграните ръце), който казва, че за хората, които са играли 
на достатъчно дълга дистанция, най-високият уинрейт е около 3-4 ВВ/100. Дори онези изключения, 
които печелят повече, нямат начин дори да се доближат до 10 ВВ/100. Тъй като получихме тази 
информация дълго преди началото на анализа, можем да я смятаме за независима от по-нататъшни 
изчисления. 

И наистина, ако вземем някакъв играч от световната общност на любителите на покера, тогава за 
неговия уинрейт вече ще съществува някакво разпределение на вероятностите. Разбира се, ние 
нямаме никаква представа за формата и параметрите на това разпределение, защото просто нямаме 
данни за всичките играчи. Обаче, ако можем да правим адекватни предположения за генералната 
съвкупност от уинрейтове, съществуваща априори, ще ни е по-лесно да правим точната оценка на 
търсените параметри, тъй като ще използваме данните и от двата източника. 

Теорема на Бейс 
В глава 2 сме формулирали базовото свойство на вероятността (формулата 1.5): 

 

Това уравнение ни позволява да пресметнем вероятността на едновременно настъпване на събития 
А и В, ако знаем вероятността за събитието А, както и вероятността за събитието В (при условие, че 
събитието А вече се е случило). Обаче, в покера много по-често ние сме заинтересувани да знаем 
втората част от тази формула – например, знаем, какви карти са ни раздадени (А), и сега искаме да 
знаем, как тази информация ще влияе върху възможните ръце на нашия опонент (В). 

Тоест, ние трябва да намерим вероятността за събитие В при условие, че събитието А вече се е 
случило. 

Можем да променим формулата 1.5, за да пресметнем търсената вероятност. Това уравнение се 
нарича Теоремата на Бейс: 

 

В първата глава означихме събитие, обратно на В, като: 

 

Също така, имаме и формулата 1.5: 

 

Тъй като знаем, че сборът на В и В̅ е 1, тогава р(А) може да се изрази като вероятност на А при условие, 
че събитието В вече се е случило, плюс вероятност на А при условие, че събитието В̅ вече се е случило. 
Да го запишем в нов вид: 



Част 1. Въведение  
Глава 3: Как да използваме информацията: оценка на параметри и теорема на Бейс 

Page 26 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

 

В покера теоремата на Бейс ни позволява да уточним нашата оценка на вероятността за някакво 
събитие въз основа на получената информация. Силните играчи постоянно използват теоремата на 
Бейс при научаването на нови факти – прилагането на тази концепция е заложено в основата на 
четенето на ръце и експлоатацията на опоненти, както това ще бъде показано по-късно. 

Класическият пример за теоремата на Бейс може да се вземе от медицината. 

Да предположим, че ни е предписано изследване, за да се открие някаква определена болест. Ако 
сме болни, тогава това заболяване ще бъде открито с вероятност от 80%. Ако сме здрави, то в 10% от 
случаите според резултатите от изследването грешно ще ни съобщят, че сме болни. Също така, на нас 
ни е известно, че средно 5% от население страдат от тази болест. Ние сме избрани случайно от целия 
брой хора и са ни пратили на изследвания. Идва положителният резултат – ние сме болни. Каква е 
вероятността това да е точно така (без да взимаме под внимание възможността за допълнителни 
изследвания)? 

Ако отговорът ви е „около 80%“, тогава вие, както и много други хора, силно се заблуждавате. В 
действителност, повечето лекари също не знаят правилният отговор, демонстрирайки плашещото 
незнание на теоремата на Бейс. 

Ние можем да използваме тази теорема, за да решим поставената задача. 

Да въведем следните означения: 

А = положителен резултат от изследване 

В = пациентът наистина е болен 

Вече знаем вероятността на (А|B) от условия: 

p(A|B) = 0,8 

(ако сме болни, тогава вероятността болестта да бъде открита е 80%) 

р(A|В̅) = 0,1 

(в 10% от случаите резултатът от изследването няма да е верен) 

р(В) = 0,05 (5% от всичките хора страдат от тази болест) 

р(В)̅̅ ̅ = 0,95 (95% от всичките хора са здрави) 

Да се обърнем към уравнението 3.2: 

 

Както се вижда, вероятността пациентът с положителен резултат от изследването да е наистина 
болен в действителност е много по-малка от 80%. По-просто казано, не можем да се позоваваме само 
на едно подобно изследване – ще се наложат допълнителни процедури, за да се установи точно, 
дали болестта я има или не. 
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Можем да тръгнем и по друг път. Да речем, че има 100 000 пациенти, които са изследвани по същия 
начин. От 100 000 изследвани наистина са болни 5 000 (5% от хората), 95 000 са здрави (95% от 
хората).  

От 5 000 болни:  

4 000 ще имат положителен резултат   (80% от хората със заболяването)  

1 000 – ще получат отрицателен резултат  (20% грешни диагнози). 

От 95 000 здрави хора: 

9 500 ще получат положителен резултат  (10% грешни диагнози) 

85 500 ще получат отрицателен резултат  (90% здрави хора). 

Въпросът, който поставихме в началото, звучеше така: ако според резултатите от изследването се 
получи, че сме болни, тогава каква е вероятността наистина да сме болни? От 100 000 пациенти 
13 500 са получили положителната диагноза. Но само за 4 000 човека тази диагноза е вярна: 

p(B|A) = 4000/13500 

p(B|A) = 29,6% 

Ако увеличим точността на изследването (чрез намаляване на броя грешни диагнози или 
увеличаване на честота на правилните диагнози за болните хора), можем да повишим условната 
вероятност на това, че всеки получил положителен резултат човек наистина ще е болен. Забележете, 
че това по никакъв начин не увеличава количеството болни – такава медицина не ни е нужна! 
Напротив, усъвършенстваният метод за изследване ще намали броя на хората, които ще получат 
грешната положителна диагноза. А сега да предположим, че наистина сме подобрили процедурата 
и сега тя със 100% сигурност открива болните хора, но процентът на грешните диагнози не се е 
променил: 

 

Ако, пък, оставим нивото за разкриване на болестта да е 80%, но намалим честота на грешните 
диагнози от 10% на 6%, тогава ще получим: 

 

За прилагането на теоремата на Бейс е необходимо наличие на някаква базова (априорна) 
вероятност и поява на нова информация. В нашия пример априорната вероятност беше наличието на 
болестта при 5% от хората. Положителният резултат след изследването беше онази допълнителна 
информация, която ни позволи да оценим вероятността на търсеното събитие по нов начин. Това се 
нарича Бейсова логика (вероятност) – значението й за успешния покер играч трудно може да се 
прецени. 

Съществува огромно множество ситуации, в които може да се приложи Бейсовата логика. Много от 
играчите я използват постоянно, без изобщо да го подозират. Представете си обичаен турнирен 
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епизод – вашата маса се разпада почти веднага след началото на турнира. Преместват ви на нова 
маса, където играчът вдясно от вас има стак, който е 7 пъти по-голям от първоначалния, докато 
останалите участници имат едвам по две хиляди чипа. Повечето хора щяха да направят следния 
извод: играчът с големия стак е или прекалено лууз и агресивен, или му е провървяло много. Най-
често ще сме склонни да приемем, че е вярно първото предположение. Но точно това ще е следствие 
на теоремата на Бейс, при това няма да има значение, дали знаем за нея или не. 

В такива случаи можем да използваме теоремата на Бейс за оценка на опоненти и това ще ни позволи 
да взимаме верни решения дори при отсъствие на точна информация. Да погледнем следния 
пример. На масата сяда нов играч. През първите няколко минути ние се опитваме да разберем, какъв 
е той, използвайки всичките достъпни средства: националност, пол, облекло, реч и т.н. Правим 
извода, че има вероятност 10% той да е маниак, който ще рейзва от кътофа с 80% от ръцете си, а през 
останалите 90% - той ще е най-обикновен тайт-играч с диапазон за отварящ рейз от 10%. На първата 
ръка той рейзва от кътофа (позициите тук не са толкова важни). Каква е вероятността той да е маниак? 

Можем да използваме теоремата на Бейс, за да отговорим на този въпрос. Но преди да пресметнем 
тази вероятност, просто си помислете, как бихте отговорили на този въпрос? Според нас, трениране 
на интуиция е най-добрият начин да се научиш да даваш правилна оценка на събитията и ситуациите. 

А = Опонентът рейзва от кътофа при първа ръка 

В = Опонентът е маниак 

p(A|B) = 0,8  (ако той е маниак, той ще отваря 80% от ръцете) 

p(A|�̅�) = 0,1  (ако той не е маниак, диапазонът му ще е 10%) 

р(В) = 0,1  (10% вероятност той да е маниак) 

р(В̅) = 0,9  (90% вероятност той да не е маниак) 

Да приложим отново теоремата на Бейс: 

 

(Тоест, ако той отваря от кътофа, каква е вероятността той да е маниак?) 

Просто наблюдавайки действията на опонента в първата ръка, ние можем да коригираме нашата 
оценка – сега, вероятността този играч да е маниак вече не е 10%, а 47%! Ако той направи рейз в 
първите си две ръце, тогава шансовете за такъв резултат ще нараснат още повече – до 87%. Разбира 
се, тези вероятности изцяло зависят от правилността на първоначалното ни съждение, в реалността 
ние рядко ще се сблъскваме само с два типа играчи, а моментните ни разсъждения явно няма да са 
толкова точни. 

Мнозина се опитват да отложат оценката на опонента си до онзи момент, докато не получат повече 
информация или не видят няколко шоудауни. Но според нас това е прекалено пасивен подход; 
максимизирането на математическото очакване предполага използване на цялата информация, 
която имаме на разположение, и изчакването на подходяща ситуация не е задължително. По този 
начин те допускат основна грешка – не осъзнават ценността на онези сведения, които вече имат. 
Обаче, трябва да се отбележи, че някои играчи, дори и не толкова добри, все пак интуитивно го 
разбират и се нагаждат по съответен начин. Но! Винаги помнете, че всяко нагаждане може да бъде 



Част 1. Въведение  
Глава 3: Как да използваме информацията: оценка на параметри и теорема на Бейс 

Page 29 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

експлоатирано от вашия опонент, например, когато той, тъкмо сядайки на масата, избира за себе си 
нов стил на игра, за да използва моментните нагаждания на другите опоненти. 

Силните играчи постоянно използват Бейсовата логика (осъзнато или не) за преработване на 
постъпващата информация. Както ще покажем по-късно, този подход е основата за четенето на 
ръцете и експлоатация на опоненти. Но дори и извън масата можем да намерим приложения за 
теоремата на Бейс и сега тъкмо е време да се върнем към разговора за уинрейтовете. 

Оценяваме параметри: Статистика на Бейс 
В първата част на тази глава сме изучавали извадка от 16 900 ръце от Limit Holdem със следните 
параметри: 

Уинрейт (х̅) = 1.15 ВВ/100 

Стандартно отклонение (s) = 2.1 ВВ на ръка 

Както си спомняте, сблъскахме се с определени сложности при определянето на „реалния“ уинрейт 
по наличната извадка – предположенията ни едва ли бяха точни. С помощта на инструментите от 
класическата статистика сме определили, че най-вероятната стойност на уинрейта на разглеждания 
играч ще е 1.15 ВВ/100, а неговият 95% доверителен интервал се оказа [-2.07 ВВ/100, 4.37 ВВ/100]. 
Тези оценки бяха направени въз основа на предположение, че нямаме никаква допълнителна 
информация за разпределението на уинрейта на този играч. 

А сега да предположим, че имаме някакви догадки за разпределението на уинрейтовете. 
Следователно, можем да приложим теоремата на Бейс и да получим по-точна оценка на търсения 
параметър – „реалния“ уинрейт (за генералната съвкупност). Звучи лесно, нали? Обаче, първо, трябва 
да видим, какви са ни догадките за общото разпределение на уинрейтовете. Нека нашият играч е 
случайно избран от всичките хора, които редовно играят покер. Тогава пред нас възниква въпрос: 
„Какъв вид има общото разпределение в този случай (ще го наричаме, също така априорно 
разпределение)?“ 

Забележка: Априорно разпределение е разпределение на вероятности, което изразява 
предположения за неизвестна величина преди да се отчетат експериментални данни. 
Например, ако „р“ е частта от избиратели, които са готови да гласуват за определен 
кандидат, тогава априорното разпределение ще е предположение за „р“ преди да се 
отчетат резултатите от запитвания или избори. 

На пръв поглед може да ви се стори, че е невъзможно да си представиш такова разпределение. В 
края на краищата, нямаме достъп до резултатите на по-голямата част от играчите. Обаче, тук ще ни 
помогнат опростявания и приближени оценки, към които ще прибягваме, надявайки се, че 
предполагаемото разпределение ще е достатъчно близко до реалното – тогава ще можем да го 
използваме при разчетите. Ще приемем, че нашият играч обикновено сяда на маса с не много високи 
залози, например, от $10-$20 до $30-$60. Рейкът, който се плаща на масата, вероятно е около $3-$4 
на ръка, или 0.1 ВВ. Ще разделим тази стойност на общия брой играчи на масата, предполагайки, че 
всичките плащат приблизително еднакъв рейк – ще получим, че комисионната на залата взима около 
0.01 ВВ на ръка от уинрейтовете на всичките играчи, или 1 ВВ/100. Тогава средната стойност на 
общото разпределение на уинрейтовете ще бъде -1ВВ/100, тъй като рейкът е чистата загуба на парите 
в играта. Нека това разпределение на уинрейтовете да се подчинява на нормалния закон, а 
стандартното отклонение е равно на 0.015 ВВ за едно раздаване. Ще получим, че 68% от играчите ще 
имат уинрейт от -2.5ВВ/100 до +0.5ВВ/100, а 95% от играчите – от -4ВВ/100 до +2 ВВ/100, което е 
напълно очакван резултат. Ако ви се струва, че сме сгрешили някъде, вие можете самостоятелно да 
промените тези числа, за да отразяват собствените ви предположения, при това логиката на 
изчисленията няма да се промени. 

Забележка: ако на някой не му е ясно, как се получиха тези числа – 68% предполага 

интервал х± (съответно, 95% - х±2*). „Сигмата“ е стандартното отклонение и е 0,015 
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на 1 ръка или 1.5 ВВ/100. След простото събиране и изваждане се получават 
горепосочените стойности. 

Нека опростим нашите пресмятания и вместо непрекъснато нормално разпределение си представим 
дискретно разпределение, което горе-долу описва съставения от нас модел. Получаваме следната 
картина за разпределение на уинрейтовете на всичките играчи: 

Забележка: Непрекъснато разпределение (нормалното разпределение е от този тип) 
предполага, че са възможни абсолютно всички стойности на случайна величина. 
Дискретното разпределение е ограничено от някакво крайно количество стойности. 
Това е опростено определение, но тук то е напълно подходящо. 

 

 

Сега имаме априорното разпределение на уинрейтовете на покер-играчите и лесно можем да 
приложим теоремата на Бейс. За всеки уинрейт ще пресметнем: 

А = вероятността за получаване на уинрейт от 1.15 ВВ/100 

В = вероятността този уинрейт да е реален 

Няма да можем да намерим вероятността за получаване на определен уинрейт направо, обаче 
можем да заменим с вероятността на това, че наблюдавания уинрейт ще се окаже в интервала от 
1.14 до 1.16. 

 се получава чрез пресмятане на средно-аритметично по тегло от колонката p(A|B) при 

изключване на текущата стойност на : 

 

Забележка: Как са се получили тези стойности – нямам никаква представа. Намерих 
поне какво е средно-аритметично по тегло. 

Да приложим теоремата на Бейс към всеки ред: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_arithmetic_mean
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Когато разглеждахме класическият подход, успяхме да изчислим най-вероятната стойност на 
уинрейта. Тук можем да направим същото, но сега тази стойност при отчитане на всичките ни 
предположения ще е равна на -1 ВВ/100. 

Естествено, тези предположения не ни дават пълна картина, тъй като разпределението на 
възможните уинрейтове за всички играчи в реалността се приближава до непрекъснато. Но, дори ако 
щяхме да използваме не дискретен, а непрекъснат модел, и бяхме направили доста сложни 
пресмятания, все едно щяхме да получим подобно разпределение. Ключовата идея тук се състои в 
това, че, тъй като плюсовите играчи са прекалено малко на брой, на теория ние можем да имаме 
работа както с печеливш, така и с губещ регулар (на който просто му е провървяло на дистанция от 
16 900 ръце). 

Хайде да разгледаме още по-нагледен пример – да вземем игра с доста по-голям уинрейт в 
наблюдаваната извадка, например, с 5 ВВ/100. 

Класическият подход ще ни каже, че най-вероятният му уинрейт ще е 5 ВВ/100, тъй като се 
предполага, че всичките уинрейтове са равно вероятни (нали помните, че в класическия метод 
нямаме информация за разпределението на всичките уинрейтове). Да направим аналогичните 
пресмятания за новия случай: 

 

Сега нашият играч със сигурност има положителен уинрейт, при това доста висок. Обаче, тъй като 
уинрейтове от 5 ВВ/100 и по-високи не са представени в общото разпределение, теоремата на Бейс 
преоценява уинрейта от извадката до най-вероятния в тези условия уинрейт на топ 10% играчи. 

Увеличаване на количеството данни (за случая с 1.15 ВВ/100) напълно очаквано ще доведе оценката 
на уинрейта чрез теоремата на Бейс до уинрейт, който се наблюдава в извадката. Ако един играч 
демонстрира способността да печели на голяма дистанция, тогава фактическият му уинрейт ще се 
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окаже истински с доста по-голяма вероятност. Да предположим, че имаме работа с извадка от 
100 000 ръце: 

 

Очевидно е, че с такава извадка ще имаме по-голяма увереност 1.15 ВВ/100 да е истинският ни 
уинрейт, макар че общото разпределение предполага, че само 10% от всичките играчи имат уинрейт 
от поне 1 ВВ/100. 

Трябва да се отбележи, че между привържениците на класическия подход и на теорията на Бейс има 
някои разногласия. Предметът на техния спор е това, че теоремата на Бейс предлага параметрите на 
генералната съвкупност да се разглеждат като случайни величини със своите разпределения. Обаче, 
опонентите им отричат тази идея и предпочитат да говорят за параметрите на генералната 
съвкупност като за константи, макар че те не са в състояние да определят стойностите им. Ние, на 
своя ред, предпочитаме подхода на Бейс заради приложимостта му в покерния анализ. 

Методът, който използвахме горе, дори не е пълноценен – ние преднамерено опростихме 
методиката на анализа на Бейс, за да направим тази теория по-достъпна. За по-подробно обяснение 
на теоремата на Бейс, както и за същността на разногласията между двата подхода, обърнете се към 
специализирана литература. 

Последното, за което бихме искали да разкажем, е регресия към средната стойност. Тя е 
следствие на направения тук анализ. Представете си, че оценявате уинрейтовете си в определена 
извадка с неголям размер. 

Ако те (уинрейтове) са значително по-високи от средната стойност според предполагаемата 
генерална съвкупност, тогава можете да очаквате влошаване на резултатите си в бъдещето. Но, ако 
сте наблюдавали уинрейтове, които са по-ниски от средното, тогава в бъдещето резултатът ще се 
подобри. И това не е следствие на някакво суеверие от рода „вариацията връща дълговете“ – 
всичките събития са независими, така че това по принцип не може да се случи. Но ето какво се случва 
в действителност: ако вашият резултат е по-добър от средния уинрейт на всичките играчи, тогава има 
голяма вероятност, че сте имали късмет и вашите печалби сега са по-големи от реалното ви 
математическо очакване. И обратно – ако вашият уинрейт е по-лош, отколкото средно при всичките 
играчи, тогава със сигурност не сте достигнали до собствената ви очаквана печалба. В резултат, 
вашият уинрейт (понякога съвсем незначително) често ще регресира към средната стойност за 
всичките играчи. Това много добре се вижда в примера с анализа на Бейс на нашия хипотетичен играч 
– след 16 900 ръце разпределението на неговия уинрейт беше под голямо влияние от 
разпределенията на печалбите на всичките играчи, което в крайна сметка премести оценката на 
„истинският“ му уинрейт в посоката към средната стойност за всички останали – към -1 ВВ/100. 

Трябва да се запомни 

 За оценка на параметрите от генералната съвкупност въз основа на отделно взета 
извадка могат да се използват два метода: класически и на Бейс. 
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 Класическият подход подразбира, че ние не разполагаме с никаква 
допълнителна информация – в резултат сме принудени да оценяваме най-
вероятната стойност на математическото очакване за генералната съвкупност по 
математическото очакване на наличната извадка. На своя ред, доверителният 
интервал може само да посочи възможния диапазон от стойности на търсения 
параметър, при които наблюдаваният в извадката резултат ще се окаже 
вероятен. 

 Логиката на Бейс ни дава възможност да отчитаме нова информация въз основа 
на наличните оценки и вероятности. 

 Използването на априорното разпределение и теоремата на Бейс може да ни 
даде по-точната представа за параметрите на генералната съвкупност (при 
условие, че можем да вярваме на нашето априорно разпределение). 

Част 2. Експлоатация на опоненти 

Глава 4: Играем според шансовете: преки и потенциални пот-шансове 
Покерът е игра на решения. Крайният резултат тук зависи изключително от това, какви решения 
взимаме. Ако се справяме с възникващите ситуации по-добре от нашите опоненти, тогава ние ще 
печелим. Ако ли не – ще бъдем на минус. В първата част сме казали, че ще оценяваме правилността 
на нашите действия само от позицията на математическото очакване – колкото е по-високо то, 
толкова е по-добро решението. Във втората и третата части ние подробно ще разгледаме процеса за 
вземане на решения на масата и ще предложим различни методи за анализа на играта, както и 
практически съвети, които ще покажат, как може да се играе най-добре в разглежданите ситуации. 
Във втората част на книгата ще говорим за експлоатация на опоненти. Играейки по тази стратегия, 
във всяка конкретна ситуация ще се стараем да взимаме решения с максимално математическо 
очакване, използвайки при това цялата информация, която имаме за нашия опонент (стилът му, телз 
и т.н.). В същност, по един или друг начин всеки играч на масата използва стратегия за експлоатация. 

Преди да пристъпим към обсъждането на тази тема, нека да въведем няколко нови дефиниции. 
Първо, трябва да определим термина „игра“. В света на покера „играта“ има много тълкувания и в 
третата част на книгата ще започнем изучаването на теорията на игрите – специалният дял от 
математиката. Но на даден етап ще дадем следното определение на този термин: 

Игра: 

 Присъстват двама или повече участници 

 Поне единият участник има избор на действия 

 Играта има определен набор от изходи за всеки от участниците 

 Изходът от играта зависи от действия, предприети от участниците. 

Най-често ще използваме игри с двама или повече участници, където всеки от тях има определен 
набор от възможни действия. Резултатът от играта ще изразяваме в количество спечелени или 
загубени пари. Също така, под „набора от възможни действия“ ние ще подразбираме стратегия. 

В теория на игрите този термин означава пълен списък от решения, които един играч ще вземе при 
всеки сценарий в развитието на ръката. Обаче, в покера, практически е невъзможно да се опише 
конкретна стратегия в традиционното й разбиране, заради така наречения „комбинаторния взрив“. 
По-просто казано, при 1326 възможни стартови ръце, 19 600 комбинации флопове, 47 търнове и 46 
ривери, дори с отчитането на безразличие към вида на боята, ние сме принудени да имаме работа с 
повече от 5 милиона комбинации ръце и бордове. И това не е краят – за да определим една 
стратегия, трябва да съставим план за игра на всяка улица с всяка ръка срещу рейзове, чекове, бетове 
и т.н. По този начин, съставянето на пълна стратегия няма да е рационално решение освен в най-
елементарни спомагателни игри, като следствие, ние ще използваме леко опростено определение 
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на това понятие – често ще говорим за „стратегия“ като за нашия план в ръката в текущия или, 
възможно, следващия рунд за залагане. Дълбочината в изработването на стратегия във всеки 
конкретен случай пряко ще зависи от сложността на играта – в най-простите случаи и на статични 
бордове ние ще можем да прилагаме по-сложни стратегии, като същевременно ще ги направим 
лесни за разбиране. Ние ще се постараем да включим в разсъжденията си плана за няколко улици. 

Трябва да се отбележи, че идеите, които изучихме в първата част, ще са особено полезни при анализа 
на различни стратегии. Очевидно, няма никакъв смисъл в оценяването на математическото очакване 
на една конкретна ръка във вакуум, затова тук и занапред терминът „математическото очакване на 
ръката“ ще означава нашето очакване в условията на игра по определена стратегия срещу някаква 
стратегия на опонента. А математическото очакване за диапазона от ръце, съответствено, трябва 
да се разбира като средна стойност по тегло от очакването на всяка ръка, влизаща в диапазон, срещу 
стратегията на опонента. 

Целта на експлоатацията на опоненти се състои в максимизирането на нашето очакване срещу 
техните стратегии. Ако опонентът използва стратегия S, тогава някаква стратегия (или една от) с най-
голямото математическо очакване срещу S ще е стратегия за максимална експлоатация. Когато 
се опитваме да експлоатираме опонента си, често пъти задачата ни ще е търсенето и прилагането на 
стратегия за максимална експлоатация. Нека да разгледаме проста спомагателна игра, която ще ви 
даде представа за процеса на определянето на такава стратегия. 

Пример 4.1 
Двама играчи, Limit Holdem, на борда излиза петата карта – ривър. Играчът А може да държи или 
нътс (в 20% от случаите), или мъртва ръка (в 80% от случаите). Играчът В, напротив, има някаква 
средна ръка, която може да бие блъф, но винаги губи от нътс. В пота са четири големи залога, играчът 
А действа пръв. 

Хайде да помислим, какво ще се случи, ако играч А чекне. Неговия опонент може да заложи, но 
играчът А точно знае, че той е напред и затова ще направи идеално отиграване: ще рейзне с нътс и 
ще хвърли по-голямата част от неговите блъфове. По този начин, играчът В не може да вземе стойност 
от неговия залог, следователно, единственият му вариант е също чек. Но играчът А също може да 
заложи с някои негови блъфове, и ако опонентът му фолдне, тогава той ще вземе целия пот. 

Нека „Х“ е процент ръце, с които играчът А ще блъфира – фактически, изборът на стойността „Х“ е 
равносилен на избора на стратегия на ривъра. Играчът В ще загуби един залог, ако колне срещу нътс 
и ще спечели пет залога (четири в пота и един залог на ривъра), ако опонентът му заложи с блъф. 

Стратегия за кол на играча В е приложима само тогава, когато играчът А заложи, така че всичките 
вероятности по-надолу се взимат от предположение, че играчът А залага на ривъра. Използвайки 
уравнението 1.11, можем да намерим очакването за играча В в случая на негов кол. 

<В, кол> = р(играч А с нътс)(-1) + р(играч А с блъф)(+5) 
<В, кол> = (0,2)(-1) + (5)Х 
<В, кол> = 5Х – 0,2 

Ако играч В фолдва, очакването му е 0. 

<В, фолд> = 0 

Нека да разгледаме няколко възможни значения на променливата „Х“: 

 



Част 2. Експлоатация на опоненти  
Глава 4: Играем според шансовете: преки и потенциални пот-шансове 

Page 35 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Играчът В трябва да избере стратегия с максимално очакване. Ако играч А блъфира често, тогава 
играч В винаги трябва да колва. Но, ако залозите се правят само с нътс, тогава играч В никога не 
трябва да колва. 

За да определим, колко често опонентът му ще блъфира, играчът В трябва да направи анализ на 
представата си за стила на играта на опонента, телз и т.н. Той, също така, може да използва теоремата 
на Бейс – ако, да речем, играчът А съвсем неотдавна е загубил, тогава вероятността на агресивен муув 
ще бъде по начало по-висока. 

 

Фигура 4.1 Математическо очакване при различните стратегии на играч В 

Фиг. 4.1 показва линейни функции за двете възможни решения на играча В. Както можете да 
забележите, стратегията за максимална експлоатация върху графиката съответства на най-голямата 
стойност по оста Y при зададена честота на блъфа от страната на играч А. По този начин, при „Х“ по-
малко от 0.04 (под 4% блъфове), играчът В винаги трябва да фолдва ръката си, тъй като графиката за 
фолд е по-висока. 

Обаче, при по-чести блъфове от страната на опонента той трябва да колва на ривъра във всички 
случаи без изключение. Тук трябва да направим много важна забележка – експлоатацията 
предполага резки промени в стратегията. Така, ако играч А започне да блъфира с честота 0.041 (4.1%), 
а не с честота 0.039 (3.9%), тогава играч В е длъжен незабавно да се откаже от стратегия 100% фолд и 
да започне да колва всеки залог на опонента. 

По-нататък ще разгледаме основните принципи за експлоатация на опоненти, включително преки и 
потенциални пот-шансове, както и ще анализираме няколко примера. Освен това, ще се сблъскаме 
със ситуации, където, макар че играта върви с открити карти, правилните решения далеч не са 
очевидни. 

Обаче, основното ни внимание ще бъде фокусирано не върху практическите съвети за игра в 
определени ситуации, а върху търсенето на стратегия за максимална експлоатация и определяне на 
уязвимост в стратегиите на опонентите. 

Пот-шансове 
Нито една от сега съществуващите форми на покера не е статична игра (където стойността на 
ръката не се променя с всяка улица). Напротив, много важен елемент в покера е дроу. Когато тъкмо 
се учите да играете, вие научавате за съществуването както на готови ръце (два чифта, сетове, 
флъшове), така и на дроу-ръце, към които се отнасят, например, комбинации с четири карти от една 
боя (флъш-дроу). Това е удобна класификация, обаче тук терминът „дроу“ се използва за означаване 
на няколко типове ръце. Често пъти към дроу отнасяме всички ръце, които не са най-добри на даден 
момент, обаче при излизането на определени карти (аутове) те ще се превърнат в по-добрата 
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комбинация в раздаването. Наистина, срещат се и някои изключителни случаи, като, например, тези 
две ръце на борд Т♣9♣2♦: 

Ръка А: Q♣J♣ 

Ръка В: А♠3♦ 

Тук, ръката А ще спечели раздаването в повече от 70% от случаи, макар че на даден момент 
комбинацията й от 5 карти е най-слабата. Може да ви се стори странно, че отнасяме към дроу ръка, 
която е очевиден фаворит, докато „готовата ръка“ тук вероятно ще загуби. Обаче, и занапред ще 
използваме термина „дроу“ за всяка ръка, която има най-слабата комбинация от пет карти, но при 
излизането на нужните аутове (без значение колко са те) може да спечели раздаването. И ще 
наричаме „фаворит“ всяка ръка, която на даден момент има най-голям очакван дял (екуити, или 
шансове за победа). В този пример Q♣J♣ е и дроу, и фаворит. 

Готовите ръце и дроу са непримирими врагове в покера. Особено, в лимитния покер, където готовите 
ръце просто не могат да направят залог с достатъчно голям размер, за да накарат дроу да се откаже. 
Вместо това те са принудени да правят малки стойностни залози, докато дроу постоянно колват, тъй 
като очакваната печалба при техния дял в пота е по-голяма от залога, която трябва да колнат. Но и в 
безлимитния покер не всичко е загубено за дроу – малко по-късно ще покажем, как дроу могат да 
използват структурата на тези игри, за да изпълнят много печелившото за тях действие – полублъф. 

Пример 4.2 
Лимитен холдем, $30-60. Играч А държи А♣А♦. Играч В държи 9♥8♥. Бордът е: К♥7♣3♠2♥, пот - $400. 
Играчът А действа пръв. Как трябва да се развива раздаването, ако и двамата играчи знаят картите 
на другия? Със сигурност вече сте познали – играчът А ще направи залог, а играч В ще колне. Обаче, 
няма да е лошо да се разбере, защо участниците в раздаването трябва да играят именно по този 
начин – за тази цел ще разгледаме математическата обосновка на действията им и същевременно 
ще разберем концепцията за пот-шансовете. 

Ако играч А чекне, тогава опонентът му със сигурност ще предпочете да види безплатен ривър. Ако 
играч В направи залог, тогава той веднага ще загуби като минимум 4/5 от залога си (тъй като той ще 
спечели пота само в 1/5 от случаите), плюс, възможно, още някоя сума пари, ако играч А направи 
рейз. Тъй като на ривъра и двамата играчи вече ще знаят, кой печели, по-слабата комбинация никога 
няма да плати още един бет, така че най-добрата ръка ще вземе само този пот, който е формиран на 
търна. 

При 35 от 44 останали карти (9 аута за купи: 44 – 9 = 35) ще спечелят АА, така, ние можем да 
определим очакването на играча А в случай, че той чекне (използвайки формулата 1.11): 

<А, чек> = р(А печели)(размер на пота) 
<А, чек> = (35/44)($400) = $318.18 

А сега хайде да помислим, какво може да направи играч В, ако неговия опонент заложи. Той със 
сигурност няма да рейзва, тъй като ще спечели ръката само 1 път от 5 (помагат му 9 карти от 44), а 
играч А никога няма да се раздели с неговата ръка. Така че, играчът В трябва да избира между кол и 
фолд. 

<В, кол> = р(В печели)(размер на пота на ривъра) – (цената на кола) 
<В, кол> = (9/44)($400+$60+$60)-$60 = $46.36 
<В, фолд> = 0 
 

Тъй като очакването на играч В от кола е по-високо отколкото математическото очакване от фолда, 
той трябва да колва на търна. На своя ред, залогът на играч А ще има следната очаквана печалба: 

<А, бет> = р(А печели)(размер на пота на ривъра) – (размер на залога) 
<А, бет> = (35/44)($520) - $60 = $353.64 
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Очевидно е, че в случай на залог играчът А получава по-високо математическо очакване. Този 
резултат трябва да ни наведе на мисълта за главното правило за игра с готови ръце срещу дроу – 
готовата ръка обикновено ТРЯБВА да залага. 

Има и изключения от това правило – ще разгледаме съответните примери по-късно. Сега хайде да 
анализираме стратегията на играча В. 

Както вече знаем, кол за него е по-печелившо действие от фолда. Сега можем да решим едно просто 
неравенство, за да определим екуити, което трябва да има ръката на играч В за правилен (без загуби) 
кол на търна: 

(Вероятност за победа)(Размер на пота на ривъра) – (Цената на кола) > 0 
520Х - $60 > 0 
Х > 3/26 
 

И така, играчът В трябва да колва всеки път, когато неговото екуити е по-голямо от 3/26. В нашия 
пример това условие естествено е изпълнено. Както вече беше отбелязано в първата част, можем да 
кажем, че на играч В са му нужни шансовете за победа от минимум 11.5%. Повечето покер-играчи 
наричат това съотношение пот-шансове (пот-одс): ние трябва да колваме залога на опонента всеки 
път, когато шансовете ни за победа са по-големи от нашата част, инвестирана в крайния пот.  

Стигнахме до втория принцип за игра с дроу срещу готови ръце: дроу трябва да колва, ако има 
подходящи пот-шансове. 

По-нататък ние ще разгледаме още случаи, където играта само в съответствие с пот-шансовете ще е 
грешка. Но все пак, навикът за пресмятане на шансовете ще ви е от полза на масата, тъй като 
позволява бързото определяне на правилността на кола с дроу. 

Пот-шансове на няколко улици 
Тъй като покерът се играе с няколко рунда за залагане, понякога ще ни се налага да взимаме предвид 
възможните бъдещи действия на всичките участници в ръката. Да разгледаме няколко примера с 
пълна информация (всичките играчи знаят картите на другите). 

Пример 4.3 (Пот $75) 

Limit Holdem, $30-$60. Играчът А държи А♦К♦, неговият опонент – 8♣7♣. Флоп: А♣К♠4♣, потът е $75 

и играчът А залага $30. Играчът В има само 8 аута за подобряване, тъй като К♣ ще даде на опонента 

му фул-хаус. От гледната точка на преките пот-шансове играчът В трябва да колва всеки път, когато 
шансовете му за победа са по-големи от 30/105 или 28.5%. Обаче, вероятността флъшът да завърши 
на следващата улица е само 17%. Така че играчът В трябва да фолдва с неговото флъш-дроу. 

Пример 4.4 (Пот $195) 
Какво ще се случи, ако увеличим размера на пота до $195? Сега играчът В има преки шансове за кол. 
С други думи, математическото му очакване ще е: 

(8/45)($195+$30+$30) - $30 = $15.33 

На търна, ако флъшът няма да завърши, са възможни два сценария. Първият – излиза А или К, и в 
този случай играчът В губи всякаква надежда да спечели. Това ще се случи 4/45 пъти. Обаче, върху 
останалите карти неговото очакване от кола на търна ще е: 

(8/44)($255+$60+$60)-$60 = $8.18 

Ще използваме формула 1.11, за да пресметнем общото математическо очакване за играча В на 
търна: 

<В, търн> = р(А или К)(<В, А или К на търна>)+р(други карти)(<В, кол>) 
<В, търн> = (4/41)*0 + (41/45)*$8.18 = $7.45 
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И така, на флопа играчът А залага, играчът В колва. След  това, ако на търна не излиза третата карта 
за флъш, играчът А отново ще заложи, а неговия опонент отново ще колне, тъй като очакваната 
печалба от кола е по-голяма от очакването от фолда (математическото очакване на което е 0). 

Пример 4.5 (Пот $135) 
Още един интересен случай – сега потът е $135, тоест играчът В може да колне на флопа. Обаче, на 
търна ситуацията се променя: 

<В, флоп> = р(флъша завършва на търна)($135+$60) - $30 
<В, флоп> = (8/45)*$195 - $30 = $4.67 
<В, търн> = р(флъш завършва на ривъра)($195+$120)-$60 
<В, търн> = (8/44)*$315-$60 = -$2.73 

Тъй като играчът В няма как да колне, ние не разглеждаме случаите, в които играчът А хваща на търна 
А или К. Ако включим вероятността за този развой на събития, тогава математическото очакване от 
кола за играча В ще стане още по-лошо. 

В този момент трябва да направим пауза и да поговорим за получения резултат. Според 
определението, дадено по-нагоре, играчът В трябва да колва всеки път, когато шансовете му за 
победата са по-големи от пот-шансовете. Но в този случай вероятността за получаване на флъш в 
нашия пример е: 

Р(В печели) = 1 – р(В губи) 

Използвайки формулата 1.3, получаваме: 

Р(В печели) = 1 – [р(няма флъш на търна)][р(няма флъш на ривъра)] 
Р(В печели) = 1 – (37/45)(36/44) 
Р(В печели) = 0.327 или 32.7% 

Тоест играчът В практически в 1/3 от случаите ще спечели пота, обаче той все още е принуден да 
фолдва – защо? В примера 4.3, както отбелязахме, неговите пот-шансове са 28.5% - повече от 
достатъчно за кол. Обаче тук важно е да разбираме, че когато оценяваме преките пот-шансове, ние 
отчитаме само онези случаи, когато играчът В печели веднага на следващата улица. 

Пример 4.6 (защо рейзът не ни дава по-добри пот-шансове) 
Да разгледаме отново ситуация, когато на флопа в пота бяха $135. Ако играчът В колва залога, тогава 
на търна потът ще е $195. Да предположим, че дроу не завършва и играч А залага $60, карайки 
опонента си да фолдне. Но какво ще се случи, ако играчът В направи рейз на флопа? Тогава играчът 
А ще отговори с ри-рейз, а играчът В, получавайки преките пот-шансове, ще колне. Обаче, ако 
помислим, тази линия е още по-лоша от кола на флопа и фолда на търна. Можем да разделим 
пресмятането на математическото очакване на играча В на две части. Първо – ако той печели на търна 
(Вf), второ – ако раздаването стигне до ривъра (Bt). 

<В, рейз на флопа> = <Bf, рейз на флопа> + <Вt, рейз на флопа> 
<Вf, рейз на флопа> = р(В печели на търна)(пот, ако В рейзва и получава ри-рейз) – (размер на последния 
рейз) 
<Вf, рейз на флопа> = (8/45)($135+2($30+$30+$30))-$90 = -$34 
<Вt, рейз на флопа> = р(В не печели на търна)[р(В печели на ривъра)(пот след залозите на търна) – (залог 
на търна)] 
<Вt, рейз на флопа> = (37/45)[(8/44)($315 + 2($60)) - $60] = $15.70 
<В, рейз на флопа> = -$34 + $15.70 = -$18.30 
<В, кол на флопа> = р(Вf)($135 + 2*$30) - $30 = $4.67 

Забележка: Тук размерът на последния рейз фактически означава количеството 
вложени пари в пота на една улица. Също така авторите тук смятат, че след ри-рейза 
на флопа играчът А ще продължи да залага на търна, тъй като знае ръката на опонента 

По този начин рейзът на флопа създава илюзия, че играчът В получава шансове за кол, обаче на 
практика, тази линия е губеща. От друга страна, на масата нито един играч няма да има пълна 
информация, така че тази ръка невинаги ще приключва с излизането на търна или ривъра на третата 
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карта за флъш. С други думи, ръцете дроу могат да компенсират недостига на преките пот-шансове 
чрез взимане на стойност от опонента на следващите улици. 

Потенциални (скрити) пот-шансове 
Разгледахме концепцията за пот-шансове, която помага да пресметнем доколко са печеливши 
нашите действия с дроу срещу готовите ръце. Обаче, във всичките примери сме предполагали, че 
играчите имат пълна информация, докато в действителност на масата никой няма да знае вашите 
карти. 

Например, играчът В може и да блъфира или да има друго дроу (за стрейт или два чифта), или дори 
да има най-добрата ръка. По този начин, в реалната игра готовата ръка често ще трябва да колва един 
или два залога, дори ако на търна дроу завърши. 

В предните примери смятахме, че играчът В няма да получи никакви пари, ако неговото дроу завърши 
– опонентът му винаги ще фолдва. Обаче, в игра без пълна информация такава стратегия със 
сигурност би била много уязвима. С други думи, много често дроу може да разчита на допълнителна 
стойност дори след излизането на опасна за готовата ръка карта. Такава комбинация от преките пот-
шансове и възможната печалба на следващите улици се нарича потенциални (или скрити) пот-
шансове. 

Пример 4.7 
Ще разгледаме следната ситуация. Ръката се развива по същия начин: Играчът А държи А♦К♦, 

неговият опонент – 8♣7♣. Флоп: А♣К♠4♣. Обаче, сега играчът А не знае ръката на опонента и ще 

колва залозите на играча В на търна и ривъра, дори ако флъша излезе. 

Вече пресметнахме преките пот-шансове за играча В при откритите карти. Обаче, в този пример има 
и съществени скрити пот-шансове. В пота са вече $135, играчът А залага на флопа $30. Възможни са 
три сценария: 

№1: Флъшът излиза на търна 
В този случай играчът В взима $195 в пота плюс $240 на търна и ривъра. Но от тези пари трябва да 
извадим $150, които той самия влага в пота. Така че в крайна сметка той получава $285. Този 
сценарий се реализира в 8/45 от случаите (или в 17.8%), тоест очакваната печалба ще е $50,67. 

№2: Флъшът излиза на ривъра 
Тук играчът В отново печели $285 (тъй като той ще колва с флъш-дроуа си на търна). Вероятността на 
този сценарий е (37/45)*(8/44) или 14.9%. Очакваната печалба ще е $42.61 

№3: Флъшът не завършва нито на търна, нито на ривъра 
Това ще се случи в 67.3% от случаите – играчът В ще колва залога на флопа и търна, но ще фолдне на 
ривъра. Той ще загуби онези пари, които е вложил в пота, тоест $90. Съответно, неговата очаквана 
загуба ще е $60,55. 

 

И така, очакваната печалба за играч В в този пример ще е $32.73, което е много повече, отколкото в 
ситуации, когато играчът А не изплаща флъша на опонента си. 



Част 2. Експлоатация на опоненти  
Глава 4: Играем според шансовете: преки и потенциални пот-шансове 

Page 40 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Потенциалният размер на пота 
Стратегия за експлоатация в безлимитен холдем се основава върху скритите шансове. Много често 
вярното решение преди флопа ще е кол с малък или среден покет-чифт, както и с едноцветен 
конектор или аса с надеждата да се уцели на флопа сет или силно флъш-дроу. Обаче, в този случай е 
важно да се отчитат не само парите, които можем да спечелим, но и онези залози, които потенциално 
можем да загубим, когато силната ни ръка ще е назад (например, ако опонентът има по-висок сет). 
Също така, не можем да смятаме, че опонентите лесно ще ни дадат парите си – напротив, скритите 
ни шансове доста често ще са някаква част от стака на опонента. 

Във всичките, разглеждани от нас примери, скритите шансове даваха на играча В възможността да 
колне при малки размери на пота и посредствено екуити, тъй като парите, влагани на следващите 
улици, увеличават така наречения потенциален размер на пота. В третата част на книгата ще покажем, 
че потенциалните печалби са много важни в игри между диапазони, състоящи се от различни 
комбинации от дроу и готови ръце. Освен това, този фактор има първостепенно значение в онези 
разновидности на покера, където дроу може да бъде скрито, тоест когато само няколко играчи имат 
информация за ударено дроу. Например, в Стъд със седем карти последната карта се раздава закрита. 
При такова асиметрично разпределение на информация, играчът с готова ръка е в неизгодно 
положение – ще му се налага поне понякога да плаща на флъша или стрейта още един залог. Иначе 
(ако той винаги ще хвърля картите си), дроу ще получи възможността да експлоатира тази слабост, 
блъфирайки на всичките ривъри. 

Блъфове 
Блъфът, вероятно, е най-известния прийом в покера. За много от новаците най-запомнящия се 
момент е първият им успешен блъф. 

Нещо повече, в предаванията за покера по-голямата част от зрителското внимание е прикована към 
ситуации, когато единият от играчите прави голям залог, а опонентът му трябва да реши, какво е това: 
блъф или добра ръка. Фактически, блъфът е неотменна част на покера и това е именно онзи елемент, 
който го отличава от такива игри като шах или табла. 

Под чистия блъф се разбира залог с ръка, която няма никакви шансове за победа, ако опонентът 
колне. На своя ред, полублъфът е залог с комбинация, която на момента може и да не е най-добрата 
ръка, но тя има шансове съществено да се подобри на следващите улици. По правило, чистите 
блъфове  се случват в последния рунд (улица) за залагане, когато нито една ръка вече не може да се 
подобри. Обаче, понякога играчите правят опити да спечелят пота с мъртва ръка и на по-ранните 
етапи от играта. 

От другата страна в диапазона на залаганията се намират стойностните залози. Тези залози имат 
положителното очакване дори в случай на кол от опонента. С други думи, това е залог с достатъчно 
силна комбинация, която може да бие ръцете от диапазона за кол на опонента. В редки случаи, 
когато имаме абсолютен нътс на ранна улица, можем да залагаме за стойност през цялото раздаване. 
Обаче, по правило, на флопа и търна повечето стойностни залози могат да се окажат полублъфове (в 
зависимост от силата на ръката на опонента). 

И на края, между чистите блъфове и стойностните залози съществува огромен диапазон от залози, 
много от които понякога ще са полублъфове, а понякога ще са стойностни залози. Най-простият 
пример за полублъф, който няма стойностна част, е залог със слабо флъш-дроу. Такава ръка никога 
няма да получи кол от по-слаба комбинация и дори излизането на чифт със сигурност няма да й 
позволи да бие ръката на опонента. Обаче дори и в този случай слабото флъш-дроу често пъти трябва 
да залага, тъй като опонентът може да фолдне някаква част от  неговия диапазон. Ние ще се върнем 
към идеята за полублъфовете, но сега ще разгледаме още един пример. 
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Пример 4.8 
Играта е Стъд със седем карти, $40-80. Опонентите в ръката знаят всичките карти на другите с 
изключение на ривъра, който се раздава с гърба нагоре. Както вече казахме, това е ситуация със 
скрито дроу – само единият играч знае, дали ръката му се е подобрила или не. 

Играч А: 6♥А♣А♠7♦9♦К♣ 

Играч В: 7♠8♠9♠К♠2♣4♣ 

Както вероятно вече сте разбрали, тази игра много прилича на онази, която анализирахме в случая с 
Холдема. Играчът А има готова ръка, а опонентът му – само флъш-дроу без допълнителни аутове. В 
пота са вече $655 и се раздава ривърът. 

Но сега за играча А вече няма смисъл да залага. Играчът В или е завършил дроуа си, или не – той ще 
отговори на залога само с по-силна ръка. По този начин, играчът А просто трябва да чекне и да се 
опита да реагира правилно срещу възможният залог от неговия опонент. Ако опонентът му чекне, 
тогава е очевидно, че играчът А ще спечели пота – нещо повече, това ще се случва значително по-
често от 50% от случаите. Обаче, това не е повод да не се направи залог за стойност. Очакването на 
играча А в тази ситуация изобщо не зависи от това, дали той ще заложи или не, тъй като той никога 
няма да получи кол от по-слабата ръка. 

И така, играчът А чеква. Сега играчът В трябва да реши, какво да прави. Естествено, заслужава си да 
заложи с всичките си флъшове. В тестето бяха останали 40 неизвестни карти, при 8 аута играчът В ще 
направи флъш в 20% от случаите. Освен това, понякога той трябва и да блъфира, когато флъшът не е 
завършил. По този начин, ако играч А фолдне картите си, страхувайки се от по-силна ръка, играчът В 
може да спечели голям пот с по-слаба ръка. 

На своя ред, след залога от играч В, неговия опонент се изправя пред ново решение: кол или фолд. 
Този избор, в същност, зависи и от това, дали на ривъра играчът А е получил пика – ако отговорът е 
да, тогава вероятността за блъф от страната на играч В нараства. Обаче, засега няма да разглеждаме 
този случай и ще си представим, че играчът А играе на ривъра на сляпо. 

По този начин имаме две неизвестни: честота на кола за играч А в случай на залог от играч В – нека 
това да е някакво „х“, и честота на блъфа за играч В (с каква част от ръцете си той трябва да блъфира 
на ривъра) – нека това да е променлива „у“. 

Тогава, използвайки уравнението 1.11, ще получим: 

 

<А, кол> = р(играч В има флъш)(загубен залог) + р(В блъфира)(пот + 1 залог) 
<А, кол> = 0.2*(-$80) + у*($655 + $80) 
<А, кол> = $735*у - $16 
<В, блъф> = р(А колва)(загубен залог+пот) + р(А фолдва)(пот) 
<В, блъф> = $655 - $735*х 

В резултат, получихме, че честотата на кола за играча А е в пряка зависимост от това, с каква част от 
диапазона си играчът В ще блъфира на ривъра. И обратно, играчът В трябва да реши, колко често той 
иска да блъфира, изхождайки от тенденцията за кол от играч А. 

Да решим това неравенство, за да намерим „у“: 

$735у - $16 > 0 

У >  2.2% 

Това означава, че ако играчът В блъфира по-често, отколкото с 2.2% от ръцете си, тогава неговия 
опонент трябва винаги да колва залога на ривъра. Също така е напълно ясно, че математическото 
очакване от кола за играча А при честота на блъфа от 2.2% е равно на нула. Това е много важна идея, 
към която ние ще се върнем по-късно. Фактически, можем да кажем, че сме намерили точката за 
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безразличие за играча А – конкретното му действие (кол или фолд) няма значение, тъй като 
математическото му очакване няма да се промени. 

Сега да решим аналогичното неравенство за играча В: 

$655 - $735*х > 0 

Х <  89.1% 

С други думи, ако играч А колва по-рядко от 89.1%, тогава играчът В трябва да блъфира с всичките си 
ръце. И отново в намерената от нас точка математическото очакване от блъфа за играча В ще е равно 
на нула. Ако играчът А колва точно в 89.1% от случаите, тогава на играча В ще му се безразлично какво 
да прави с неговите блъфове. 

Възможно, играчът А ще е „скептик“, тоест ще смята, че играчът В е страстен блъфьор, и ще започне 
да колва всеки негов залог на ривъра. Ако това наистина е така, тогава математическото очакване на 
играча А ще нараства с $7.35 с всеки процент над 2.2% 

Забележка: предполагам, ясно е как се определи това. Но все пак. При 2.2% 
математическото очакване на А е нула. При нарастване с 1%, т.е. до 3,2%, получаваме: 

$735*0.032 - $16 = $7.35 (обаче, за да получите тази стойност, трябва да използвате 
точният процент – „милиминките“ имат значение) 

При 4,2% - получаваме $14.7 и т.н. 

Тогава за играча В най-добрата стратегия ще пълен отказ от залози без готов флъш. От друга страна, 
играчът А може да е прекалено доверчив, тогава неговият опонент съвсем спокойно може да 
блъфира в 100% от случаите. Така, той няма да взима стойност с всичките му флъшове, но потовете, 
спечелени чрез блъф, напълно могат да компенсират такава загуба. 

Експлоатационни стратегии 
Разгледаните горе примери на контр-стратегии за играчите А и В са прототипи на експлоатационни 
стратегии, тоест стратегии с максимално математическо очакване. Ние използваме думата 
„експлоатация“ по съвсем проста причина – с помощта на подобни пресмятания (и съответни 
стратегии) можем да определяме уязвими места в играта на нашите опоненти и да ги 
„експлоатираме“, избирайки само онези действия, които максимизират очакваните ни печалби 
срещу намерените слабости. 

Обаче, много често такива пресмятания не могат да се направят направо на масата, особено, ако 
трябва да се отчетат множество косвени фактори, възникващи в процеса на играта. 

В тази книга ние често ще прибягване към помощта на „спомагателни игри“, които до известна степен 
позволяват да опростим разглежданите ситуации. Когато ще обсъждаме стратегии на много нива за 
целите диапазони, ще се сблъскаме с невъзможността за най-лесните пресмятания на 
математическото очакване. 

Същевременно, определянето и експлоатацията на слабите места в играта на опонентите ни 
позволява да избираме решения с по-високо очакване. Така че, ако искаме да намерим най-
изгодната стратегия, ние можем да се откажем от преките пресмятания на математическото 
очакване в ползата на обикновеното търсене на уязвимостите в стратегиите на другите играчи – в 
реалната игра такъв подход често е най-действен. 

Но, да се върнем към примера 4.8, където ние фактически представихме играта между двамата 
участници като „отгатни сега“. В този случай всеки от играчите се опитва да предскаже намеренията 
на своя опонент и да се нагоди чрез екстремална промяна на своята стратегия в едната или другата 
посока. Тук неволно се докосваме до третата част от книгата: точките за безразличие, които 

пресметнахме по-рано (2.2% блъфове за играча В и 89.1% колове за играча А), в същност, имат 
особени свойства. Те описват условия, при които опонентът не може да експлоатира нашата 
стратегия, дори ако той знае, какво правим. Ако играчите А и В следват тези две стратегии, тогава 
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нито един от тях няма да може да увеличи математическото си очакване, променяйки само 
собствените си тенденции. Такива стратегии се наричат оптимални. Третата част от книгата е 
посветена изключително на търсенето и прилагането на оптималните стратегии в покера. 

Стратегия за експлоатация, в същност, се състои от две части. Първо, събиране на информация. Ние 
се опитваме да определим ръката или диапазона на опонента, изхождайки от неговите действия, 
търсим слабите места в неговата игра или ситуации, в които той се чувства некомфортно. След това 
взимаме някакво решение, изхождайки от получената информация. По правило, на този етап ние 
просто избираме онова действие, което най-много ще експлоатира откритата слабост. Втората крачка 
често е по-проста, но по-късно ще покажем, че това невинаги е така. 

Трябва да се запомни 

 Експлоатацията подразбира максимизиране на математическото очакване срещу 
ръцете и стратегии на опонента. В реалността, често всичко се свежда към 
простото определяне на слабостите на другия играч поради невъзможността да 
се направят нужните пресмятания на математическото очакване непосредствено 
на масата. 

 Пот-шансовете (пот-одс) са добър ориентир при вземането на решението за кол 
с дроу. Ако шансовете за победа в ръката са по-високи от нашата част от 
инвестираните в крайния пот пари, ние трябва да колнем залога на опонента. В 
противния случай фолдът често ще е най-доброто решение. 

 Пот-шансовете трябва да се разглеждат съвкупно на няколко улици. Понякога, 
дори когато те не ни достигат на текущата улица, ние все пак можем да колнем. 
Необходимо е да се оценява математическото очакване на цялата стратегия, а 
не само от действията в отделните рундове за залагане. 

 Скритите пот-шансове отчитат стойността, която играчът може да вземе, когато 
негово дроу завърши. В някои ситуации скритите шансове позволяват да се 
правят колове, които са недопустими от гледната точка на преките пот-шансове. 

 В раздавания, където се сблъскват готови ръце и дроу, действат два принципа: 

Готовата ръка обикновено трябва да залага 

Дроу, по правило, трябва да колва залога (при наличие на достатъчни пот-одс) 

 Чистият блъф е залог с ръка, която няма никаква надежда да спечели пота в 
случай на кол от опонента. Полублъфът е залог с комбинация, която на даден 
момент не е най-добрата ръка, но която има възможността съществено да се 
подобри на следващите улици. Стойностните залози са залози, математическото 
очакване на които остава положително, дори ако те получат кол. 

 

Глава 5: Гледаме на карти – четене на ръце и стратегии 
Вероятно, най-популярният навик, който често си приписват покер-играчите (особено в 
телевизионните интервюта), е „разчитането“ на опоненти. Често се смята, че самият процес на 
„четенето“ на нечия ръка не може да се формализира или да се изрази чрез езика на числата, и затова 
„математиците“, лишени и от най-малкия помен от въображение, нямат тази уникална способност. 
По понятни причини ние сме склонни да не се съгласим с това твърдение. Но трябва да се признае, 
че, ако подобна „магия“ би помагала за точното определяне на картите на опонентите, тази книга не 
би съществувала. 

В реалността, ние смятаме, че четенето на опонента в основата си има логиката на Бейс и 
интерпретацията на залозите с леки поправки, идващи от физическите подсказки. При това не е 
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важно, на какво ниво се случва този процес: съзнателно или подсъзнателно. Нещо повече, 
математическите модели могат да бъдат отлично допълнение към игровата интуиция. 

Доста популярен метод за четене на опонента се състои в следното: вие поставяте опонента си на 
някаква определена комбинация, а след това играете ръката си така, сякаш знаете, че той има точно 
тази ръка (междувременно надявайки се, че сте прави). Понякога този подход наистина работи. 

Например, в лимитния Холдем някои играчи ри-рейзват срещу ранните позиции с малки и средни 
покет-чифтове, „поставяйки опонента си на АК“. Наистина, АК е една от най-вероятните комбинации 
в тази ситуация, така че доста често те ще „отгатнат“ картите на опонента си. Обаче, напълно е 
възможно, мислейки само за една единствена ръка, те да намаляват математическото си очакване 
както преди флопа, така и постфлоп – в края на краищата, диапазонът за отварящ рейз от ранна 
позиция може да включва и високите покет-чифтове. 

Единият от авторите на тази книга неотдавна стана участник в следното раздаване в един NoLimit 
Holdem турнир. На масата бяха останали само пет човека, блиндовете бяха 1500/3000, и играч с къс 
стак пушна от UTG (2100 чипа). Трябва да се отбележи, че преди това той успя да влезе ол-ин няколко 
пъти подред. Авторът държеше А♥8♥ на ВВ при стак 3200. След като всички останали играчи са 
фолднали, той плати ол-ина и видя, че опонентът му е с АКо. За щастие на борда излезе осмица и 
раздаването  завърши благополучно. 

След турнира, човекът, който беше с АКо, попита: „Срещу коя комбинация от моите ръце ти мислеше, 
че си напред?“ И получи отговор: „Вероятно, ти влизаше ол-ин с всяко асо, всеки чифт и възможно 
със силните попове. Освен това, колкото по-добре играеш, толкова по-често ще бъдеш с ръка от рода 
на Т9s. Срещу този диапазон аз имах почти 50% очакван дял, така че колнах.“ 

Поуката от тази история се състои в следното: отпадналият играч смяташе, че неговия опонент се е 
опитал да го „постави на ръка“, а след това е оценявал шансовете си срещу избраната комбинация. 
Обаче, вместо това авторът на книгата е конструирал примерен диапазон за ол-ин в такава ситуация, 
а след това е действал, изхождайки от това предположение. Както се оказа, префлоп рейзърът 
държеше една от най-силните ръце от неговия диапазон и на нашия герой му е провървяло на флопа. 
Важно е да се разбере, че той никога не е мислел за това, къде се намира срещу някаква конкретна 
ръка, но при това е направил абсолютно правилен кол. 

Четене на ръце за напреднали 
Другите играчи разчитат ръцете на опонентите си, използвайки комбинация от дедукция и телз. Те 
изключват вероятните ръце въз основа на различни предположения, например за това, че опонентът 
играе рационално, или, че определената ръка не пасва на стила на опонента. Обаче, мнозина от тях 
допускат разпространена грешка – те се увличат с изваждането на комбинациите от диапазона на 
опонента, в резултат на което често работят с неоправдано тесен диапазон от ръце. 

Но все пак, дори при отчитането на този недостатък, даденият метод е достатъчно близък до 
препоръчвания от нас алгоритъм за четенето на ръце. На теория той се състои в следното: ние никога 
не трябва да се стремим да поставим опонента на една ръка; напротив, трябва да смятаме, че той 
има някакъв диапазон от вероятни комбинации. В началото на раздаването всеки играч разполага с 
диапазон от случайни ръце с корекция според нашата ръка (следствие от теоремата на Бейс). След 
като всеки от играчите каже думата си, ние можем да включим  в нашите разсъждения получената 
информация и отново да оценим вероятността на тези или онези ръце. Отправната точка тук ще е 
основно информацията за раздадените на масата карти, както и нашите предположения за това, как 
опонентът може да изиграе различните комбинации от неговия диапазон. Също така, трябва да 
отчитаме и вероятността (макар и малка), че не разбираме изцяло стила на опонента, или, че той 
просто е решил да се отклони от обичайната си стратегия. Вие ще се сблъсквате не веднъж с такива 
ситуации, дори когато играете срещу силни опоненти, затова не трябва да се смята по подразбиране, 
че вероятността за нестандартна игра е равна на нула. Това може да доведе до доста лоши фолдове 
или колове, за които после ще съжалявате. 
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Непосредствено в играта ние няма да можем да оценим вероятността на всяка ръка. Обаче, анализът 
на действията на нашите опоненти е по силите ни, а и картите на борда могат да ни помогнат да 
съставим диапазон за момента, в който трябва да вземем решение. Освен това, при този подход няма 
да е сложно да отчетем и телз – за това трябва да коригираме вече съставения диапазон, използвайки 
теоремата на Бейс с новите данни. По-просто казано, ние трябва да си зададем въпроса: „Съставих 
диапазон за моя опонент, оцених всичките възможни ръце. Тогава, каква е вероятността, опонентът 
ми да покаже именно този телз с всяка от тези ръце?“ 

Крайната цел на всичките тези действия е да съставим диапазон от ръце за нашия опонент. В него 
някои ръце ще изключим изобщо, на някои – ще дадем незначителна вероятност. Така, комбинации, 
които опонентът би играл най-често по друг начин, ще имат относително по-малка вероятност да са 
в рамките на намерения диапазон. На теория, бихме могли да съберем достатъчно информация, за 
да стесним диапазона на опонента до една ръка, но на практика това е невъзможно. 

Да разгледаме всичко това в един пример. В това раздаване ще се опитваме да интерпретираме 
действията на нашия опонент на различните улици, но на някого нашите изводи могат да се сторят 
спорни. Важно е да се разбере, че целта на този пример се състои не толкова в определянето на 
правилната линия за отиграване на нашата ръка, колкото в демонстрацията на процеса четене на 
ръце според зададения алгоритъм. 

Пример 5.1 

Игра – Стъд Хай-Лоу 7 карти. Лимит $30-$60, анте $5. Играчът вдясно от вас прави бринг-ин с 2♣ с $10. 

Ние залагаме $30 с (5♣А♥)4♥. Двама играчи с десетки, един – със 7♦ и един с поп – фолдват. 

Следващият играч рейзва до $60 с 6♣. Двойката спатия фолдва, ние колваме. 

В играта са: 

(5♣А♥)4♥ 

(ХУ)6♣ 

Мъртвите карти са: T♣ T♠ 7♦ K♠ 2♣. 

На третата улица ние започваме да мислим за ръката на опонента. Дори без да знаем нещо за неговия 
стил, ние можем да направим приблизителна оценка на неговия диапазон. Така, има ръце, с които 
почти всеки играч със сигурност би рейзнал: 

(АА) 6 

(КК) 6 

(66) 6 

Също така тук можем да поставим и всяка малка едноцветна ръка (с три спатии) с асо. Агресивните 
опоненти ще рейзнат със следния диапазон: 

(QQ-TT) 6 

Всякакви три ниски спатии: (А2) 6/(А3) 6 

можем да създадем още по-широк диапазон за рейз: 

(99-55) 6 

(A4) 6 

(A5) 6 

(54) 6 

(57) 6 
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+ всякакви едноцветни ръце с асо, например (A♣ J♣) 6♣ 

Освен това, авторите на тази книга са виждали подобни ри-рейзове с ръце от следния вид: (QJ) 6 
За нещастие за нашия алгоритъм, но за късмет за нашия банкрол, играчите, които редовно правят 
такива рейзове, прекалено бързо губят всичките си пари, така че дори няма да успеем да съберем 
достоверна информация за техните диапазони. 

Но да се върнем към раздаването. Още преди флопа ние можем да направим някои предположения 
за диапазона на опонента. Обаче, трябва да отбележим, че някои от изброените горе ръце ще се 
срещат доста рядко. Например, в тестето са останали само две десетки, така че петте комбинации за 
(ТТ)6 от шест възможни вече не съществуват. Нещо повече, играчът с (ТТ)6 почти сигурно би фолднал 
ръката си още преди флопа, знаейки, че аутовете му са в ръцете на опонентите. 

Излиза четвъртата улица – ние получаваме 8♠, а опонентът – Т♦. Той чеква, ние залагаме, при това 

очаквайки понякога да взимаме пота още сега. Обаче, получаваме кол. 

Проблемът се състои в това, че на тази улица получихме много малко нова информация. Има няколко 
причини, по които няма как да стесним предполагаемия диапазон. Първо, действията на опонента 
на тази улица нищо не ни казват. Хванахме нелоша карта, което не може да се каже за нашия опонент, 
обаче, размерът на пота и относителната сила на диапазоните (ще говорим за това по-късно) му дават 
възможността да колне и да види петата улица с по-голям брой ръце. Второ, минималният залог на 
следващата карта ще е 2 пъти по-голям. Това означава, че опонентът ни може да има и силна 
комбинация, с която той е решил да не рейзва на евтина улица, като по този начин не ни даде 
допълнителна информация за ръката си. 

Петата улица – J♥.  Лоша карта, обаче тя ни дава три карти за флъш в допълнение към четирите ниски 
карти. Опонентът е хванал К♣ и чеква. Ние залагаме и отново очакваме да вземем пота. Сега ръцете 
изглеждат по следния начин: 

(5♣A♥) 4♥ 8♠ J♥ 
(??) 6♣ T♦ K♣ 
Да обсъдим, какво могат да ни кажат различните действия на опонента в тази ситуация. Да погледнем 
вероятните му ръце (особено първите две групи) и да се опитаме да си представим диапазона за кол: 

(AA) 6♣ T♦ K♣ 

(X♣Y♣) 6♣ T♦ K♣ 

(QQ) 6♣ T♦ K♣ 

(JJ) 6♣ T♦ K♣ 

Вероятен диапазон за рейз: 

(66) 6♣ T♦ K♣ 

(KK) 6♣ T♦ K♣ 

Вероятен диапазон за фолд: 

(A2) 6♣ T♦ K♣ 

(A3) 6♣ T♦ K♣ 

Важно е да се разбере, че ние не можем да знаем със сигурност, как опонентът ни ще играе тази или 
онази ръка, или колко често ще рейзва, например, със сет на търна. Затова ние използваме думата 
„вероятен“ за всичките изброени горе диапазони. Освен това, съставяйки диапазон, не трябва да 
пропускаме вероятността на това, че опонентът може да играе ръката си не така, както го очакваме. 
Така ние рискуваме да направим сериозна грешка на следващите улици, предполагайки, че 
опонентът по принцип не може да има някаква определена комбинация, и това ще доведе до 
излишна увереност в силата на нашата ръка и като следствие, до загубен пот. 



Част 2. Експлоатация на опоненти  
Глава 5: Гледаме на карти – четене на ръце и стратегии 

Page 47 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Сега да предположим, че опонентът колва. Горе определихме вероятния му диапазон, който се 

състои от високи чифтове и флъш-дроу. На шестата улица получаваме А♠, а опонентът – 3♣. Сега е 

време да спрем и да помислим. В играта са следните ръце: 

(5♣A♥)  4♥  8♠  J♥  A♠ 
(????)   6♣  T♦  K♣  3♣ 
В пота са $345. Въпрос: има ли смисъл да залагаме? Мнозина играчи тук без да се замислят ще 
направят залог с чифта си и лоу-дроу. Обаче, наистина ли ръката ни е толкова добра, отчитайки 
всичките направени предположения? Ами, ако леко коригираме диапазона на опонента? Как тогава 
ще се промени правилното решение в ръката? 

За да отговорим на тези въпроси, трябва да анализираме вероятния диапазон на опонента на тази 
улица и да пресметнем математическото очакване срещу всяка от неговите ръце. 

За начало, да означим диапазона от комбинации, които може да има опонентът – сега няма да 
отчитаме ситуации, в които той играе не така, както очакваме. Обаче, малко по-късно ще разгледаме 
различните конфигурации диапазони и ще видим, доколко те могат да повлияят върху нашето 
решение.  

Вече сме определили четири типа ръце в диапазона на нашия опонент: 

(AA)   6♣  T♦ K♣  3♣ 

(X♣Y♣)   6♣  T♦ K♣  3♣ 

(QQ)   6♣  T♦  K♣  3♣ 

(JJ)   6♣  T♦  K♣  3♣ 

Тази оценка е въз основа на развитието на ръката до шестата улица. Обаче, ръцете с QQ и JJ трябва 
да разделим на комбинации със спатия и без нея. АА не се нуждаят от това, тъй като, ако опонентът 
има чифт аса, те винаги ще са със спатия (ние вече държим две аса). Тъй като нито една от дамите 
все още не е излязла, от шестте възможни комбинации QQ три ще бъдат с дама спатия. Колкото до 
валетата, вале купа е у нас, затова опонентът може да има само три двойки валета, две от които са с 

J♣. 

Остана само да определим комбинации с трите ниски спатии. Ние знаем, че опонентът със сигурност 

не може да има 2♣ (тя е сред мъртвите карти), 3♣ (на борда), 5♣ (у нас) и 6♣ (на борда). По този начин 

остават четири ниски спатии (A♣, 4♣, 7♣, 8♣), което ни дава 6 възможни комбинации от две карти. 

Получаваме следния диапазон: 

AA   1 

Q♣Qx  3 

QxQy  3 

J♣Jx  2 

JxJy  1 

X♣Y♣  6 

Освен това, можем да имаме допълнителна информация за нашия опонент. Например, на нас ни се 
стори, че той вече не харесва ръката си, когато на масата излезе асо – в този случай ние винаги трябва 
да залагаме (но само, ако мислим, че този телз се проявява, когато той държи висок чифт). От друга 

страна, ако той е показал по някакъв начин, че е очаквал 3♣, тогава това, по всяка вероятност, ще ни 

спести един залог срещу готов флъш. 
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Да обобщим. Започнахме от диапазон, в който всичките ръце бяха равно вероятни. След това, след 
рейза на третата улица, стеснихме диапазона на опонента до високите чифтове, комбинации със 
силно лоу-дроу и ниски спатии. На четвъртата улица, с излизането на добра карта, нашето екуити се 
увеличи, докато опонентът изобщо не се подобри. Обаче, ние не сме получили никаква 
допълнителна информация. 

От друга страна, петата улица ни каза много за неговия диапазон, тъй като опонентът не фолдна 
ръката си след като е хванал втората висока карта. Не можем да изключим и вероятността на това, че 
той е решил да колне на евтината четвърта улица с три разноцветни ниски карти. Обаче, след като 

излезе К♣, ние можем практически да изключим всичките лоу-дроу, които нямат четири спатии. Ако 

опонентът все пак е решил да колне на петата улица с три лоу-карти, тогава ние автоматически 
печелим пари благодарение на тази грешка. Дори, ако на следващите улици ние ще загубим някаква 
част от очакваната печалба, все едно, толкова лош кол от нашия опонент ще компенсира всичко това. 

На шестата улица ръката ни значително се подобри – тук получихме чифт, но същевременно 
диапазонът на опонента също се усили с излизането на малка спатия (която би могла да му даде или 
флъш-дроу, или готов флъш). Стеснихме броя на възможните му комбинации до четири ръце (аса, 
високи чифтове с флъш-дроу, високи чифтове без флъш-дроу и ниски готови флъшове). 

В този пример се опитвахме да интерпретираме действията на опонента, за да получим представа за 
неговия диапазон, обаче за четенето на ръцете не са по-маловажни и физическите подсказки. Както 
вече казахме, тази област излиза извън пределите на нашата книга. Но все пак, математиката може 
да стане добър инструмент при анализа на телз; ще говорим за това в края на главата. Колкото до 
самата ръка, ние ще завършим анализа й в глава 8, където подробно ще разгледаме ситуацията на 
шеста улица. 

Когато прилагаме стратегия за експлоатация, главната ни задача е определянето на диапазона на 
опонента и на неговата стратегия (или съвкупността от стратегии), срещу които ще се опитваме да 
максимизираме нашето математическо очакване. В тази глава говорихме за „четенето“ на ръце – 
както се оказа, тук много неща зависят от нашето виждане на конкретните линии, които опонентът 
ще използва в своята игра. 

Четем стратегии 
Много важна част от стратегия за експлоатация на опоненти е правилната оценка на линии, които те 
ще избират с различните части от техния диапазон. За да си улесним задачата, можем да 
предположим, че опонентът ще играе ръцете си по най-добрия начин. Тогава нашата стратегия ще 
експлоатира структурата на неговия диапазон. Например, когато опонентът е допуснал сериозна 
грешка на една от предните улици, експлоатацията на структурата на неговия диапазон (който сега 
има огромни дупки) ще е доста печелившо занимание. 

Също така, очакваната ни печалба може да се увеличи, ако опонентът продължи да прави грешки с 
диапазона си и на следващите улици. Често ние ще разполагаме с няколко източника на информация, 
с които ще можем да оценим стратегията, която използва опонентът. Този процес ще наричаме 
„четене на стратегия“. 

 Изиграни ръце 

Ние постоянно ще виждаме отигравания на масата. Тази информация ще е 100% сигурна, тъй като 
опонентите ще показват картите. Изиграните ръце могат да се смятат за най-ценната подсказка за 
стратегията на другите играчи – информация, която получаваме от другите източници, често може да 
бъде изкривена. 

 Изиграни ръце (шоудаун от опонента) 

Сред изиграните от нас ръце има една особена категория – понякога опонентите намерено показват 
картите си. С тази информация трябва да боравим внимателно. От една страна, ние научаваме ръката 
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на опонента. От друга страна, самият факт, че сме получили тази информация безплатно, намалява 
ценността й (вероятно, опонентът искаше да ни обърка). Но, ако щателно ще претегляме получените 
сведения, тогава ще можем да ги използваме без всякакви опасения. 

 Косвени фактори 

Освен шоудауни можем да си отбелязваме различните тенденции на опоненти, дори в раздавания, 
които не стигнаха до шоудауна. Такава информация ще е полезна както при четенето на ръце, така и 
при четенето на стратегии. Обаче, тук важно е да се помни, че трябва да свържем тенденциите с 
конкретните типове ръце. 

 Класификация на играчите 

Това, вероятно, е най-разпространения метод за четенето на стратегии срещу опоненти, за които 
имаме малко информация. Той също така се прилага за рядко срещаните ситуации. Фактически, при 
този подход ние трябва да разделим всичките играчи на категории и под-категории. Най-известните 
от тях са лууз, тайт, пасивен, агресивен. Често се срещат и други модели за класификация. Обаче в 
основата на всичко лежи един и същ принцип – ако можем точно да определим стратегия за някаква 
група играчи, а след това правилно да поставим опонента в тази група, тогава можем да правим 
правдоподобни предположения за неговите линии и стратегии, дори ако никога не сме ги срещали. 

В тази глава ще обсъждаме основно адекватните играчи – стратегиите им не могат лесно да се 
експлоатират, макар че те допускат значителен брой грешки. На края, ще поговорим малко за 
няколко категории слаби играчи, чиито стратегии са по-примитивни. 

Макар и да имаме на разположение всичките изброени източници за информация, важно е да 
разбирате границите на възможностите си по отношение на способностите си за четене на стратегии 
на опоненти. Според нас, мнозина играчи, особено тези, които се справят със събирането и анализа 
на тези сведения, много често надценяват увереността, с която могат да говорят за нечия стратегия. 
Дори след няколко стотин раздавания ние не получаваме много достоверна информация за 
стратегиите на нашите опоненти. 

Представете си 1000 ръце в лимитен Холдем (около 30 часа игра в казино или час игра онлайн). На 
пръв поглед това не е лоша извадка, която може да каже много за нечия игра. Обаче, средния 
опонент ще стигне до шоудауна някъде в 100 ръце и всичките те ще бъдат неравномерно 
разпределени между деветте позиции на масата (най-много шоудауни ще има на бутона и 
блиндовете). Нещо повече, тези раздавания ще бъдат изиграни на различни текстури флопове, срещу 
различни хора и т.н. 

Косвените фактори тук ще бъдат в повечето случаи безполезни – можем да съберем горе-долу 
достоверна информация само за префлопа. Например, нашия опонент е изиграл 121 ръка от UTG. 
Ако в нашата извадка той рейзва с 10% ръце от тази позиция, тогава 95%-вия доверителен интервал 
ще ни каже, че реално той може да отваря в интервал от 4% до 16%, т.е. с диапазон от {TT+, AK, AQs} 
до {66+, AT+, KJ+, QJ, JT, T9}. Дори ако видим, как този играч рейзва от тази позиция с няколко силни 
ръце, ние все едно няма да можем да стесним предполагаемият му диапазон. Същите QQ присъстват 
в най-различни конфигурации диапазони. Нещо повече, силните ръце доста по-често ще виждат 
шоудауна, така че ще ни е сложно да направим изводи за другите части от диапазона на опонента. 

Следователно, трябва леко да променим подхода – ще използваме шоудауните не за определяне на 
конкретната стратегия на опонента в различни ситуации, а за правилната му класификация (и след 
това ще предполагаме неговите линии). Този метод има недостатъци: 

 Играчите рядко се придържат до една неизменна стратегия на къси дистанции. Използването 
на конкретното раздаване (шоудауна) за класификация на опонента фактически означава, че 
това раздаване трябва да характеризира общата му стратегия. Обаче, когато ние 
експлоатираме опонента, важно е да знаем не общата му стратегия, а това, как той играе 
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срещу нас. По-нататък ще говорим за противодействие и за това, как поредицата от 
нагаждания усложнява експлоатацията на опоненти и ни кара да търсим други решения. 

 Играчите рядко се придържат до една неизменна стратегия на дълги дистанции. Те четат 
книги, гледат видео, общуват помежду си. Затова дори най-достоверния и точен рийдс може 
да е безполезен дори след няколко седмици. Такива фактори, като ъпсуинг на по-горен лимит 
също може да доведе до по-уверена игра и нова стратегия. 

 За нас е по-сложно да проверяваме предположенията си за играта на опонента. Заради това, 
че различните стратегии могат да диктуват еднакви линии с някои ръце, често ние няма да 
можем да оценим достоверността на нашите догадки. Нещо повече, ние рядко ще можем да 
потвърдим която и да е хипотеза, която ще предсказва отклонение от стандартното 
отиграване. За да се случи това, ние трябва да имаме рийдс, че опоненти от определен тип 
играят някакви ръце по друг начин; тогава опонентът трябва да има точно такава ръка; и ние 
трябва да видим шоудауна (или да получим информацията за ръката му по какъвто и да е 
друг начин). 

Човешкият мозък виртуозно открива последователности, понякога дори там, където ги няма. 
Множество изследвания в областта на психология са потвърдили, че хората често намират 
закономерности в представените данни, дори когато тези данни са генерирани по случаен начин (и 
не е могло да има каквато и да е закономерност). Защо е нужно да се замисляме за това? Фактически, 
това означава, че ние постоянно трябва да търсим информация за потвърждаване или отричане на 
различни хипотези, за да не попаднем в капана, поставен от собствената ни глава. Обаче, както вече 
показахме горе, ние рядко ще можем да получим необходимите факти. 

Също така, не трябва да бързаме с изводите за която и да е стратегия, ако нямаме съществени 
причини. Например, представете си човек, който фолдва ръцете си няколко пъти подред, а след това 
е направил отварящ рейз и на шоудауна е показал АА. Някои играчи ще кажат, че току що са се 
убедили, че този играч е тайт. Обаче, самият факт, че в това раздаване той е играл с АА, съвсем не 
означава, че той играе малко ръце – засега знаем само, че са му раздали чифт аса. И естествено, 
всякаква адекватна стратегия предполага игра с АА на префлопа. От друга страна, поредицата от 
фолдовете, която сме наблюдавали досега, наистина може да е доказателство за тайт-стила на 
играча. 

Възможно, нашите разсъждения са ви навели на мисълта, че ние се отнасяме доста негативно към 
четенето на стратегиите. Не че смятаме този процес за безполезен. По-скоро, ние мислим, че 
недостигът и недостоверността на наличната информация за учудване много силно се разминава с 
мнението на много хора за това, че те могат точно да оценят стратегията на техните опоненти само 
след няколко часа игра. В реалността, анализът на стратегиите на другите играчи въз основа на 
ограничен набор от данни често поражда лъжливото чувство за увереност в своите рийдове; 
същевременно, всичките детайли, необходими за успешната експлоатация на опонента, ни се 
изплъзват. 

Разчитаме телз 
Много от играчите са склонни да надценяват не само способността си да четат ръце, но и да 
забелязват телз. Това често се случва заради това, че паметта ни работи избирателно, така че ние 
винаги отлично помним, как сме „прочели“ душата на опонента, обаче постоянно забравяме случаи, 
когато шоудаунът ни стъписва. Хайде да погледнем, доколко добре се справя вашата интуиция с 
определянето на ценността на получената информация. Представете си, че тъкмо ще видите 
шоудауна в едно раздаване, в което не участвате. Опитайте да отгатнете ръцете на двамата играчи. 
Опитайте да го правите във всяко раздаване в рамките на една сесия – ще се учудите, колко рядко 
ще успявате да отгатнете ръцете на опонентите и колко често рийдовете ви нищо не струват. 

Колкото до телз, такава допълнителна информация често е доста полезна. Обаче и тук се сблъскваме 
с някои сложности (подобно на тези, които вече описахме). Например, задължителното условие за 
достоверност: трябва няколко пъти да видим шоудауна, за да потвърдим някой телз, при това 
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опонентът трябва постоянно да го демонстрира с определена ръка. И отново, ако успеем да го 
направим, тази информация ще е наистина безценна. Понякога можем да направим интерполация 
на телза за цяла група играчи и по подразбираме да смятаме, че неизвестният за нас опонент, 
попадащ в дадена категория, вероятно ще покаже същия телз в подобна ситуация. 

Нещо повече, ние можем да дадем количествена оценка на телза. Фактически, четенето на 
физическите подсказки (телз) много прилича на търсенето на болестите (подобна задача вече сме 
разгледали), тоест се подчинява на логиката на Бейс. 

Ние наблюдаваме определено събитие, а след това се опитваме да намерим първопричината. 
Настинката предизвиква хрема и болки в гърлото. Болестта на Шарко води до парализа. Ние 
анализираме симптомите и се опитваме да отгатнем болестта, която ги предизвика. По същия начин 
можем да свържем телз и силата на ръката. Опонентът може да действа по-бързо от обичайното, ако 
харесва ръката си, или той по навик задържа дъха си, когато блъфира и т.н. 

Тук ще трябва да разменим няколко елемента в уравнението на Бейс и да определим формата на 
априорното разпределение (или, по-просто, силата на ръката), за да интерпретираме правилно 
новата информация (телз). Пациентите с рак често се оплакват от умората, обаче лекарят никога няма 
да постави такава диагноза само въз основата на този симптом. Той дори няма да помисли да включи 
рака в списъка на вероятните болести, тъй като причината за умората може да бъде каквото и да е. 

Да предположим, че А е някое събитие (например, „аз блъфирам“), а T е някакъв телз, който току що 
видяхме. Ние трябва да намерим р(А|T), тоест вероятността на това, че А е вярно, ако се появява T. 
От теоремата на Бейс ние знаем (формула 3.1) 

 

Също така, от формулата 1.5: 

 

Следователно: 

 

Ние също така знаем, че . Тоест вероятността на това, че T ще се случи 
е равна на вероятността за съвместното настъпване на събитията А и T, плюс вероятността за 
настъпване на T, но не и на А. 

Обърнете внимание на втората част на тази формула, тъй като тя показва вероятността за грешния 
телз. С други думи, това е шансът да видим някакъв телз, но опонентът при това няма да блъфира, 
а ще има силна ръка. Сложно е да се оценят телз, които рядко са грешни, тъй като за тях вероятността 
за А се стреми към 100%. Примерът за такъв телз ще е ситуация, когато някакъв играч отвръща 
погледа от масата и маха дланите от картите си. Това почти винаги означава слаба ръка, защото 
опонентът ни едва ли би направил това, ако държеше аса. 

По същия начин може да се обясни и разпространената грешка при четенето на телз. Понякога ще 
приписваме някакво определено значение на телз, който в същност има противоположен смисъл. 
Например, има няколко мнения за това, защо играчите бързо преместват чиповете си при ол-ин. 
Някой ще каже, че това действие обикновено прави слаба ръка, която иска да прилича на силна. От 
друга страна, това може да бъде и силна ръка, която няма търпение да сложи в пота повече пари. 
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Могат да се посочат добри аргументи за всяка гледна точка, но е важно да се разбере нещо друго: 
дори ако този телз се потвърди, ценността му няма да е много висока, защото стойността на 

ще е толкова голямо (заради неопределеността), че получената в резултат условната 
вероятност никога няма да е близка до 1 или 0. Обаче, задачата, която сега е пред нас, е доста по-
сложна. Ние искаме да намерим вероятността за някакво събитие А, когато ще имаме информация 
за няколко телз Tn, някакво количество шоудауни Аn, някакво количество ръце без да сме ги видели, 
както и телз T, който сме видели в самото раздаване. Както, вероятно, вече сте разбрали, на нас явно 
не ни достигат данни. От друга страна, някои играчи поначало се справят по-добре с оценката на 
условните вероятности (благодарение на начина си за мислене или вродени особености) и, вероятно, 
именно този факт ни кара да говорим за това, че те „добре разчитат“ опонентите си. 

А сега, нека да преминем към по-лесната тема – към играчи с очевидни стратегии. По правило, те 
играят слабо, а събирането на достоверна информация за техните стратегии няма да отнеме повече 
от половин час. Към тази група се отнасят: 

 Маниаци – ние използваме този термин за много лууз и агресивни играчи, които се опитват 
да проявят тези качества във всички ситуации, и при това избират не най-силните ръце за 
залози и рейзове, които и без това нямат смисъл. Трябва да отбележим, че често наистина 
добри играчи се взимат именно за маниаци (особено на късите маси или в много тайт-игри), 
тъй като играят множество слаби ръце по много агресивен начин. Експлоатация на този тип 
играчи изисква знание за това, как те реагират на противодействие. Ако те просто се предават 
в отговор на рейз, тогава трябва да колваме със силните ръце (играейки срещу блъфовете им) 
и да рейзваме със слаби. Ако пък в отговор срещу агресия те отговарят с още по-силна 
агресия, тогава ще се наложи да почакаме за по-добра ръка, за да направим рейз и да вземем 
всичките пари на такъв маниак. 

 Нитове – това са много тайт и често пасивни играчи, които влизат в пота само с най-силните 
ръце. При това, по правило, те не успяват да вземат много стойност. Нитовете рядко 
блъфират, предпочитайки да дочакат овър чифт или сет. Нитовете лесно се експлоатират – 
достатъчно е само да им взимаме блиндовете и да им крадем потовете на флопове, които те 
със сигурност не са уцелили. 

 Колинг-стейшън – това са лууз пасивни опоненти, които никога не фолдват, ако имат чифт 
или каквото и да е дроу. Също като нитове, те не умеят да извличат стойност със силните си 
ръце. За да експлоатираме колинг-стейшъна трябва да залагаме за стойност със средно-силни 
ръце (които и без това ще са напред спрямо диапазона му за кол). 

Причината тези стратегии да са лесни за забелязване и класифициране е в източниците за 
информация. Докато играчи, рейзващи с 8% префлоп, почти не се различават от тези, които отварят 
с 12% след 100 ръце, маниаците с техните 50% се откриват лесно. Същото се отнася и за играча, който 
е рейзнал 1 ръка за 100 раздавания, а на шоудауна е показал чифт аса. За всичките подобни случаи 
ние можем да използваме теоремата на Бейс. Разбира се, различните играчи ще прибягват до 
различни вариации на тези стратегии: например, маниакът може както да рейзва всичките си ръце с 
2ВВ, така и да влиза ол-ин през раздаване. Тези опоненти не са трудни за надиграване, обаче, 
колкото по-малка става агресията на маниака, толкова по-добре ще играе той – съответно, ще е по-
сложно да се експлоатира, а очакваната ни печалба ще се намали. 

Когато се правят изводи за слабостите на опонента въз основа на няколко раздавания, винаги трябва 
да се внимава. Първо, този играч може да е направил нехарактерен за него кол или рейз. В края на 
краищата, всички допускаме грешки. Второ, той може да коригира играта си след онази ръка. Това 
често се среща в онлайн покера, когато записваме бележка за един играч, а след месец опитите ни 
да експлоатираме откритата слабост се оказват напразни. Трето, видяната от вас линия може да не е 
чак толкова лоша, колкото ви се струва на вас – много често лууз и агресивна игра се подценява. 
Рутинната класификация на лууз-агресивни опоненти често може да ни коства много пари и да ни 
донесе големи разочарования – защото не ни се отдава да надиграем „някаква риба“. 
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В слабите игри трябва да се концентрирате върху определяне и експлоатация на опоненти от 
гореизброените категории – техните стратегии се разчитат най-лесно, така че такъв подход ще 
увеличи очакваната ви печалба най-бързо. Ако сте случили маса с добри играчи, които нямат 
очевидни пропуски в стратегията си, тогава, най-доброто решение ще е да търсите слабостите в 
собствената ви игра, за да предотвратите възможността да бъдете експлоатирани от страната на 
опоненти. 

Трябва да се запомни: 

За да максимизирате очакването си от експлоатация на опонента, трябва да съставите 
достоверен диапазон от неговите ръце, както и да определите стратегии, които той 
използва при разиграването на различните части от този диапазон. 

Шоудауните са най-ценният пряк източник за информация за диапазона и стратегията 
на опонента. 

Можем да събираме информация от косвени източници – тук се отнася статистиката от 
различните действия на опонента (дори, ако не сме видели шоудауна) 

Четенето на телз, в същност, се подчинява на логиката на Бейс – ценността на телз 
зависи от честотата на неговото проявление и надеждността му. Обаче, вероятността 
за лъжливия телз може съществено да намали полезността на такава информация. 

Стратегията за експлоатация има най-голямо очакване срещу слаби играчи. 

Четенето на ръце подразбира анализ на цялата налична информация за опонента с по-
нататъшното съставяне на диапазона на най-вероятните му комбинации. 

Глава 6. Майнингът и вие: онлайн покер 
Онлайн покера отдавна е станал Мека за играчи с всякакъв банкрол и ниво на умения. В тази глава 
ще говорим за няколко особености на интернет играта и ще разгледаме проблема със събирането и 
анализа на информацията. 

Играейки онлайн, ние получаваме различен набор на данни 
Това е достатъчно очевиден факт – в отличие от традиционните казина, тук ние не можем да 
наблюдаваме никакви физически подсказки. Вместо огромното количество подсказки за опонента, 
които могат да се видят от неговите маниери, облекло и действия, онлайн играчите в повечето случаи 
виждат само името на държавата и безжизнения аватар. Разбира се, тук може да се спори – 
например, някой обича да се осланя на тайминга на другите играчи. Обаче, надеждността на такава 
информация, меко казано, е неточна. Причина за замислянето на нашия опонент може да се крие в 
телефонното обаждане или отворения браузър. Естествено, тези фактори няма да повлияят върху 
решението му в ръката. По този начин, при онлайн играта единствения достоверен източник на 
информация са действията на опонентите, последователността на залозите, чековете и рейзовете им; 
това усложнява експлоатацията на опонентите. 

От друга страна, онлайн покера отваря уникални възможности за събирането на информация. Така, 
вие можете да получите пълните истории на ръцете (с шоудауни, действия на всичките улици и т.н.) 
почти във всички големи сайтове. Всеки играч, който е готов да отдели от времето си за анализа на 
тези ръце, може в сравнително кратки срокове да събере обширна база с данни за играта на 
опонентите си. 

Освен това, достъпността на програмите за събирането и анализа на ръцете коренно промени 
подхода на мнозина играчи към покера. Пред тях вече не стои проблем със запомнянето на ръцете и 
оценка на стратегиите по ограничени и непредставителни извадки – те могат просто да използват 
гигантския обем обективни данни. Класификацията на опоненти сега не отнема повече от няколко 
минути, а показателите за префлоп кол и чек-рейз на търна (както и много други) са достъпни чрез 
поп-ъп. 
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Обаче, не трябва да се мисли, че щом получаването на информацията за опоненти е толкова лесно, 
тогава най-сложната част от анализа вече е готова. Напротив, сборът на първичните данни 
(тенденции и ръце) в повечето случаи е най-лесната задача. При анализа дори на голям брой ръце 
ние често се сблъскваме с недостиг на информация за интересуващите ни ситуации и 
необективността на наличната извадка (ръцете в нея могат да не отразяват истинската стратегия на 
играча, например заради даунсуинга му). 

Например, имате за цел да определите уинрейта за конкретен опонент, за който имате 10 000 ръце. 
Доколко точно можете да определите реалния му уинрейт въз основа на средната стойност в 
извадката? Нека за момент да забравим за интерпретацията на Бейс на тази задача и да 
предположим, че имаме работа с „нулев“ играч (уинрейтът му е равен на нула), а дисперсията в 
извадката е 4 ВВ2на ръка. Тогава 95% доверителен интервал за неговия уинрейт ще има следните 
граници: от -0.02 ВВ до +0.02 ВВ за ръка. Обаче, ако сте силен регулар, тогава това е явно занижена 
оценка на уинрейта. С други думи, вие нямате информация за ръце, които този опонент е изиграл на 
другите маси, и неговия уинрейт срещу цялото поле от играчи може да се окаже по-висок, отколкото 
в игри срещу вас. 

Това е много важен аспект на така наречения дейта-майнинг в покера (тоест, събиране на ръцете на 
вашите опоненти):  често пъти, единственият играч, за който можете да имате обективна 
извадка, сте самият вие. Някои сайтове се опитват да събират истории на ръцете на всичките маси 
и на всичките играчи, обаче, това не харесва на покер-залите. Освен това, много от ръцете все едно 
се губят (макар че, такива „загуби“ носят случаен характер, те не влияят върху обективността на 
извадката). 

Ключът към правилното използване на майнинга е в търсенето на полезни и обективни показатели, 
които могат да ни потрябват при взимането на решения. Най-сложното тук е да намерим точно такива 
показатели. Да вземем VPIP – тази статистика показва, колко често един играч доброволно вкарва 
пари в пота. И макар че, тази цифра може да ни подскаже за стила на опонента (лууз или тайт), в 
действителност тя се повлиява от огромно количество косвени фактори. Така, например, един от 
авторите на тази книга след 15 000 ръце игра имаше VPIP над 50%, обаче единствената причина за 
толкова лууз статистика бяха хедз-ъп и 3-макс маси. Очевидно е, че на пълна маса такава игра би била 
катастрофална. 

Същевременно заради необходимостта решенията да се взимат само в рамките на една-две минути, 
в повечето случаи ние не можем правилно да оценим подобни аномалии. Освен това, ние постоянно 
ще се сблъскваме с проблема на невъзможността да сравняваме показатели от извадки с различни 
размери. С други думи, 5 рейза от 20 ръце съвсем не са тъждествени на 500 рейза от 2000 ръце. 

Дори когато имаме работа с големи извадки, ние пак трябва да имаме предвид позицията на играча, 
както и възможното миксиране на статистики от различни игри (например, къси и пълни маси) и т.н. 

 Но най-много трудности ни очакват на етапа анализ на стратегия за отделна улица. Много е сложно 
да си представиш алгоритъм, който успешно би се справил с определянето на приложимостта на 
раздаването от майнинга за анализа на току що възникналата ситуация (например, по следните 
показатели: брой играчи, размер на пота, ходът на ръката и т.н.). За онагледяване да погледнем 
статистиката „% залози на търна“ – вероятно, трудно ще е да се измисли по-безсмислена цифра, тъй 
като тук не се отчита контекста на ръката – силата на диапазони, действията на играчи, динамиката. 
В същност, този показател трябва да се използва само в екстремни ситуации, когато играем срещу 
безумен маниак. Ако се опитаме да намерим релевантни ръце, тогава със сигурност получената 
извадка по този параметър ще се стесни до неприемливи размери и ще стане направо безполезна. 

Не си мислете, че по този начин ние се опитваме да ви убедим в безсмислеността на анализа на 
чуждите ръце. Важно е просто да разберете, че само една статистика рядко ще ви доведе до 
правилно решение в конкретна ситуация. Видели сме немалко играчи, които искрено са смятали, че 
няма да е трудно подробно да изучат опонентите си и да съставят „железни“ рийдове. Според нас, 
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това е доста голямо заблуждение – такъв подход няма да ви даде съществено предимство на полето 
от играчи. 

 Ние смятаме, че главната ценност на историята на ръцете се състои във възможността да анализираш 
собствената си игра. В този случай, нашата извадка ще е най-пълна и обективна, плюс, тя ще включва 
информация за всички шоудауни и начални ръце. Ако все още не използвате програма, която 
позволява да събирате такива данни, ние настоятелно ви препоръчваме да се сдобиете с такава 
направо сега. 

Методичният анализ на собствените ръце понякога ще ви помага да намирате грешки, за които дори 
не сте подозирали (ще се учудите на някои свои линии за отиграване), или по-добре да разберете 
причините за действия, както вашите, така и на опонентите. В същност, разликата между това, как 
играете на масата, и това, как бихте искали да играете, често пъти надхвърля и най-смелите 
очаквания. 

Едно от най-добрите свойства на онлайн покера (за печеливши играчи) е темпото на играта. 

Сложно е да спориш с това, че на виртуалните маси ръцете се играят много по-бързо. И това е в наша 
ползва, защото…  

За получаването на статистически значима извадка онлайн са ни нужни само няколко месеца, 
вместо години, както е в случая с покера „на живо“.  

Представете си, че искаме да определим нашия уинрейт с точност до 0.01 ВВ при 95% доверителен 

интервал, когато дисперсията ни е равна на 4 ВВ2/ръка2. Използвайки формулата 2.2, , ние 

можем да намерим нашето стандартно отклонение  = 2 ВВ/ръка. След това, с помощта на формулата 

2.4 ще намерим отклонение за търсената извадка , ще получим, че , тогава 

или N = 160 000 ръце (са нужни за получаването на необходимата извадка)  

Забележка: посоченото тук не е възможно чисто математически – има някаква грешка. 
Просто няма как от тези данни да се получи 160 000. Пък и 0.005 не разбрах как се 
получи. За да получим 160 000 ръце σN трябва да е равна на 800 (√N = 400; σN = σ√N = 
2*400 = 800) 

Преди възникването на онлайн покера, еталонът за скоростната игра за лимитен покер беше 35 
ръце/час. Тоест, за да изиграе тези 160 000 ръце професионалният играч (да речем, че играе по 2000 
часа на година), щеше да играе не по-малко от две години. 

Онлайн играчите без никакъв зор могат да се справят с четири маси. Ако на една маса се раздават 90 
ръце за час (на четири маси – 360), то при същия график от 2000 часа за година, нашият 
професионалист би изиграл тази дистанция само за 3 месеца. Някой може да каже, че ако уинрейтът 
на този играч не се променя, тогава той ще печели почти десет пъти повече. Но това не е точно така. 

Онлайн опонентите по правило са по-силни от играчите в казино 
Причините за това са няколко фактора: 

 За да съществуват в покер икономиката печеливши регулари и рейк, трябва да има 
множество губещи играчи. По правило, при последните има някаква точка на кипене, след 
която те спират да играят. В казиното губещите играчи могат да прекарат часове преди да 
решат, че им стига. Но в онлайн покера (поради нарасналата скорост на игра) те достигат до 
тази граница много по-бързо. 

 За да загубиш много пари на високи лимити онлайн, трябва доста да се потрудиш (в това 
число и в психологичен план). Първо, ще ви трябва внушителна сума пари, която трябва по 
някакъв начин да се депозира, а след загубата – трябва отново да повториш целия процес от 
самото начало. Второ, онлайн е доста по-лесно да си държиш сметка за загубените пари и е 
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доста по-сложно да си казваш, че „всичко е наред“, тъй като вие винаги ще знаете колко точно 
сте загубили. 

 Тези два фактора ограничават количеството едри „риби“ в онлайн покера (в сравнение с 
аналогичните лимити в казино). Освен това, дори леко губещи играчи не се задържат дълго в 
онлайн покера (защото по-голямото количество изиграни ръце води до по-големи загуби) за 
разлика от „живия“ покер, където те могат да постоят на високите лимити някакво време. 

 Играчи, които първо се интересуват от печалбите си, предпочитат да играят онлайн, тъй като 
в покера парите идват на дистанция. В живите игри значителното преимущество на 
опонентите се постига не толкова често, а вариацията, обикновено, е в пъти повече (!!!). В 
резултат, средната маса в онлайн покера ще е по-силна, отколкото нейният аналог „на живо“. 
Но различията не свършват тук – онлайн покера изисква наличието на друг набор от навици 
и поставя пред играчите малко по-други задачи. 

Трябва да се запомни 

 Онлайн покера предлага на играчите различен набор от данни за четенето 
на ръце и стратегии. Вместо физическите подсказки се използва анализът 
на изиграните ръце. 

 За оценяването на играта на онлайн опоненти може да се използва 
майнинг, но в този случай ние често ще се сблъскваме с проблема 
ограниченост на размера на извадката. От друга страна, ние можем да 
използваме история на ръцете за ефективния анализ на собствената ни 
стратегия. 

 Игрите в онлайн покера, по правило, са по-сложни от аналозите си в 
казино заради по-голямата скорост и психологическите бариери, които 
често отсъстват в покера на живо. 

 Единственият играч, за който можете да имате обективна извадка, сте 
самият вие. 

 В онлайн покера получаването на статистически значима извадка за 
вашата игра ще отнеме само няколко месеца. 

 Онлайн играчите често пъти са по-силни от „колегите“ си, играещи на 
същите лимити в казино. 

Глава 7. Играем правилно, Част 1: игра с открити карти 
Експлоатиране на опоненти се състои от две стъпки. Първата е четене на ръце и стратегии, което вече 
обсъдихме в Глава 5. Втората е взимане на решение въз основа на информация, която сме събрали в 
първата стъпка. Тук е необходимо просто да пресметнем математическото очакване от всяко 
възможно действие и да изберем най-печелившото (имащо най-високо математическо очакване). 

При пресмятането на математическото очакване срещу диапазона на опонента ние ще разглеждаме 
всяка от вероятните му ръце и ще оценяваме очакваната печалба във възникващите ситуации. Но, 
тъй като във всеки случай ще играем само една конкретна комбинация срещу предварително 
известна ръка на нашия опонент, ние можем да анализираме раздаването с открити карти. Това 
може да ви се стори доста скучно и в повечето случаи това е именно така – готовите ръце ще се 
опитват да залагат, а дроу ще колва или ще фолдва, в зависимост от предлаганите пот-одс, както вече 
го изяснихме в Глава 4. 

Обаче, понякога се срещат и достатъчно интересни ръце, където правилното действие няма нито да 
е очевидно, нито интуитивно разбираемо. 

Пример 7.1 
Ще разгледаме следната ситуация: 



Част 2. Експлоатация на опоненти  
Глава 7. Играем правилно, Част 1: игра с открити карти 

Page 57 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Игра: 7 карти Стъд, $30-$60 

Картите на играча Х: А♥К♦Q♥J♠T♣ 

Картите на играча Y: A♠T♠8♠5♠2♣ 

В пота вече има $400. Играчът У има в стака си само $120, стакът на играча Х е значително по-голям, 
и той действа пръв. Какво трябва да направят играчите? 

Анализирайки това раздаване, трябва да разгледаме предложената ситуация от позицията на всеки 
играч. Пръв ще действа играч Х, това ще е или чек, или бет. Ще описваме различните варианти на 
стратегия на играча в по-пълен обем, който ще отразява и самият процес за избор на някакъв 
определен вариант. Така че, вместо просто „чек или бет“, пред играча Х стои дилема за избор от 5 
възможни опции: 

 Чек с намерението за фолд при залог (чек-фолд) 

 Чек с намерението за кол при залог (чек-кол) 

 Чек с намерението за рейз при залог (чек-рейз) 

 Бет с намерението за кол на рейз (бет-кол) 

 Бет с намерението за фолд при рейз (бет-фолд) 

Играчът Х може да избере от предложените варианти онзи, който има най-голямо математическо 
очакване. Ние сме представили набор от възможни действия за играча Х именно така, защото е много 
важно винаги да се отчитат последвалите действия в текущия рунд за залагане. Много от грешките 
могат да бъдат олекотени или изобщо предотвратени, ако се замисляте за възможните действия на 
опонента и вашата реакция срещу тях. 

Сега ние веднага можем да оценим математическото очакване на четвъртия и пети вариант. 
Математическото очакване в случая, когато играчът У фолдне или колне залога изобщо не зависи от 
плана на играча Х в случай на рейз от опонента У,  така че ние можем да не разглеждаме такива 
ситуации. Ако играчът У направи рейз, тогава на другите улици повече няма да има залози, така че, 
математическото очакване от варианта (бет-кол) ще е: 

<Х, бет-кол> = р(Х печели)(размер на крайния пот) – (размер на инвестиция в пота на текущата улица) 

В пота вече има $400; ако и двамата играчи заложат останалите $120 на тази улица, тогава крайният 
пот ще е $640. Играчът У удря флъша си на шестата улица в 8/42 от случаите (той има 8 аута от 
станалите 42 карти), а ако тази карта не го подобри, тогава той ще има още един шанс да я хване на 
ривъра – това ще се случи в 8/41 от случаите. Тъй като Х не може да се подобри спрямо ръката на 
опонента, неговите шансове да спечели пота ще бъдат както следва: 

Р(Х печели) = 1 – р(Х губи) 
Р(Х печели) = 1 – {р(У печели на шестата улица) + [р(У не уцелва флъша на 6-та улица)][р(У печели на 
ривъра)]} 
Р(Х печели) = 1 –[(8/42) + (34/42)(8/41)] 
Р(Х печели) = 65.16% 

Затова, за варианта „бет-кол“ играчът Х ще има следното математическо очакване: 

<Х, бет-кол> = р(Х печели)(размер на крайния пот) – (размер на инвестиция в пота на текущата улица) 
<Х, бет-кол> = 0.6516*$640 - $120 
<Х, бет-кол> = $297 

Ако Х заложи и фолдне при рейз, тогава неговото математическо очакване ще е: 

<Х, бет-фолд> = -$60 

Но това не са окончателните математически очаквания за дадените стратегии. Обаче, тъй като 
математическото очакване за случаите, когато играчът У не рейзва e абсолютно еднакво (с други 
думи, за получената крайна оценка на очакваната печалба би трябвало да отчитаме и ситуациите, 
когато опонентът не рейзва нашия залог), ние можем да не ги взимаме под внимание и направо да 
сравняваме математическото очакване за вариантите „бет-кол“ и „бет-фолд“. Очевидно е, че първата 



Част 2. Експлоатация на опоненти  
Глава 7. Играем правилно, Част 1: игра с открити карти 

Page 58 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

от посочените стратегии има по-висока очаквана печалба. Затова можем да изключим стратегията 
„бет-фолд“ от по-нататъшното разглеждане. Този избор също така можеше да се направи 
интуитивно, защото шансът играч Х да спечели пота е повече от 65%! 

Така че да фолдваме такава ръка във вече достатъчно голям пот, когато опонентът ви има само флъш-
дроу, би било истинска катастрофа. 

По същия начин ще оценим трите стратегии, които подразбират чек от играча Х. Ако играчът У също 
чекне, и трите варианта ще имат еднакво математическо очакване. Но ако играчът У заложи, тогава: 

<Х, чек-фолд> = $0 

Ако играчът Х чекне, а след това рейзне, а играчът У колне, тогава математическото очакване за 
играча Х ще е същото, когато Х залага, У рейзва и Х колва рейза. Ако играчът Х прави чек и рейз, а 
играч У – фолдва, тогава очакваната печалба ще още по-висока: 

<Х, чек-рейз|У кол> = $297 
<Х, чек-рейз|У фолд> = $460 

Въз основа на тези пресмятания ние можем да изключим опцията „чек-фолд“. В този пример играчът 
Х може да спечели доста повече пари, ако всеки път ще избира линията „чек-рейз“ вместо „чек-
фолд“. 

Този анализ ни оставя само три възможни варианта за действия за играча Х: 

1. Чек-кол 
2. Чек-рейз 
3. Бет-кол 

Обаче, за да направим окончателен избор, трябва да помислим за това, какво ще предприеме 
играчът У, ако играча Х направи чек или бет. Да предположим, че сме уточнили този въпрос – ако 
играч Х чекне, той ще получи ответен чек, а ако заложи, тогава ще получи кол от играча У. Какво ще 
се случи на шестата улица? Ако играчът У удари флъша, тогава повече няма да има залози – играчът 
Х никога няма да колне, защото сега той не може да спечели пота. Но, ако играчът У не уцели фъша, 
тогава този пример ще се сведе до случая, който разгледахме в Глава 4. Играчът Х залага, а играч У 
ще избере между кол и фолд в зависимост от предлаганите пот-шансове. В нашия пример, 
естествено, играчът У ще колва този залог. Използвайки тази информация, можем да пресметнем 
математическото очакване за всяка от останалите стратегии за играча Х. 

<Х, чек-кол> = р(флъш на 6-та улица)*($0)+р(флъш на 7-ма улица)(-$60) + р(няма флъш)($460) 
<Х, чек-кол> = (8/42)*0+(8/41)*(34/42)*(-$60) + {1-[(8/42)+(8/41)*(34/42)]}*$460 
<X, check-call>=$290.24 
<X, check-raise>=$290.24 
 

Очакваните печалби за стратегиите чек-рейз и чек-кол изобщо не се различават, защото, ако играч Х 
чекне, тогава играчът У ще чекне също и той няма да има възможност да реализира втората част от 
стратегията си (рейз или кол, съответно). 

<Х, бет-кол> = р(флъш на шеста улица)(-$60)+р(флъш на седма улица)(-$120)+р(няма флъш)($520) 
<Х, бет-кол> = (8/42)*(-$60)+(34/42)(8/41)(-$120)+{1-[(8/42)+(34/42)(8/41)]}*($520) 
<Х, бет-кол> = $308.43 
 

Излиза, че играчът Х трябва да залага. 

Остана само да направим две не по-малко важни забележки. Спомняте ли си, че казахме, че ако 
стратегията на играча У трябва да бъде или чек (при условие, че играч Х не залага), или кол на залога 
играча Х. Ако играчът У заложи в отговор на чек от играча Х, тогава последният може само да колне 
този залог и да получи очакваната печалба от $308.43. Така че, за играча У е доста по-изгодно да 
чекне и да види следващата улица безплатно. Също така, можем да пресметнем математическото 
очакване за случая, когато играчът У рейзва залога на играча Х. както вече установихме, за играча Х 
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очакваната печалба, ако той играе по стратегия Бет-кол на петата улица ще е $297. Това е по-малко 
от $308.43; затова играч У трябва да рейзва залога на своя опонент. 

Така, ако и двамата играчи искат да максимизират очакваната си печалба, тогава те трябва да играят 
на петата улица по следния начин: 

Играч Х залага, играч У рейзва, играч Х колва рейза. 

Забележка: този момент може да ви се стори малко неразбираем. И наистина, как така 
току що пресметнатото математическо очакване за стратегия Бет-Кол в размер 
$308.43 се превърна в $297? Работата е там, че числото $308.43 беше получено при 
отчитане на предположение, че играч У колва залога на опонента на петата улица – не 
го рейзва. А числото $297 беше получено малко по-рано именно за случая, когато играч У 
рейзва залога на опонента си и получава кол. 

Това може да ви се стори леко странно, тъй като според пресмятанията ни, неговата ръка (дроу на 
играча У) трябва да рейзва срещу готовата ръка (стрейт у играча Х). В тази ситуация играчът Х залага 
и кара опонента си да плаща, ако той иска да уцели дроуа си. Обаче, в същото време играчът У може 
и трябва да направи рейз, макар че шансовете му да спечели ръката са само 1 към 2! Това е възможно 
заради ограничеността на стаковете в дадения пример – играчът У влиза  ол-ин и вече няма да е 
принуден да колва следващите залози. А тъй като той има преки пот-шансове за кол на петата улица, 
той може да се замисли за възможността всичките му пари да са в центъра на масата още сега. Така 
че, ако уцели флъша на шестата улица, той ще вземе всичките пари от играча Х с неговия стрейт. Тук 
най-важната роля играе това, че дроу на играча У е очевидно (картите са открити). Ако това не беше 
така, тогава щеше да има вероятност дори при дроу, излязло на ривъра, играчът Х да плати на 
опонента си още един залог. 

Пример 7.2 
А сега да разгледаме друг пример с ограничени стакове, за да изучим по-добре, как влияе размерът 
на стака върху нашите решения. 

Играта е Пот-Лимит Холдем с една забележка: играчите могат да правят залози само с размера на 
пота (или да влизат ол-ин, ако в стака си имат по-малко чипове, отколкото в пота). Това е един вид 
подкастрена версия на Пот-Лимит Холдем, тя е съществено поопростена от обичайния Пот-Лимит 
Холдем, който се играе по масите (където играчът може да залага колкото иска между минимума и 
размера на пота). 

Картите на играча Х: А♥А♦ 

Картите на играча У: 8♣7♣ 

Флоп: 9♣6♣2♦ 

(Няма да отчитаме вероятността на рънър-рънър фул-хаус за АА и рънър-рънър два чифта за 87 
за опростяването на сметките. Просто си представете, че във всеки рунд за залагане 87 има 15 
аута и тази ръка или уцелва дроуа си, или не го уцелва). 

Веднага можем да пресметнем екуити на играча У на флопа, тоест неговия шанс за победа, ако точно 
сега се отворят останалите две карти: 

<У> = 1 – р(не уцелва дроу) 
<У> = 1 – (30/45)(29/44) = 56,06% 

В пота сега има $100. Играчът Х действа пръв. Какви действия трябва да предприемат играчите при 
различни размери на стаковете? 

Случай №1: Малки стакове 
Първо ще разгледаме ситуация, когато и двамата играчи остават с по $50 в стаковете. В този случай 
играчът У е фаворит, ако просто сложим останалите две карти (търн и ривър) – шансовете за победа 
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за неговия стрейт-флъш дроу са 56.06%. Ако играчът Х заложи, тогава играчът У трябва да колне 
залога. В този случай математическото очакване на играча У ще е: 

<Х, Х залага – У колва> = р(Х печели)(размер на краен пот) – (размер на залога) 
<Х, Х залага – У колва> = [1 – р(У печели)](размер на краен пот) – (размер на залога) 
<Х, Х залага – У колва> = [1 – 0,5606]($200) - $50 = $37.88 

Това е математическото очакване за ситуация, когато всичките пари и на двамата играчи са в пота 
още на флопа, при това не е важно, кой е заложил пръв. Очевидно е, че ако играчът Х чекне, тогава 
играчът У може просто да направи залог и да фиксира математическото очакване на играча Х на ниво 
$37.88. Играчът Х ще има нужните пот-шансове за кол и математическото му очакване ще е 
приблизително $37.88. 

Ако на флопа и двамата играчи чекнат, а играчът У не уцели стрейта или флъша на търна (това ще се 
случва 35/45 пъти), тогава играчът Х би могъл да заложи на търна. В този случай неговия шанс за 
победа би бил 29/44. Същевременно, за играча У няма да е трудно да колне, тъй като неговите пот-
шансове щяха да бъдат 3 към 1. В този случай, математическото очакване от залога на играча Х е 
равно на: 

<Х, Бет на търна> = р(У на уцели дроу на търна)[р(Х печели)(краен размер на пота)-(размер на залога)] 
<Х, Бет на търна> = (30/45)[(29/44)($200)-$50] 
<Х, Бет на търна> = $54.55 

Както виждате, математическото очакване за играча У тук е по-високо, отколкото в случая, когато и 
двамата играчи стигат до ол-ин още на флопа. И ако и двамата играчи видят безплатен търн и играчът 
У уцели своето дроу, тогава играчът Х би направил много лесен фолд. Така че, играчът Х би предпочел 
на флопа да има два чека. 

Обаче, играчът У също знае това. И тъй като в случая на залог той може да фиксира математическото 
очакване на опонента си на най-ниското ниво, тогава за разглеждания случай последователността на 
действията на играчите трябва да бъде следната: играчът Х трябва да чекне и да колне залога на 
играча У. 

Забележете, че на флопа, ако се гледа само шансът за победа, ръката на играча Х „струва“ ($100)(1 – 
0.5606) = $43.94, така че последващите залози намаляват неговата част в пота с повече от $6. 

Случай №2: Средни стакове 
Сега да предположим, че стаковете на двамата играчи са по $400. И отново, играчът У има малко 
преимущество на флопа, ако всичките пари са в центъра на масата – неговият шанс за победа ще е 
56.06%. 

Ако играчът Х залага, тогава играчът У има три варианта за действия: фолд, кол на залог от $100 и ол-
ин за $400 (нали си спомняте, че играчите могат да правят рейзове само с размера на пота). Ако 
играчът У фолдне, тогава математическото очакване на играча Х ще е $100. 

<Х, бет; У фолд> = $100 

Ако играчът У влезе ол-ин, тогава математическото очакване на играча Х ще е: 

<Х, бет; У, рейз> = р(Х печели)(размер на краен пот) – (размер на залога) 
<Х, бет; У, рейз> = [1 – р(У печели)](размер на краен пот) – (размер на залога) 
<Х, бет; У, рейз> = (1 – 0.5606)($900) – ($400) 
<Х, бет; У, рейз> = 0.4394*$900 - $400 = -$4.55 

Ако играчът У колне, тогава ще се сблъскаме с един от следните сценарии: 

1. В 15/45 от случаите играчът У уцелва дроу, а играчът Х губи $100 (залог на флопа). 

<Х, бет; У, кол|Y уцелва дроу> = -$100 

2. В 30/45 от случаите играчът У няма да уцелва дроу и играта ни ще се опрости до пресмятането 
на пот-шансовете: 

<Х, бет; У кол|Y не уцелва дроу> = р(Х печели)(размер на краен пот) – (размер на залога) 
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<Х, бет; У кол|Y не уцелва дроу> = (29/44)*$900 - $400 
<Х, бет; У кол|Y не уцелва дроу> = $193.18 

На търна играчът Х ще заложи останалите $300, а играчът У ще е принуден да колне с шансове за 
победа от 15/44. Математическото очакване на играча Х в този случай ще е: 

<Х> = [р(Х печели)](печалбата на Х) – р(У печели)(загубата на Х) 
<Х> = (29/44)*$500 – (15/44)*$400 
<Х> = $193.18 

Забележка: В действителност, резултатите от тази формула, както и тези от по-горната 
формула, са еднакви, тъй като това е едно и също уравнение. 

Сумарното математическо очакване на играча Х ще е: 

<Х, бет; У кол> = (15/45)(-$100) + (30/45)*$193.18 
<Х, бет; У кол> = $95.45 

Пресметнахме математическото очакване от гледната точка на играча Х, обаче в ръката участват 
двама играчи, затова играчът У трябва да се опитва или да максимизира собственото си очакване, 
или да минимизира очакваната печалба на играча Х, макар че резултатът от тези действия ще е един 
и същ. Затова е очевидно, че, ако играчът Х направи залог от $100, играчът У трябва да влезе ол-ин, 
тъй като това е най-добрият вариант за него. 

От друга страна, играчът Х може да чекне. В този случай играчът У може да чекне или да заложи. 

Ако играчът У чеква, тогава отново се сблъскваме с два вероятни изхода. В 15/45 от случаите играчът 
ще уцели дроу и играчът Х няма да загуби нищо. В 30/45 от случаите нужната карта няма да излезе, 
тогава играчът Х ще направи залог с размера на пота и ще бъде колнат. 

В този случай общото математическо очакване на играча Х ще е: 

<Х чек; У чек> = [р(У уцели дроу)(вложеното в пота от играча Х)]+р(У не уцелва дроу)[р(Х печели)(размер 
на крайния пот)- размер на залога] 
<Х чек; У чек> = (15/45)($0) + (30/45)[(29/44)($300) - $100] 
<X чек; У чек> = $65.15 

 

Също така, играчът У може да заложи. Ако играчът Х ще отговори с ол-ин, тогава неговото 
математическо очакване ще е -$4.55, а ако той само колне, тогава очакваната му печалба ще е $95.45. 

Да направим таблица с получените резултати (математическото очакване от гледната точка на играча 
Х): 

 

Както виждате, ако играчът Х чекне, тогава математическото му очакване ще е +$65.15 (ако играчът 
У чекне в отговор). Така че, при зададения размер на стака ($400), и двамата играчи трябва да чекнат 
на флопа – залогът ще е лошо решение и за двамата играчи. Ако играчът Х заложи, тогава играчът У 
може просто да сложи всичките си чипове по средата на масата и ще е фаворит в този ол-ин. Обаче, 
ако играчът У реши да заложи, тогава играчът Х ще колне и ще може да заложи достатъчно голямо 
количество пари в пота на търна, когато неговия очакван дял вземе превес. Също така, забележете, 
че увеличаването на размера на стака в раздаването ще е благоприятно за играча Х. Ако при малките 
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стакове той, в същност, губи пари заради залозите (в сравнение с неговия дял в пота, който се базира 
изключително върху вероятността за победа), то тук неговото математическо очакване за избраната 
линия ще е $65.15 спрямо $43.94. С други думи, залозите постфлоп увеличават неговият дял в 
раздаването с $21.19. 

Случай №3: Дълбоки стакове 
Последният пример в опростената игра Пот-Лимит Холдем, който ще разгледаме тук, ще е за 
ситуация, когато стаковете и на двамата играчи са $1300 (три рейза с размера на пота). Този път ще 
разделим процеса за пресмятането на нашето математическо очакване на няколко ситуации: 

Ситуация А: На флопа никой не залага 

Тъй като нито един от играчите няма да направи рейз на търна, математическото очакване на играча 
Х в случай, когато никой не е заложил на флопа, ще е същото, както и предния пример, т.е. $65.15 

Ситуация Б: На флопа ще бъде направен един залог ($100) 

Този случай също е идентичен на единият от разгледаните горе, където очакването на играча Х е 
$95.45. 

Ситуация В: На флопа ще бъдат направени два залога ($400) 

Забележка: Тук се подразбира един залог и един рейз с размера на пота ($400). 

Тук, ако играчът У уцели ръката си на търна, тогава математическото очакване на играча Х ще е -$400. 
Ако играчът У не уцели дроуа си на търна, тогава играчът Х ще заложи $900 и ще бъде колнат от 
опонента си. 

В 29/44 от случаите играчът Х ще печели пота, в останалото време всичките пари ще вземе играчът У. 

<Х, два залога на флопа> = (15/45)(-$400) + (30/45)[($2700)(29/44) - $1300] 
<Х, два залога на флопа> = $346.21 

Ситуация Г: На флопа ще бъдат направени три залога ($1300) 

Когато и двамата играчи стигат до ол-ин на флопа, играчът Х ще има следното математическо 
очакване: 

<Х, три залога на флопа> = (1 – 0.5606)($2700) - $1300 
<Х, три залога на флопа> = 0.4394*($2700) - $1300 
<Х, три залога на флопа> = -$113.62 

Изхождайки от тези пресмятания, можем да направим няколко изводи: 

1. Играчът Х никога не трябва да рейзва (втори залог) на флопа. Ако той го направи, тогава 
играчът У ще влезе ол-ин и ще изведе ситуацията към случая Г – най-лошият сценарий за 
играча Х 

2. Играчът У никога не трябва да рейзва (втори залог) на флопа. Ако той се реши да рейзне 
залога на играча Х, тогава ще стигнем до ситуацията В – това, на свой ред, е най-лошото, което 
може да се случи на играча У. 

3. За играча Х случаят Б е по-изгоден от случая А. Ако той има избор да направи само един 
залог или да не залага изобщо – той трябва да заложи. 

4. Играчът У трябва да избира случай А вместо случай Б. Ако има възможността да не залага, 
той трябва да се възползва от нея и да види безплатен търн. 

Сега можем да формулираме стратегиите за играчите Х и У. Никой от играчите не трябва да рейзва 
на флопа. Следователно, и двамата играчи могат да направят първи залог, ако поискат. Тъй като това 
е най-добрият вариант за играча Х и той действа пръв, той ще направи залог, а играчът У ще колне. 
По този начин, играчът Х ще има математическо очакване от $95.45. Трябва да се отбележи, че 
математическото очакване за играча Х, когато играчът У фолдва на флопа, ще е $100. В този пример 
играчът Х съществено печели от залозите постфлоп – неговият дял в пота нарасна от $43.94 до $95.45. 
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Когато готовата ръка се изправя срещу добро дроу, последното трябва да се опитва да сложи 
всичките пари в пота колкото може по-рано, докато има възможността да види две улици. За готовата 
ръка, пък, е по-изгодно да контролира екшъна и да ограничава броя на залозите – така тя може да 
накара пропусналото дроу да плаща на следващите улици. В случай №2, където в стаковете на 
играчите са останали само по два залога, ако готовата ръка бетва на флопа, дроу получава 
възможността да превърне раздаването в ол-ин. Затова готовата ръка трябва да отложи залога си, за 
да заложи всичко на търна, когато опонентът не удари своето дроу. Когато в стаковете има по три 
залога, готовата ръка може да си позволи да заложи на флопа, знаейки, че дроу вече няма да може 
да предотврати втория залог на търна. 

Ако леко променим раздаването, намалявайки броя на аутовете у играча У до 14, тогава при стакове 
от $1300 на играча У ще се наложи да фолдне ръката си, макар че той е фаворит в раздаването. Той 
не само не може да колва залога на търна, но дори и на флопа той няма да има шансове за кол на 
залога на опонента. 

Забележка: Защо играчът У ще трябва да фолдне силното си дроу? Неговите пот-
шансове на флопа са 1:2 (при условие, че опонентът залага целия пот), обаче шансът 
му да уцели дроуа си на търна е само 14/45, а на ривъра – 14/44. Затова в условията на 
предложената му игра няма да му е изгодно да колва, а според нашите пресмятания и 
рейзът на флопа няма да е добро решение. 

Досега сме разглеждали ситуации в изключително „орязана“ игра – Пот-лимит Холдем, където са 
позволени само залози с размера на пота. Обаче, в реалната игра на масата играчите могат да 
използват всякакви размери на залога до размера на пота. Как това влияе върху математическото 
очакване? 

Нека се опитаме да разберем и да се върнем към случая, в който и двамата играчи остават само с два 
залога. 

Пример 7.3 
Игра Пот-Лимит Холдем, двама играчи 

Ръката на играча Х: А♥А♦ 

Ръката на играча У: 8♣7♣ 

Флоп: 9♣6♣2♦ 

Отново няма да обръщаме внимание върху възможността за рънър-рънър фул-хаус за 
играча Х с АА и рънър-рънър два чифта за играча У с 87. Смятаме, че в ръката играчът 
У има 15 чисти аута 

В пота са $100, двамата играчи остават с по $400 (два залога с размера на пота). 

Както вече пресметнахме по-рано, за играча Х математическото очакване от залога $100 ще е -$4.55, 
а математическото очакване от чека (можем да го сметнем за залог от $0) е равно на $65.15. 

Какво ще се случи, ако на играча Х бъде позволено да направи залог с друг размер? Да речем, той ще 
реши да заложи $5. 

Вече знаем, че ако на търна играчът У уцели дроуа си, тогава играчът Х няма нито да залага, нито да 
колва залога на опонента си. Но, ако дроу не излезе на търна, играчът Х ще направи залог с размера 
на пота, или ще влезе ол-ин. По този начин, ние можем да изразим общото математическо очакване 
за играча чрез парите, които ще бъдат заложени на флопа. Нека х е количеството пари, което всеки 
от играчите влага в пота на флопа (до $100). На търна потът ще е (2х + $100). 

Таблицата за пресмятанията на математическото очакване на играча Х ще изглежда така: 
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Можем да проверим полученото уравнение, слагайки вместо х стойностите $0 (в този случай 
получаваме $65.15) и $100 (ще получим $95.45). Обаче сега нашето уравнение описва само 
математическото очакване за залозите от $0 до $100. Ако играчът Х влага в пота на флопа повече от 
$100, тогава на търна той вече няма да може да заложи целия пот. Да изведем уравнение за 
стойностите х от $100 до $400: 

 

 

За х = $400 ще получим математическо очакване от -$4.55. 

Сега имаме комбинирана функция за математическото очакване за играча Х, когато той залага на 
флопа х долара: 

Х в интервала [$0, $100]: <Х, $х> = 10х/33 + $65.15 

По този начин:    <Х, $0> = 65.15 и <Х, $100> = $95.45 

Х в интервала [$100, $400]: <Х, $х> = -х/3 + $128.79 

По този начин:   <Х, $100> = $94.45 и <Х, $400> = -$4.55 
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Фигура 7.1 Математическо очакване на играча Х от примера 7.3 при различни размери на пота 

Нека се върнем към ситуацията, когато играчът Х залага $5. Тук, пред играча У се открива безкрайно 
множество възможни размери на рейзове, обаче, изхождайки от горе посочената графика, ние лесно 
можем премахнем повечето от тях. 

Играчът У може да рейзне с размер от $10 до $115, обаче, ако той ще избере какъвто и да е размер 
от $10 до $100, тогава това просто ще увеличи математическото очакване на играча Х. Така, той 
трябва да избира от $100 до $115, но тъй като всеки излишен долар в този интервал намалява 
математическото очакване на играча Х, тогава играчът У трябва да рейзне до $115 (ако иска да вложи 
в пота повече от $100). 

Затова, всичко, което трябва да направим, е да сравним математическото очакване на играча Х за 
двете ситуации. 

<Х, $х> = 10х/33 + $65.15 
<Х, У колва $5> = 10*$5/33 + $65.15 
<Х, У колва $5> = $66.67 
<Х, У рейзва до $115> = -x/3 + $128.79 
<Х, У рейзва до $115> = - (1/3)*$115 + $128.79 
<Х, У рейзва до $115> = $90.46 

И така, играчът У трябва просто да колне залога на опонента. Залагайки $5, играчът Х увеличи дяла 
си в пота с $1.50. До определен момент всеки долар, вложен в пота от играча Х, ще увеличава неговия 
дял с 10/33 от долара. Ако той направи залог на флопа от $10, тогава неговия дял в пота вече ще е 
$68.19 (при условие, че играчът У колне). 
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Играчът Х може да продължи да залага все повече и повече, докато математическото очакване за 
рейза и кола при играча У не се изравни. В тази точка размерът на залога на играча Х ще е оптимален, 
тъй като математическото очакване ще достигне максимума си. Когато играчът Х направи залог с 
такъв размер, играчът У ще има избор да вложи в пота $х или да рейзне и да вложи (3х + 100). 

<Х, У колва> = <Х, У рейзва до (3х+100)> 
10/33*(х) + $65.15 = -1/3(100 + 3х) + $128.79 
10/33*(х) = -х + $30.30 
Х = $23.26 

Ето това е най-добрият размер на залога за играча Х – в този случай неговото математическо очакване 
ще е най-високо. Независимо то това, какво действие ще избере неговият опонент, играчът Х си 
гарантира очакваната печалба от $72.20: 

<Х, х = $23.26 на флопа> = 10/33(23.26) + $65.15 
<Х, х = $23.26 на флопа> = $72.20 

Изводът, който можем да направим, е достатъчно прост – размерите на стаковете са от 
първостепенно значение дори при игра с открити карти. Освен това, както може да се види от 
получените резултати, по-дълбоките стакове са изгодни за готовите ръце, тъй като позволяват да се 
правят залози срещу пропусналите дроус на търна. Това противоречи на устойчивия стереотип, че 
дроу-ръцете се играят по-добре при големи стакове заради потенциалните пот-шансове. 

Още една важна идея, която си заслужава да се спомене: добрите дроус трябва да се стремят да 
сложат всичките си пари в пота колкото може по-рано. 

Пример 7.4 
Нека разгледаме един от разпространените сценарии в No-Limit Holdem. 

Ръката на играча Х: А♥К♦ 

Ръката на играча У: Q♥Q♣ 

Всичките действия се случват префлоп. Играчът У е постнал блайнд от $100, всеки от играчите има по 
$800 в стака. 

Да предположим, че картите се отварят последователно – играчът Х вижда своите АК, взима някакво 
решение, след това играчът У му показва своя чифт дами. 

Да речем, играчът Х рейзва до $300. Как трябва да отговори неговия опонент? 

Ръката АК трябва да види и петте карти. Тя ще уцели чифта на флопа само в 1/3 от случаите, обаче, 
ако се раздадат и търн и ривър, тогава вероятността за победа за QQ ще е 43%. Колкото са по-дълбоки 
стаковете, толкова повече АК трябва да се опитват да стигнат до ол-ин преди флопа, а QQ трябва да 
направят всичко възможно, за да видят флопа и да изхвърлят опонента си на бордове без А или К. 
Вярно? 

НЕ. 

За начало, да разгледаме случай с късите стакове: 

Играчът У има над 57% шансове за победа със своите QQ, ако направи рейз до $800, тогава играчът Х 
ще е принуден да колне при пот-шансове 3 към 2. Няма смисъл да се рейзва по-малко, тъй като 
играчът Х ще може да ри-рейзне до $800 и да фиксира математическото си очакване. За да стигне до 
ол-ин преди флопа, играчът У трябва да вложи в пота още $700: 

<У, ол-ин> = 0.5717($800 + $800) - $700 = $214.72 

От друга страна, нека да предположим, че играчът У ще колне със своите QQ. В пота ще има $600. На 
флопа ще излезе асо или поп (без дама) в около 30% от случаите. В този случай играчът Х може да 
довнесе в пота останалите пари и опонентът му ще хвърли ръката си. Останалите 70% от случаите 
флопът ще е благоприятен за QQ, играчът У ще влезе ол-ин и ще накара играча Х да фолдне неговите 
АК. 
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<У, кол> = р(А или К на флопа)(У губи) + р(флоп без А или К)(размер на пота) 
<У, кол> = 0.3*(-$200) + 0.7*$400 
<У, кол> = $220 

Тук за играча У е по-изгодно да колне и да види флопа, отколкото да влезе ол-ин преди флопа. 

Ако увеличим размера на стаковете до $1800, тогава ситуацията ще се преобърне: 

<У, ол-ин> = (р(У печели))(размер на пота) – (цена на ол-ина) 
<У, ол-ин> = 0.5717*$3600 - $1700 
<У, ол-ин> = $358.12 
А  
<У, кол> = $220 

Сега за играча У е много по-изгодно да влезе ол-ин още преди флопа. 

Това леко се различава от погледа към разиграване на ситуация QQ/AK, който имат мнозина играчи. 
Така, с дълбоките стакове QQ трябва да се опитват да стигнат до ол-ин още преди флопа заради 
значителния превес в очаквания им дял, докато при по-късите стакове тази ръка ще предпочете да 
види флопа. Обаче тези изводи могат да се направят с една съществена забележка – с разгледаната 
ситуация QQ лесно могат да сложат всичките пари преди флопа, защото те предварително знаят, че 
опонентът им държи АК. В реалността, обаче, винаги има опасност да видим, че опонентът държи АА 
или КК. От друга страна, много от играчите прекалено силно се хващат за възможността да видят 
флопа, забравяйки при това, че ръката им не е „монета“  срещу АК. Напротив, QQ имат значително 
преимущество. 

Да се върнем към първоначалното ни предположение, че на всяка от улиците готовата ръка трябва 
да залага, а дроу – или да фолдва, или да колва (в зависимост от предложените пот-шансове). Както 
видяхме, има някои ситуации, където подобното клише не работи. В пот-лимит, например, размерът 
на останалите стакове има огромно влияние върху избора на стратегия за всеки от играчите. Същото 
се отнася и за лимитния покер. 

Макар че при игра с открити карти понякога се срешат интересни ситуации, вие със сигурност почти 
никога няма да играете на маса с подобни правила. Все пак, разгледаните от нас случаи са добра база 
за концепции, които ще изучаваме по-нататък. Колкото и да сте гениални в четенето на ръцете, вие 
няма да спечелите и долар, ако играейки с открити карти не можете да вземете правилно решение. 
И макар че формулираните горе основи на играта практически често служат само като условен 
ориентир, познаването на ситуации, където правилната стратегия може да се отличава от това, което 
ви подсказва интуицията, може съществено да повиши очакваната ни печалба на масата. 

Трябва да се запомни 
 Парадоксалните ситуации се срещат дори и тогава, когато играем с открити карти. 

 Когато има възможност да се направи последен рейз в едно раздаване и да се стигне до ол-
ин в по-ранните рундове за залагане, дроус трябва да разгледат тази стратегия сериозно и да 
бъдат склонни да играят по-агресивно, а не само да се осланят на пот-шансовете. В този 
случай дроус няма да се сблъскат със залози на следващите улици, а готовата ръка ще загуби 
повече, ако на търна или ривъра излезе нужната карта. 

 Размерите на стаковете имат огромно влияние върху избора на стратегия в Пот-лимит и Но-
лимит покер. Дори при игра с открити карти една промяна в размера на стака може да накара 
по-добрата ръка да се предаде заради опасността от нови залози в следващите рундове за 
залагане. 

 Добрите дроус (които имат около 50% шансове за победа) имат изгода да влизат ол-ин още 
на флопа. Обаче, ако това не е възможно (или те не могат да вложат в пота достатъчно пари, 
което би довело до намаляване на математическото им очакване при залози на следващите 
улици), тогава те трябва да се опитват да инвестират в пота колкото може по-малко. 
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 При игра срещу дроус готовите ръце трябва да се опитват да запазят големия залог за 
следващият рунд за залагане – ако дроу не излезе, те могат да получат от него голямо 
количество пари, имайки огромен превес в очаквания дял. 

Глава 8 

Играем правилно, част II: ръка срещу диапазон 
А сега да разгледаме игра, в която ние знаем ръката само на единият играч, докато всичките останали 
играчи са представени с някакви диапазони. За анализа на такива ситуации можем да използваме 
модели за пресмятането на математическото очакване от предните глави, при условие, че можем 
правилно да опишем стратегиите на опонентите. Засега в разсъжденията си няма да включваме 
възможните адаптации и ще се ограничим с предположение, че доста точно можем да предскажем, 
как другите играчи ще играят с различните комбинации от диапазоните си. В следващите глави ще 
говорим за адаптациите и за това, как силата на целия диапазон може да се промени, ако за 
отделните ръце се използва нова стратегия. 

Преди да пристъпим към непосредствения анализ на споменатите горе ситуации, нека да разгледаме 
идея, която играе важна роля при решаването на по-сложни игри. Тя се откроява особено ярко в 
игрите, като Холдем, където преди флопа често виждаме, как една ръка рейзва, друга – колва, а в 
стаковете все още има достатъчно голямо количество пари. Когато рундът за залагане приключва с 
кол, често пъти ни е интересно да узнаем математическото очакване и за двамата играчи в ръката, за 
да го сравним с очакването от алтернативно действие, например, ри-рейз. 

И така, математическото очакване на ръката се състои от два компонента. Първият е шоудаун-
екуити, тоест очакваната печалба за нашата ръка, сякаш раздаването завърши точно сега и на масата 
са и петте карти. Вторият е екс-шоудаун екуити; той показва очакването от залозите постфлоп. „Екс“ 
е латинският префикс, означаващ „извън“, така че терминът екс-шоудаун екуити може да бъде 
определен като „екуити извън текущия пот“. Сборът на двата компонента ще е равен на 
математическото ни очакване в ръката. В действителност, тези стойности са взаимно-свързани, тъй 
като зависят от силата на диапазона на всеки играч. Нещо повече, в покера често се срещат ситуации, 
където шоудаун екуити ще е положително, а екс-шоудаун – отрицателно. 

Представете си, че на флопа имате много слабо дроу, опонентът залага, карайки ви по този начин да 
фолднете. Тук вашето шоудаун екуити е равно на вероятността да уцелите дроу, умножена по 
размера на пота преди залога. На своя ред, екс-шоудаун екуити ще е равно точно на шоудаун екуити, 
но със знак минус, тъй като след фолда вие губите дяла си в този пот. Двете заедно тези стойности 
дават математическото ви очакване в ръката – нула. 

Забележка: Определянето на „екуити извън текущия пот“ може да ви се стори 
объркващо, обаче смисълът му може лесно да бъде обяснен. Шоудаун екуити, 
фактически, ни казва, каква част от вече създадения пот принадлежи на нас – ако 
ръката приключи преди флопа и на масата излязат и петте карти, тогава ще се играе за 
пот, който е образуван от залози, колове и рейзове само преди флопа. От друга страна, 
екс-шоудаун екуити показва очакването от залозите постфлоп – тоест от залози, които 
все още не са се случили и не са част от пота преди флопа. 

С радост бихме анализирали играта с една конкретна ръка на всичките конфигурации флопове, 
търнове и ривъри срещу различните стратегии на опоненти, обаче, тази задача е неизпълнима, 
особено, на масата. Вместо това ние ще се опитаме да „научим“ вашата интуиция да прави 
приблизителни оценки на математическото очакване. Представете си раздаване, в което участват 
двама играчи с еднакво силни диапазони – тогава тяхното шоудаун екуити няма да се различава 
силно. Колкото до екс-шоудауна, тогава, ако опонентите са равни и по нивото на играта, решаващо 
значение ще има позицията. Играчът, който е на бутона, винаги ще има по-високо екс-шоудаун 
екуити. 
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Върху разпределението на шоудаун и екс-шоудаун екуити в едно раздаване влияят различни 
фактори. Например, ние знаем, че диапазонът на единия играч се състои от [AA, KK, QQ, AK], а 
опонентът му е със случайна карта. В този случай първият играч ще има огромно примущество в 
шоудаун и екс-шоудаун екуити. Обаче, неговото шоудаун екуити ще е по-малко, отколкото в 
ситуация, когато той държи една от тези силни ръце, но при по-широк диапазон. 

Също така, ние можем да пресметнем очакването от отиграването на конкретната ръка от диапазона. 
Така, ако ние държим АА на бутона и рейзваме (да речем, че играем лимитен Холдем), тогава, ако 
отчетем как изглежда нашия стандартен диапазон в тази ситуации, ние можем да разчитаме на 
печалба от 4-5 залога в екс-шоудаун стойност срещу силен опонент на големия блинд. 

Забележка: Защо екс-шоудаун екуити на първия играч би могло да е по-голямо? 
Работата е там, че ако неговия диапазон се състои само от AA, KK, QQ, AK, опонентът 
му със сигурност няма да му се изплати постфлоп. Обаче, ако ние държим покет-
попове, но диапазонът ни е широк, тогава очакваната ни печалба ще нарасне 
съществено – вероятно, опонентът просто няма да ни повярва. 

Когато разглеждаме игри, където участниците могат да колнат префлоп, ние често говорим, че „на 
нас ни принадлежат Х% от пота след кол“. В някои ситуации, например, когато сме стигнали до ол-ин 
преди флопа, това ще бъде изключително наше шоудаун екуити. Обаче, в повечето случаи ще се 
опитваме да оценяваме влиянието на бъдещите залози върху нашето очакване. 

Много видове стратегии за експлоатация са доста прости. Срещу опонент, който прекалено често 
блъфира на ривъра, ние трябва по-често да колваме с ръце, които могат да бият само блъф. Срещу 
опоненти, които прекалено често фолдват, ние, напротив, трябва да блъфираме с въздух – така ние 
максимизираме нашето очакване за тази част от нашия диапазон. Вече разглеждахме подобни 
примери в началото на втората част от книгата. 

Получените тогава правила са подходящи за бързото търсене на решение с най-високото очакване 
при условие, че сме в подходящата ситуация. Обаче, при по-сложни раздавания ще ни се наложи да 
разгледаме всичките възможни стратегии и да оценим математическото им очакване. 

Пример 8.1 
Ние сме на големия блайнд на лимит $5-$10. Играта е No Limit Holdem. Играчът на бутона (когото 
познаваме добре) е останал със стак от $200. Всичките играчи фолдват, бутонът отваря с $30. Малкия 
блайнд фолдва. 

За нашия опонент знаем следното: 

 Той отваря с диапазон {22+, A2+, KT+, K9s+, QTs+, QJ+, JTs, T9s} 

 Ако ние влезем ол-ин (ще му се наложи да плати още $170), тогава той ще колне с AA-JJ/AK, а 
останалите ръце ще фолдне. 

Ако колнем, ние ще имаме някакво постфлоп екуити, в зависимост от широчината на нашия 
диапазон. Например, ако колнем със същия диапазон, с който опонентът отваря, ние може да 
разчитаме приблизително на 45% очакван дял (с корекция, че сме извън позиция). 

Каква стратегия за експлоатация ще е най-печеливша за нас? 

Опонентът отваря с 350/1326 от всичките ръце: 

- По 6 комбинации за всеки един чифт = 78 
- По 16 комбинации за дванадесетте ръце от типа Ах = 192 
- По 2 комбинации за всяка от четирите типа ръце от различни бои = 48 
- По 4 комбинации за всяка от осемте едноцветни ръце = 32 

От друга страна, ол-ина той ще плаща само с 40 комбинации. Освен това, тези числа ще се променят 
в зависимост от собствената ни ръка (ако ние държим асо, тогава количеството комбинации от АА и 
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Ах в диапазона на опонента ще се намали и т.н.). Обаче, в този пример ще използваме базова 
пропорция, без да отчитаме блокъри. 

Ако влезем ол-ин, ние ще рискуваме $190 (ефективният стак в раздаването минус големия блайнд, 
който вече не ни принадлежи), за да спечелим пот с размер от $45. Ние можем да постъпваме така с 
всичките ни ръце и тогава ще печелим пота в 310/350 от случаите или с честота 88,75% (310 – 
опонентът ще колва нашия ол-ин с 40 комбинации, с останалите – ще фолдва и ние печелим). 
Освен това, дори когато опонентът колне нашия ол-ин, ние ще имаме някакъв очакван дял, може и 
да не е толкова голям – случайна ръка ще печели срещу диапазон {AA-JJ, AK} в около 24,95% от 
случаите. 

По този начин, ние можем да пресметнем математическото очакване на ол-ина: 

<Ол-ин> = р(опонентът фолдва)(размер на пота) + р(опоннентът колва)[р(ние печелим)(краен пот) – 
(цената на ол-ина)] 
<Ол-ин> = 0,8857*$45 + (1 – 0,8875)(0,2495*($200 + $200 + $5)-$190) 
<Ол-ин> = $29,69 

И така, ол-инът за нас е печелившо отиграване. Ние можем просто да слагаме всичко на масата с 
всяка случайна ръка, дори с 72о. Излиза така, че стратегията на нашия опонент има съществен 
недостатък – той прекалено често фолдва срещу рейз. 

А сега си представете, че държим 32о. Тази ръка има очакван дял 21,81% срещу диапазона {JJ+, AKs, 
AKo}. Получаваме следното: 

<32о, ол-ин> = р(опонентът фолдва)(пот) + р(опонентът колва)[р(ние печелим)(краен пот) – (цената на 
кола)] 
<32о, ол-ин> = 0,8857*$45 + 0,1143*($405*0,2181 - $190) 
<32о, ол-ин> = $28,24 

Сега можем да сравним това очакване със случая, когато ние колваме $20 префлоп. Тук „Х“ означава 
нашият очакван дял (екуити) постфлоп. 

<Кол> = Х(пот) – цената на кола 
<Кол> = Х*$65 - $20 

За да бъде колът точно толкова добро решение както и пуш, очакваната печалба от кола трябва да 
бъде по-голяма от $29,69. 

Х*$65 - $20 > $29,69 
Х > 76,45% 

Ясно е, че дори най-талантливият играч в света никога няма да има 76% очакван дял в пот без позиция 
със случайна ръка срещу отварящ рейз от бутона. Ами, ако ние държим аса? Сега имаме блокъри за 
някои ръце от диапазона на опонента, така че тъкмо е време да използваме теоремата на Бейс. 

В този случай се получава, че опонентът рейзва с 249 комбинации и колва ол-ина само с 27. Нашият 
очакван дял срещу неговия диапазон за кол на ол-ина ще е 83,43%. 

<АА, ол-ин> = р(опонентът фолдва)(пот) + р(опонентът колва)[р(ние печелим)(краен пот) – (цената на 
ол-ина)] 
<АА, ол-ин> = [(249-27)/249]*$45 + (27/249)*(0,8343*$405 - $190) 
<АА, ол-ин> = $56,16 

За да е печеливш колът с асата, трябва да се спази следното неравенство: 

Х*$65 - $20 > $56,16 
Х> 117,2% 

Този сценарий не е възможен, особено, ако играем срещу агресивен опонент. Обаче, важно е да се 
разбере, че тук говорим за най-добрата възможна ръка. 

И какво се получава в крайна сметка? Ол-инът с всеки две карти срещу такъв бутон е много по-
печелившо решение, отколкото кол или фолд. Изключение ще е случаят, когато имаме много силна 
ръка – тогава всичко ще зависи от това, доколко е добра нашата постфлоп игра и тази на опонента. 
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Такъв анализ дава много добра представа за пропуските в стратегиите на нашите опоненти. В този 
пример играчът на бутона прекалено често фолдва ръце от диапазона му за отварящ рейз, обаче, ние 
можахме да се убедим в това само след пълните пресмятания на математическото очакване. На 
масата можем да стигнем до същия извод по-лесно: 

„Опонентът отваря с 25% от ръцете, но колва само с няколко комбинации. Ако вляза ол-
ин, тогава рискувам приблизително с 4 размера на пота (4 към 1). Ако опонентът колва 
ол-ина по-рядко от 1 от 5, тогава мога да го правя с всяка ръка и дори понякога ще 
печеля, ако той колне“ 

Забележка: Защо опонентът трябва да колва по-рядко от 1 път от 5? Ние рискуваме с 4 единици 
(текущият размер на пота), за да спечелим 1. Ако опонентът фолдне ръцете си 4 пъти (+4*1) и 
един път колне (-1*4), тогава ние не печелим нищо, но не и губим нищо – така може да се разбере, 
че в този случай той ще колва 1 път от 5 случая (четири плюс едно). 

Търсенето на пропуски в играта на опонента е главният елемент от стратегията за експлоатация. В 
примера ние открихме дисбаланс между диапазона за рейз и диапазона за кол. Това ни позволява 
да експлоатираме играча на бутона, влизайки ол-ин с всеки две карти. Ако опонентът иска да 
коригира грешката си, той би могъл или да стесни диапазона си за отварящ рейз, или да разшири 
диапазона си за кол на ол-ина. 

Но опонентите могат да се експлоатират и на различните флопове, които на пръв поглед могат да се 
сторят за неподходящи за нас. 

Пример 8.2 
Представете си следната ситуация в Limit Holdem: 

Вие рейзвате с 99 от UTG пълна маса (да речем, че вашият диапазон за опън-рейз е AA-99, AK, AQ, 
AJs). Опонентът вляво от вас ри-рейзва (вие предполагате, че той го прави с АА-ТТ, АК и AQs). 
Останалите играчи фолдват, вие – колвате. 

Флопът е А72, рейнбоу. Според вас, опонентът ще играе с целия си диапазон на този флоп по следния 
начин (няма да отчитаме вероятността за уцелване на сет на търна за по-прости пресмятания): 

- Ако вие чекнете, той ще залага с всичките си ръце; 
- Ако вие заложите, той ще колне с всичките си ръце; 
- Ако направите чек-рейз на флопа, той ще колне с всичките си ръце. 

Таблицата за стратегиите на търна изглежда по следния начин: 

 

Как трябва да играем с нашите 99? 
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По правило, мислещият играч ще забележи, че неговия чифт няма как да бие нито една ръка от 
диапазона на опонента, при това той има само два аута. Ситуацията не е от най-добрите, затова 
планът „чек и фолд на флопа“ изглежда най-подходящ. 

Обаче, правилният подход към тази задача предполага да се пресметне очакваната печалба за 
различните стратегии. Както вече знаете, чек/фолд на флопа има неутрално математическо очакване 
– с тази линия ние ще сравняваме всичките останали стратегии. 

Като начало, нека определим количеството комбинации за всяка ръка на опонента (в диапазона му 
с отчитането на флопа има 42 комбинации). Отчитайки асото на флопа, структурата на неговия 
диапазон изглежда по следния начин: 

АА:  3/42  

КК, QQ, JJ, TT: 6/42 за всеки чифт 

АК:  12/42 

AQs:  3/42 

Да разгледаме няколко възможни стратегии: 

1) Чек/фолд на флопа 
2) Чек/кол на флопа, след това – чек/рейз на търна. Ако опонентът отговори срещу рейз, ние 

просто ще се предадем и няма да инвестираме повече пари в пота. 
3) Чек/рейз на флопа и бет на търна. Ако опонентът направи ри-рейз на флопа или търна, ние 

ще фолднем ръката си; но ако той колне на търна, ние няма да залагаме ривъра. 
4) Бет на флопа и търна. 

Стратегия 1): Математическото очакване е 0. 

Стратегия 2): Има следното математическо очакване: 

Vs AA, AK, AQs: - 5 bb 
Vs JJ-TT: +10,5 bb (7.5 от пота префлоп, 1 – на флопа и 2 на търна) 
Vs KK-QQ: -3 bb 
<Стратегия 2> = р({AA, AK, AQs})(-5) + p({JJ, TT})(10.5) + p({KK, QQ})(-3) 
<Стратегия 2> = (3/7)*(-5) + (2/7)*(10.5) + (2/7)*(-3) 
<Стратегия 2> = 0 

 (Как се получават 3/7 и 2/7: AA, AK, AQs са 18 комбинации от 42 -> това е 3/7) 

Стратегия 3): Има следното математическо очакване: 

Vs AA, AK, AQs: -4 bb 
Vs KK-TT: + 9.5 bb 
<Стратегия 3> = p({AA, AK, AQs})(-4) + p({KK, QQ, JJ, TT})(9.5) 
<Стратегия 3> = (3/7)(-4) + (4/7)(9.5) 
<Стратегия 3> = 3.71 bb 

Стратегия 4): Има следното математическо очакване: 

Vs AA, AK, AQs, KK, QQ: -3 bb 
Vs JJ, TT: +8,5 bb 
<Стратегия 4> = p({AA, AK, AQs, KK, QQ})(-3) + p({JJ, TT})(8.5) 
<Стратегия 4> = (5/7)(-3) + (2/7)(8.5) 
<Стратегия 4> = 0,29 bb 

Оказа се, че интуицията изначално ни подсказа стратегия с най-малкото очакване! 

Тук явен фаворит е стратегията чек/рейз на флопа с последващ залог на търна – с тази линия нашата 
очаквана печалба ще е почти 4 бб. Срещу опонент, който използва такава комбинация от стратегии, 
фолдът с 99 на флопа би било огромна грешка. Но нека да помислим, защо чек/рейз на флопа и залог 
на търна са толкова печеливши. 
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Опонентът наду пота префлоп до 6 бб. Обаче на борд с асо той е готов да хвърли повече от 
половината от диапазона си само срещу 4 бб от наша страна. С други думи, следвайки тази линия, 
ние влагаме в пота 4 бб, за да спечелим 6, а другият играч фолдва картите си в повече от половината 
случаи. По този начин, този флоп се превърна от много лош за нашите деветки (и така щеше да бъде, 
ако бяхме показали на опонента ръката си) в много добър изключително благодарение на 
структурата на диапазона на опонента, както и заради избраната от него стратегия. 

В същност, той може да избегне експлоатацията на такава текстура на борда, но в този случай ще му 
се наложи да колва нашите залози с КК и QQ. 

Пример 8.3 (връщаме се към примера 5.1) 
Последният пример за тази глава бяхме разглеждали по-рано – това е ръката от играта Стъд Хай/Лоу 
(примерът 5.1 от глава 5) 

Да опресним хода на ръката: 

Ние: (5♣А♥)4♥8♠J♥A♠ 

Опонент: (??)6♣Т♦К♣3♣ 

Антето е $5, лимитът е $30-60. Потът е $345 и ние сме първи. Успяхме да стесним диапазона на 
опонента до следния набор от комбинации: 

AA 1 
Q♣Qx 3 
QxQy 3 
J♣Jx 2 
JxJy 1 
X♣Y♣ 6 
Задачата ни е да анализираме играта на шестата улица срещу тези ръце. Във всеки случай ще правим 
предположения за действията на нашия опонент, изхождайки от това, че той не разполага с много 
равноценни варианти. Но трябва да отбележим, че срещу силните играчи стратегията за игра на 
късните улици се усложнява значително поради появата на полублъфове и т.п. Също така, ще 
смятаме, че с нашата ръка няма да разглеждаме възможността за чек/рейз – тази линия тук изобщо 
няма смисъл. 

В хода на анализа ще направим множество предположения за играта на опонента в следващите 
рундове за залагане. И макар че няма да сме изцяло сигурни в това, възможните грешки в нашите 
разсъждения почти няма да влияят върху отговора, освен ако не започнем систематично да 
подценяваме или надценяваме очаквания дял на нашата ръка. 

Срещу АА: 

Когато избираме между чек и бет срещу близката по сила ръка, важно е да разбираме, че, по всяка 
вероятност, ходът на раздаването няма да се промени заради взетото от нас решение – един залог 
така или иначе ще влезе в пота. 

Ако направим залог, тогава опонентът няма да се осмели да отговори с рейз с АА – напълно вероятно 
ние вече да имаме готова лоу-ръка (и това ще е отрицателен фри-рол за него, защото ние вече не 
можем да загубим пота), плюс, понякога ние ще го надиграем с нътс. От друга страна, ако чекнем, 
тогава чифт аса с флъш-дроу със сигурност ще заложи. И така: 

<Бет> = <Чек> 

Забележете, за нас не е много важно да знаем точното математическо очакване за всяко действие – 
достатъчно е да определим, коя от линиите е по-добра. Очевидно е, че в тази ситуация ние ще имаме 
необходимият очакван дял за кол и няма дори и да помислим за фолд; както вече определихме, няма 
да има разлика между бет и чек.  

Срещу Q♣Qx и J♣Jx: 
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Тук имаме най-добрата както хай-ръка, така и лоу-ръка. Ако това беше обикновения Стъд, ние без да 
се замисляме бихме заложили, за да извлечем стойност от дроу. Обаче, в Хай-Лоу нашата 
комбинация е още по-силна – дори ако опонентът хване на следващата улица флъш или два чифта, 
12-те карти от останалите 39 ни гарантират половината от пота. Можем да използваме нашият 
очакван дял вместо общия очакван дял в ръката (отчитайки ривъра), тъй като понякога опонентът ще 
уцелва флъша си и едновремено ще удари най-добрата лоу-ръка, или пък нашето лоу-дроу няма да 
уцели ривъра. Срещу Q♣Q♦ имаме около 70% шансове за победа: 

<Бет> = р(печелим)(пот на ривъра) – залог 
<Бет> = 0.70*($345 + $120) – 60 
<Бет> = $265.50 
<Чек> = р(печелим)(пот) 
<Чек> = 0.79*$345 = $241.50 

И така, залогът на шеста улица ще ни позволи да получим допълнителните $24. 

Срещу QxQy и JxJy: 

В този случай се изправяме срещу още по-слаба ръка, затова бетът е единственото правилно решение. 

От друга страна, сега опонентът ще трябва да реши, какво да прави със своя чифт дами или валета. 
Тъй като често ще имаме като минимум поне чифт аса (плюс вероятните два чифта, аса с лоу-дроу, 
лоу-ръка със слабо хай-дроу и т.н.), той, по всяка вероятност, ще се предаде. 

Но, ако чекнем, тогава опонентът може да ни постави на чифт, по-нисък от аса, и ще колне един залог 
на ривъра. 

<Бет> = $345 
<Чек> = р(печелим)($345 + $120) - $60 
<Чек> = 0,85*($345 + $120) - $60 
<Чек> = $355,25 

Тук залогът ще ни донесе допълнителните $10, тъй като ние ще вземем целия пот точно сега и няма 
да позволим опонентът ни да уцели своето дроу. 

Срещу X♣Y♣: 

Ако решим да заложим, тогава ще попаднем в сложна ситуация. Опонентът държи готов флъш и лоу-
дроу, така че най-вероятно ще получим рейз. Отчитайки нашето лоу-дроу, както и вероятността за 
полублъф, ще ни се наложи да колнем. 

И така, ние или ще вложим в пота два залога на шестата улица и един – на седмата (ако уцелим два 
чифта или лоу-дроу), или само два залога на шестата улица (ако не уцелим нищо). 

От друга страна, доста е очевидно, че срещу такава ръка ние трябва да чекваме. Тогава на шестата 
улица опонентът ще заложи, а ние ще колнем. 

Ако на ривъра излезе нашият аут, ние ще имаме 13% очакван дял срещу диапазона на опонента. 
Нашите аутове са две аса и всичките карти от двойка до осмица, плюс три валета. Тоест 26 пъти от 34 
ние ще имаме следното очакване: 

<Бет> = р(печелим)(крайният пот) – инвестиции в пота 
<Бет> = 0.13*($345 + $360) - $180 
<Бет> = -$88.35 
<Чек> = р(печелим)(крайният пот) – инвестиции в пота 
<Чек> = 0,13*($345 + $240) - $120 
<Чек> = -$43.95 

И в 8/34 от случаите ние няма да уцелим ауответе си и ще загубим всичките пари, вложени на шестата 
улица. 

<Бет> = -$120 
<Чек> = -$60 
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Да пресметнем математическото очакване за всяка линия: 

<Бет> = р(не уцелваме аута)(очакване) + р(уцелваме аута)(очакване) 
<Бет> = (8/34)(-$120) + (26/34)(-$88.35) 
<Бет> = -$95.80 
<Чек> = р(не уцелваме аута)(очакване) + р(уцелваме аута)(очакване) 
<Чек> = (8/34)(-$60) + (26/34)(-$43.95) 
<Чек> = -$47.73 ≈ -$48 

Ще съставим обобщената таблица за всичките ръце в диапазона на опонента: 

 

Сега към диапазона на опонента можем да добавим няколко нестандартни ръце, срещу които, по 
правило, бетът ще е най-доброто решение. Обаче, за всеки адекватен диапазон ние отново ще 
получим подобен отговор: залогът, който мнозина играчи биха направили тук без да се замислят, в 
действителност се оказва по-лош от своята алтернатива. 

Забележка: Тук намерихме математическото очакване от -$8 за ръката, което не е 
математическото очакване от залога (или чека), а е разликата между очакваната 
печалба в случай на залог и в случай на чек – тоест доказахме предимството на чека на 
шестата улица, но не и неговата изгода. 

Както вероятно забелязахте, в тази ръка направихме доста предположения. Мнозина няма да се 
съгласят с нашите догадки за действията на опонента, за това, какво би се случило на следващите 
улици и т.н. Обаче, тук главното не е в това. На примера на най-обикновеното раздаване в Стъд 
демонстрирахме, как трябва да се „четат“ ръцете, как работи теоремата на Бейс, как с получаването 
на нова информация може да се промени представата ни за диапазона и как трябва да отчитаме 
действията на предишните улици. След това използвахме всичките получени данни, за да направим 
подробен анализ на математическото очакване от разиграването на нашата ръка срещу диапазона 
на опонента. 

Трябва да се запомни 

 След определянето на диапазона и стратегията на опонента, можем да 
използваме получената информация, за да пресметнем математическото 
очакване на различните линии, и да изберем най-предпочитаната от тях. 

 Качественото определяне на слабите страни в играта на опонента ще ни 
помогне да изберем правилната стратегия за експлоатация направо на 
масата, където нямаме възможността да направим нужните пресмятания. 

 Трябва да развиваме интуицията си за ситуации, които обикновено 
подразбират възможността за експлоатация на опонента – така ще ни е по-
лесно да взимаме решения в играта. 

 Често бихме искали да играем различно срещу различните части от 
диапазона на опонента. За да изберем вярната линия срещу целия 
диапазон, ние трябва да претеглим математическото очакване срещу 
всеки тип ръка в съответствие с дяловете им в диапазона. 
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 Шоудаун екуити отобразява очакваната печалба, сякаш ръката приключва 
на текущата улица и на масата са сложени останалите карти. Екс-шоудаун 
екуити показва нашето очакване от залозите след флопа. 

Глава 9: Адаптации и баланс – диапазон срещу диапазон 
В предните четири глави предложихме прост алгоритъм за отиграване на отделни ръце срещу 
статични стратегии. Определяхме диапазона, правехме предположения за възможните линии за игра 
и въз основа на тези данни след това търсихме стратегия с максимално математическо очакване. 
Такъв подход позволява да получим максимум стойност с конкретна ръка срещу всеки опонент, 
който играе със статична стратегия, или се отклонява от нея по предсказуем начин. 

Ами, ако опонентът е силен играч? Тогава той също ще се опитва да „чете“ нашите ръце и стратегии, 
за да използва след това срещу нас намерените в тях слаби места. Това означава, че ние трябва да 
подхождаме към експлоатацията на този играч много внимателно. Ако го правим по съвсем 
очевиден начин, няма да му е трудно да адаптира стратегията си и да премине съм насрещна 
експлоатация. 

Представете си, че се оказахме в някаква ситуация, където според нашите данни опонентът блъфира 
с 10% по-рядко, отколкото трябва. Можем да експлоатираме тази слабост, фолдвайки ръцете, които 
могат да бият само блъфовете, тъй като тук ще губим срещу стойностните залози на опонента повече, 
отколкото ще печелим от блъфовете му. 

Обаче, компетентният ни опонент няма да пропусне тази наша адаптация. Използвайки същият 
алгоритъм, той ще намери току що появила се уязвимост в нашата стратегия – започнахме прекалено 
често да фолдваме ръцете си. Така че сега той може да започне да блъфира по-често, отколкото 
преди. Ние, пък, на своя ред, ще му отговорим с повишаването на честотата на кола и т.н. Стратегията 
за експлоатация във всяка една от тези ситуации предполага достатъчно радикални промени в 
нашите тенденции – от „никога не колвам“ до „винаги колвам“. Обаче, такава рязка промяна в 
стратегията ни прави уязвими за насрещна експлоатация от страната на опонента. 

Като алтернатива можем да използваме плавното адаптиране на стратегията – така опонентът няма 
да разбере веднага, какво се случва, но същевременно ние ще загубим някаква част от очакването, 
което имаме от експлоатация. Или можем да продължим да играем на адаптации и контр-адаптации, 
опитвайки се да изпреварим опонента. В този случай, ще печели този играч, който успее правилно да 
предвиди смяната в стратегията на опонента. 

Играем срещу силни дроус 
Както вероятно помните, в една от предните глави подробно разгледахме играта с конкретна ръка 
срещу диапазона на опонента. Обаче, собственият ни диапазон често пъти не е по-малко важен. 
Когато експлоатираме другите играчи, ние използваме информация, която получаваме от действията 
им. А сега си представете, че играем срещу опонент, който се опитва да ни експлоатира. Излиза, че 
той също може да използва всякакви подсказки, които получава от нашите линии за игра. Тоест, 
срещу такъв играч трябва постоянно да се замисляме, как той ще използва получената информация, 
и по възможност да минимизираме риска за насрещната експлоатация в нашата стратегия. 

Нека да разгледаме доста специфичен тип ръце в No Limit Holdem – силните дроус. По правило, 
такава ръка включва флъш-дроу и няколко допълнителни дроус (овъркарти, гътшоти, отворени 
стрейт-дроус), което й осигурява от 12 до 15 чисти аута (около 45% очакван дял на флопа) срещу 
какъвто и да е топ-чифт. 

В главата, където анализирахме играта с отворени карти, показахме, че силните дроус трябва да се 
стремят да стигнат до ол-ин в ранните рундове за залагане, тъй като с излизането на нови карти 
очакваният им дял значително спада, а готовите ръце получват възможността да установят цената за 
виждането на ривъра. Обаче, в случай на ол-ин на флопа, тези дроус са получавали възможността да 
реализират очаквания си дял. 
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Хайде да въведем няколко прости правила относно размерите на залога. Ние ще се върнем към тази 
тема по-нататък, затова сега няма да се съсредоточаваме върху теорията. Първо, не бива да правите 
залози, които са много по-големи от размера на пота. В противен случай опонентът може просто да 
изчака за силна ръка, фолдвайки всичките си слаби комбинации, при това дори няколко негови 
колове ще направят овърбета губещ. Със сигурност сте срещали играчи, които залагат за ол-ин с 
десетки (а понякога и стотици) големи блайндове с AJ в ранните етапи на турнира. Съвсем е очевидно, 
че правилният отговор в тази ситуация ще е кол с най-силните ръце. Така, че ще смятаме, че залозите 
ще са с по-малък размер, но ще са с по-широк диапазон от ръце. 

Силните дроус, на пръв поглед, съвсем добре подходят към този „по-широк диапазон“, обаче, нещата 
не са толкова лесни. С една добра ръка, например, с два чифта или сет, бихме направили залог, 
получили кол от опонента и с радост бихме продължили да залагаме на търна, надявайки се да 
извлечем още повече стойност. Но, ако държим силно дроу, и на флопа опонентът колва, ние се 
поставяме в трудна ситуация – именно такава линия е необходима за всяка готова ръка. Затова много 
често пушът на флопа е най-доброто решение, когато стаковете са къси, а ръката ни е комбо-дроу. 

Поставете се на мястото на опонента – обикновено, стратегията му срещу овърбет ще е кол с най-
силните ръце. Но, дори ако той колва само със сетове, стрейтове и т.н., дроу все още има като 
минимум 30% очакван дял и това създава определени проблеми. Например, влизаме ол-ин за $300 
в текущ пот от $100; нашият очакван дял срещу диапазона за кол е 33%. Дори ако опонентът ще ни 
колва с 25% от неговите ръце, пушът пак ще е печеливш. Така, в 75% от случаите ние ще вземем $100 
от пота, а в останалите случаи ще губим по-малко от $67. От друга страна, опонентът ни може да 
започне да колва с обикновени чифтове и тук трябва да се върнем към определението за силни дроус. 
Например, срещу чифтовете нътс флъш-дроу има много добър очаквна дял, тъй като и асото е аут за 
нас; а стрейт-флъш-дроу понякога изобщо е напред. Колкото по-често опонентът ще колва, толкова 
по-голямо екуити ще има дроу. Така че ол-ин за нас ще е печеливш, стига опонентът да фолдва 
някаква част от ръцете си (каква точно част ще зависи от ситуацията). 

Излиза, че при съотношението на стака към пота около 3:1, ние трябва да влизаме ол-ин със силните 
си дроус и да залагаме малко с готовите ръце и слабите полублъфове. Но тази стратегия е доста лесна 
за експлоатиране – нашият опонент може да започне да колва със всички ръце, които могат да бият 
дроус, при това знаейки, че когато направим неголям залог, почти никога няма да имаме силно дроу. 

Обаче, ако опонентът колва ол-ина с достатъчно слаби ръце, разчитайки на очаквания си дял срещу 
дроу, ние можем да включим в диапазона си за пуш и силните готови ръце (например, сетове и два 
чифта). Тогава ще му се наложи да избира. Или той ще колва и ще плаща всичките ни нътс, но и ще 
взима някаква стойност от силните дроус, или той ще фолдва картите си, губейки при това 
значителният дял в пота срещу неготови ръце. И макар че нашият опонент може да се опита да се 
адаптира, на пръв поглед няма очевиден начин за експлоатиране на такава стратегия. 

Тук трябва да обърнем внимание върху две теми. Първо, когато разглеждаме ситуации от вида 
„диапазон срещу диапазон“, особено значение придобива скриването на информация. Когато сме 
играли ръцете с различна сила по различен начин, бяхме лесни за експлоатация, тъй като опонентът 
лесно можеше да ни разчете. 

Действително силни стратегии предполагат разиграването на много ръце по един и същ начин – така 
няма да позволим на другите играчи точно да определят нашия диапазон. Така, в примера със силно 
дроу за опонента ще е сложно да измисли стратегия за експлоатация срещу пуш на флопа с диапазон, 
който се състои от дроу и силни ръце. 

Важността на скриването на информацията може да се обясни и по друг начин. Помислете си, коя 
ситуацията ще е най-добра за експлоатация на опонента? Когато имаме работа с тесен диапазон и 
очевидна стратегия. Обаче, срещу опонент, който играе голямо количество ръце по един и същ начин, 
едва ли скоро ще намерим стратегия за експлоатация – диапазонът му ще бъде много размит и 
неопределен. 
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Колкото до втората тема, представете си, че във вашия диапазон има две ръце с равни 
разпределения, А и В, при това можете да избирате линия за отиграване с всяка от тях (Х или У). 
Решихме, че заради скриването на информацията искаме да играем с А и В еднакво. За ръката А 
малко по-добра е стратегия Х, а за ръката В стратегията У е много по-добра от Х. Тогава при други 
равни условия ние трябва да играем и двете ръце по стратегия У. До същия извод стигнахме и в 
горния пример, когато се запитахме за линията със силни готови ръце. Съвсем очевидно е, че във 
вакуум с нътс трябва да правим малки залози. Обаче, пушът с тези ръце на флопа (наред с дроу) е от 
полза за целия диапазон – в резултат опонентът ще загуби възможността да експлоатира нашата 
стратегия. Още един пример за тази идея е дилемата с разиграването на АК и АА префлоп. Много 
често АК ще са фаворит в един префлоп ол-ин (особено в късните етапи на турнира). Обаче, ако 
нещата стигнат до постфлоп и ние вложим в пота, да речем, 1/3 от стака, ситуацията няма да е от-
най-приятните. От друга страна, АА се играят добре във всяка ситуация. Така че, ако искаме да играем 
АК и АА по един и същ начин, тогава правилното решение преди флопа ще е ол-ин ( и за двете ръце). 

Насрещната ескплоатацията често подразбира наличие на достоверни факти за стратегията на 
опонента. Същевременно, непосредствено на масата ние винаги ще имаме само непълна 
информация. Така че се налага да намерим златната среда между експлоатацията на конкретни 
слабости на опонента и извличането на максимална стойност от широкия диапазон от възможни 
стратегии, когато не знаем за недостатъците им или нямаме надеждна информация, за да оправдаем 
чистата експлоатационна стратегия. 

В третата част ще се концентрираме върху анализа на спомогателните игри и търсенето на 
оптимални стратегии – с тях ще можем да максимизираме очакването си срещу стратегии с 
максимална експлоатация. Обаче, не е задължително изцяло да решим някаква игра, за да 
формулираме така наречената балансирана стратегия. 

Баланс 
Този термин, за разлика от онези, които използваме в книгата, изобщо не е свързан с теория на 
игрите. Обаче, за да му дадем определение, трябва да въведем още едно понятие. 

Цената на стратегия е очакване за дадена стратегия в случай, когато тя е изправена срещу стратегия 
за максимална експлоатация. Тогава, стратегията може да се нарече балансирана, ако цената й се 
доближава до математическото й очакване срещу оптималната стратегия. Фактически, балансът 
показва доколко разглежданата стратегия се поддава на експлоатация (доколко тя е 
„експлоатируема“ – няма такъв термин). 

Да разгледаме пример. Представете си игра, където на ривъра играчът А има или въздух, или 
завършено флъш-дроу (при това, дроу е скрито). Играчът В държи два чифта. Играчът А ще залага с 
всичките си флъшове, както и с блъфовете си. Смятаме, че играчът А ще уцелва флъша си в 20% от 
случите, размерът на пота е 3 залога. 

Да разгледаме няколко възможни стратегии за играча А и да намерим очакването от стратегията за 
максимална експлоатация (СМЕ) срещу тях за играча В. 

Тук СМЕ за играча В предполага фолд с целия диапазон, ако играчът А блъфира по-рядко от 5%. В 
този случай, неговата екс-шоудаун стойност ще е „3х“, където „х“ е честотата на блъфа: 

<В, фолд> = -3х 

Ако играчът А блъфира по-често от 5%, тогава играчът В трябва да започне винаги да колва на ривъра: 

<В, кол> = х – 0,2 

Забележка: Това е първото използване на концепцията за екс-шоудаун стойност в 
книгата, затова то изисква подробно обяснение, още повече, че условията на задачата 
са непълни. И така, потът се състои от 3 единици, при това авторите са забравили да 
посочат размера на залога, който е 1 единица. 
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Оптималната честота на блъфа за играча А предполага, че неговият опонент ще е 
безразличен към кол или фолд, тоест математическото очакване от тези действия за 
него ще е еднакво. Тогава: 

<В, фолд> = <В, кол> 

0 = 0,2*(-1) + х*4 

х = 5% 

Тази формула трябва да се чете така: в 20% от случаите ние губим от флъша 1 залог, а 
в „х“% от случаите ние печелим 3 залога от пота на ривъра + един залог от блъфа. 

Колкото до уравнението <В, кол>, то тук е важно да се разбере, че говорим за екс-
шоудаун, тоест само за залозите, които ще бъдат направени на ривъра. Така че „х – 
0,2“ ще се получи по следния начин: 

<В, кол> = 0,2*(-1) + х*1 

Тоест, в 20% от случите ние ще загубим един залог, а в „х%“ от случите (когато 
опонентът блъфира) ще спечелим един залог. Потът тук не се отчита – ние говорим само 
за залозите (това ще бъде обяснено в следващата глава). 

Колкото до уравнението <В, фолд>, то тук трябва да се обърнем към определението за 
екс-шоудаун стойност в Глава 8. Когато фолдваме ръката в примера със слабо дроу, 
ние губим дяла си от пота, който е равен на (екуити*размер на пота преди залога). Ако 
играчът А има флъш, тогава играчът В нищо не „губи“ (неговото екуити срещу флъш е 
0%). Ако играчът А държи блъф, тогава, фолдвайки ръката си, играчът В губи целия пот 
(тъй като неговото екуити срещу блъф е 100%). 

Тогава очакването за фолда от гледната точка на екс-шоудаун фактически означава, 
колко средно играчът В ще „губи“, фолдвайки най-добрата ръка: 

<В, фолд> = -100%*3*х 

<В, фолд> = - 3х 

 

Тук, оптимална стратегия за играча А ще бъде блъф с 5% от ръцете си. Обаче, както можете да видите, 
математическото очакване на неговия опонент не се променя значително около тази точка. При това, 
за да подобри своята екс-шоудаун стойност при „х“ равно на 4.8% и 5.2%, играчът В трябва всеки път 
да отгатва стратегията на опонента си, тоест стриктно да следва СМЕ (или винаги да колва, или винаги 
да фолдва). 

В тази игра има само една стратегическа променлива, така че степента на баланса в стратегията е в 
пряка зависимост от близостта на „х“ до оптималната стойност. Но в реалността в нашия диапазон 
никога няма да има само два типа ръце, следователно, променливите ще са повече. Например, 
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можем да залагаме с 30% от нашия диапазон за стойност и да го балансираме с 10% блъфове, а 
оптималната стратегия може да е 50% стойностни залози и 17% блъфове. В този случай, макар че 
нашата стратегия губи от гледната точка на очакването, тя все едно остава балансирана и почти не 
може да бъде експлоатирана. 

В покера практически е невъзможно да се изведат оптимални стратегии (заради сложността в 
изчисленията и т.н.). Обаче, ние можем да конструираме балансирани стратегии, които трудно могат 
да бъдат експлоатирани. Те могат да се прилагат в ситуации, където нямаме достатъчно информация, 
за да експлоатираме опонента. При това, няма да губим много стойност в сравнение с чистата 
стратегия за ескплоатация. Освен това, балансираната стратегия няма да позволи на опонента да ни 
експлоатира – най-добрият му отговор в такава ситуация ще е игра със собствена балансирана 
стратегия. Но, ако той се опита да се отклони от нея, тогава често пъти той ще губи някаква част от 
математическото си очакване. 

Трябва да се запомни 

 Стратегиите за максимална експлоатация често подразбират резки 
промени в действията ни и линиите за игра. Някои играчи задължително 
ще го забележат и ще се опитат да ги използват срещу нас. Затова, 
формулирайки стратегията си, ние винаги трябва да мислим за 
възможната насрещна експлоатация от страната на нашите опоненти. 

 Съществуват така наречените оптимални стратегии. Те невинаги имат най-
голямото математическо очакване (тоест не винаги извличат 
максималната стойност от опонентите), обаче, те не могат да бъдат 
експлоатирани. 

 Скриването на информацията е важен принцип за построяването на 
стратегиите, който позволява на опонентите ни да ни експлоатира в най-
очевидните ситуации. 

 „Балансът“ описва степента за експлоатируемост на една стратегия. 
Стратегии, които лесно могат да бъдат експлоатирани, са небалансирани, 
и обратно, стратегии, които са трудни за експлоатация, са балансирани. 
При това „балансиран“ не винаги означава „печеливш“. 

 Оптималните стратегии са идеално балансирани. 
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Досега разглеждахме различните начини за експлоатация на уязвими места в стратегиите на нашите 
опоненти. Напълно е възможно в някой момент да сме на масата с такива играчи, които няма и да 
помислят за адаптации – тогава единственото, което можем да направим, е да продължим да ги 
експлоатираме и да готвим чантите за парите. Обаче, много често срещу нас ще са както слаби, така 
и силни опоненти, да не говорим за турнирите, където нямаме никаква възможност за избор на 
масата. И най-лошия случай може да се окаже, че играем с хора, които са много по-силни от нас. 

Какво да правим тогава? Можем и занапред да се опитваме да ги експлоатираме, но на подобна маса 
това едва ли ще е добра идея. От друга страна, повечето играчи използват тази стратегия просто 
защото нямат по-добра алтернатива. Сега си представете една различна ситуация: сблъскали сме се 
с опонент, когото по-рано не сме виждали. И отново, повечето ще предпочетат да играят по обичаен 
експлоатационен начин, пътьом опитвайки се да получат нова информация и да се адаптират по 
съответния начин. 
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Обаче, в подобни ситуации ние препоръчваме да се използва малко по-различен подход. Наистина, 
срещу неизвестни или силни играчи има смисъл да „изработим“ стандартна стратегия, при която ние, 
макар и да загубим някаква незначителна част от очакваната печалба (в сравнение със стратегията за 
експлоатация), но опонентите няма да могат да експлоатират нас. 

Този подход към покера идва от теория на игрите, използването на която ще изучаваме в тази част 
на книгата. Във втората част говорехме за игрите и стратегиите – фактически, цялата теория на 
игрите е съсредоточена именно в тези две понятия. Между другото, даденият дял от математиката е 
доста обширен и се използва в много други области. Обаче, тъй като книгата ни е посветена на покера, 
няма да се докосваме до повечето интересни задачи, които изучава теорията на игрите, и ще се 
съсредоточим изключително върху онези дялове, които могат да се приложат на масата за покер. 

Както си спомняте, във втората част дадохме следното определение за понятието „игра“: 

 Присъстват двама или повече участници 

 Поне единият от играчите може да избира, как да действа 

 Играта има определен набор от изходи за всеки участник 

 Изходът от играта зависи от действия, предприети от участниците. 

Съвкупността от действията, извършвани от играча, определя стратегия, а „изходът“ на езика на 
теорията на игрите означава изплащане (резултат). Всяко възможно действие на играча се нарича 
стратегически избор (или стратегическа възможност). 

Забележка: Изплащането (среща се и като плащане, печалба) е ключово понятие в теория 
на игрите. То е основа на така наречената матрица на плащания, която ни казва, какъв е 
резултатът за всеки от участниците при игра с определена стратегия. 

По този начин, изплащането е резултатът от играта с една от стратегиите за всеки 
участник. 

Да поясним и другите понятия. Така, ако на флопа ние можем да Колнем, да Чекнем или да 
Рейзнем, тогава всяко от тези действия ще се нарича стратегически избор. А 
съвкупността от избраните действия (например, Кол на флопа и Бет на търна) ще се 
нарича стратегия. 

Пример 10.1 – Игра Четно и Нечетно 
Като пример ще вземем една от най-простите игри – „Четно и Нечетно“. Участват двама играчи, всеки 
от тях крие ръката си зад гърба и или слага в нея монетата от $1, или я оставя празна. След това те 
едновременно отварят дланите се. Играчът А печели 1 единица, ако сумата е четна, а опонентът му 
– ако е нечетна. 

Долната таблица се нарича матрица на плащанията (или платежна матрица) за тази игра. 
Стратегиите на играча В са отгоре, а на играча А са отляво. Пресичането дава плащанията за всеки от 
играчите (първо са посочени плащания за играча А, второ – са за играча В). 

Играч А 
Играч В 

Нищо $1 

Нищо (1, -1) (-1, 1) 

$1 (-1, 1) (1, -1) 

Игрите имат интересно свойство. Някои от тях, например, „Четно и Нечетно“ или покер без рейк, се 
наричат игри с постоянна сума. В тях сборът от всичките изплащания винаги е равен на някаква 
константа. Всичките подобни игри могат да бъдат сведени до така наричаните игри с нулева сума, 
където сборът на плащанията е нула. Между другото, покерът се отнася имено към този клас игри. 
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Също така, игрите могат да бъдат последователни или едновременни. В разглежданата от нас игра 
„Четно и Нечетно“ действията на играчите са едновременни, обаче, в шаха играчите действат един 
след друг. На теория, можем да опростим последователната игра до едновременна, задължавайки 
всичките играчи подробно да опишат стратегиите си (включвайки „дървото“ на всякакви възможни 
решения). Обаче, разликата между тези два класа игри играе първостепенна роля в такова понятие, 
като „смесени стратегии“. 

Още едно важно свойство, което трябва да отбележим, е скритата информация. Това е 
информация, която е достъпна само на ограничен брой играчи. Например, в шаха и двамата 
участници знаят абсолютно всичко за хода на играта. Това е детерминирана игра, тъй като на теория 
можем да пресметнем всяко възможно дърво на решенията и да изберем оптимален ход. От друга 
страна, таблата е недетерминирана игра, но и тя е с пълна информация. Така, при всяко хвърляне на 
зара на дървото на решенията се появяват нови клони, обаче вероятностната страна на това събитие 
не е тайна за играчите. С други думи, идеалната игра в табла не гарантира победата единствено 
поради случайността, при това тук няма информация, която е известна само на единия играч. 

Покера, на своя ред, се основава върху скритата информация, тъй като знанието на ръката на 
опонента е „Граал“ за всеки играч. По този начин, в покера нашата цел се състои в извличането на 
печалбата чрез използването на скритата информация. Най-важната характеристика на подобни игри 
се състои в това, че те могат да имат смесени стратегии. С други думи, това са стратегии, които 
допускат две или повече действия в една отделно взета ситуация (например, „рейз в 20% от случаите, 
фолд – в 80%). Смесените оптимални стратегии присъстват само в последователни игри, както и в 
игрите с непълна информация. 

 В тази глава ще изучаваме игрите с нулева сума с двама играчи, тъй като от гледната точка на 
теорията на игрите именно те са най-интересни и показателни. Както вече отбелязахме горе, сборът 
от плащанията за играчите е нула – играчът А ще спечели точно толкова, колкото играчът В ще загуби, 
и обратно. Показаното долу определение за „оптимални стратегии“ е приложимо само за игрите с 
нулев сбор при двама участници. 

Да въведем понятието чифт стратегии – това е съвкупност от стратегии на играчите А и В. В игра с 
нулев сбор чифт стратегии се смята за оптимален, ако нито един от играчите не може да увеличи 
математическото си очакване чрез едностранна промяна на своята стратегия. Стратегията на единият 
играч се смята за оптимална, ако тя е част от всеки чифт стратегии. Представете си, че играете срещу 
свръхчовек. За по-удобно, ще го наричаме идеален опонент. Той знае абсолютно всичко за вашата 
игра и винаги действа срещу вас със стратегия за максимална експлоатация. Ако решите да 
промените стратегията си, идеалният опонент веднага ще се адаптира и ще продължи да ви 
експлоатира. Стратегия, която има най-голямото математическо очакване срещу такъв играч, се 
нарича оптимална. С други думи: 

Чифт оптимални стратегии включва стратегии, които взаимно се експлоатират 
(експлоатират една друга) в максимална степен. 

Трябва да се отбележи, че ние много внимателно изведохме определението за оптималност в тази 
глава, тъй като много от науките влагат в този термин леко по-различен смисъл. Тук и по-нататък ще 
го използваме само в описания горе тесен контекст и само във връзка със стратегиите. Трябва да 
направим важна забележка, макар и да сме казали, че ще използваме термина „оптимална 
стратегия“ само в игрите с нулев сбор. Работата е там, че можем да изведем стратегии, при които 
нито един от играчите няма да може да подобри математическото си очакване и при игри с плаващ 
сбор, както и при игри с много играчи. Стратегии, отговарящи на това условие, се наричат равновесие 
на Наш. Доказано е, че всички игри с по-голям брой участници с крайните платежни матрици имат 
поне една точка на равновесие. Нещо повече, в някои игри има толкова много точки на равновесие, 
че анализът им практически е невъзможен. Ще говорим за това в петата част от тази книга. 

Оптималните стратегии в игрите с нулев сбор с двама играчи имат следните свойства: 
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 Ако условията на играта позволяват използването на смесени стратегии (играчът може да 
избере действие Х в 60% от случаите, а действие У – в останалите 40%), тогава винаги може 
да се изведе чифт оптимални стратегии. 

 Като следствие, ако една оптимална стратегия съдържа в себе си смесена стратегия, тогава 
всичките й клони трябва да имат еднакво очакване срещу оптималната стратегия на 
опонента. Затова оптималните стратегии в покера никога не предполагат извършване на 
действия, които жертват част от математическото очакване в определена ситуация, за да 
„забъркат“ опонента. Ако намерената от нас смесена стратегия подразбира няколко линии за 
игра в една ръка, всичките те ще имат еднакво математическо очакване. В противен случай, 
ние просто бихме могли да започнем да играем по линия с по-високото математическо 
очакване и по този начин бихме подобрили стратегията си при условие, че стратегията на 
опонента остава неизменна (което противоречи на определението за оптимална стратегия). 

Често в много прости игри оптималната стратегия ни гарантира само нулево очакване. Това се случва, 
защото такива игри са изцяло симетрични. 

Да се върнем към нашата игра „Четно и Нечетно“. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че в 
нея играчът А трябва да се опитва да повтаря стратегията на опонента си. 

Забележка: Играчът А трябва да повтаря стратегията на опонента си, защото в този 
случай сборът от ръцете ще е равен на четно число. Например, ако играчът В решава 
винаги да оставя ръката си празна, тогава играчът А трябва да прави същото. 

Обаче, има няколко подхода към тази игра. Първият, естествено, предполага, че участниците ще се 
опитват да „разгадаят“ един друг и тогава предимството ще има този, който по-добре успява да 
разчете опонента си. 

Но, хайде да предположим, че играчът В е значително по-слаб от опонента си и със сигурност няма 
да може да предскаже действията му. Тогава той може да се обърне към оптималната стратегия – 
достатъчно е да намери стратегия с максимално математическо очакване за случаи, когато срещу 
него е идеалният опонент. 

Първо, трябва да отбележим, че играчът В може да играе с всяка смесена стратегия, състояща се от 
Х% случаи, когато той оставя ръката си празна, и (1-Х)% от случаите, когато той поставя монетата от 
$1. Очевидно е, че чистите стратегии фактически са частните случаи от смесени стратегии (където 
едното от действията се извършва 0% пъти). 

Бихме могли да пресметнем математическото очакване за всяка възможна насрещна стратегия на 
играча А (когото ще смятаме за идеален опонент), обаче, както вече показахме във втората глава, 
най-добрият резултат може да бъде постигнат, ако той следва някаква чиста стратегия. Така, 
например, той ще трябва винаги да поставя монетата в ръката си, когато опонентът му прави същото 
по-често от 50% от случаите. 

Използвайки уравнението 1.11, ще получим формулата за математическото очакване за играча В, ако 
той оставя ръката си празна в повече от половината от случаите: 

Забележка: Тук „х“ означава процент пъти, когато играчът В оставя ръката си празна. 
Всичките уравнения са аналаогични на разгледаниите преди. Предполага се игра срещу 
идеален опонент, който ще играе с една от чисти стратегии, които максимално 
експлоатират стратегията на играча В. 

<B, x > 0.5 > = (-1) (x) + (1) (1-x) 
<B, x > 0.5 > = 1 – 2x 

Очакването му в случая, когато той слага монетата в ръката в 50% или по-често: 

<B, x < 0.5 > = (-1) (1 - x) + (1) (x) 
<B, x < 0.5 > = 2x -1 
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Както можете да забележите, очакваната печалба на играча В срещу идеалния опонент почти винаги 
ще е отрицателен. 

 

Фиг. 10.1 Очакване на играча Х в играта „Четно и нечетно“ 

Така, когато х > 0.5, „1 – 2х“ е по-малко от 0; същото се случва и с „2х – 1“ при х <0.5. 

Обаче, в точката х = 0.5, опонентът може да прави каквото си поиска – математическото му очакване 
изобщо няма да се промени: 

<Опонент, празна ръка> = (-1)(0.5) + 1*0.5 = 0 
<Опонент, монета> = (-1)(0.5) + 1*0.5 = 0 

Това е най-високото очакване, на което играчът В може да разчита, когато играе срещу идеален 
опонент. По този начин, оптималната стратегия за него е да оставя ръката си празна в 50% от случаите 
и в останалите 50% - да слага монетата. В този случай той си гарантира нулево очакване независимо 
от стратегията на опонента. При това, задължителното условие е случайността при избора на 
действието. Тук той може да се обърне към монетата, заровете или към осцилациите на частиците и 
радиоактивното разпадане, ако наистина иска да избегне експлоатацията. 

Пример 10. 2 – Камък, ножица, хартия 
А сега да погледнем подобна, но малко по-сложна игра – камък, ножица, хартия. Тук всеки от 
участниците може да покаже или камък, или ножица, или хартия. Платежната матрица тук изглежда 
по следния начин: 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица 

Камък (0, 0) (-1, 1) (1, -1) 

Хартия (1, -1) (0, 0) (-1, 1) 
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Ножица (-1, 1) (1, -1) (0, 0) 

В тази книга ще имаме работа предимно с игри с нулева сума. Но ако на пътя ни се изпречи игра, 
където сумата на изплащанията не е нула, ние специално ще го отбележим. 

Забележка: Авторите са сметнали за необходимо да отправят тази забележка, тъй 
като най-простите игри с нулевата сума са симетрични и в платежната матрица можем 
да посочим плащанията не за двамата играчи, а само за един, защото плащанията за 
неговия опонент ще са същите, но с противоположен знак. 

Тази матрица е идентична на онази, която показахме горе, но сега във всичките клетки ще посочваме 
изплащанията само за играча А: 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица 

Камък 0 -1 +1 

Хартия +1 0 -1 

Ножица -1 +1 0 

Ако играчът В иска да гарантира нулевото очакване, той може да използва стратегия {1/3, 1/3, 1/3} – 
тя се извежда по същия начин, както и оптималната стратегия за „Четно и Нечетно“. Тогава, 
независимо от това, което показва играчът А, той ще печели 1 единица в 1/3 от случаите, ще загуби 1 
единица в 1/3 от случаите и в 1/3 от случаите играчите ще бъдат наравно. Всяка друга стратегия ще 
даде на идеалния опонент възможността за експлоатация. В подобни игри идеалния опонент често 
има избор от няколко стратегии за експлоатация. Обаче, при някаква стратегия S (от страната на 
играча В) се постига точката за безразличие, където математическото очакване на различните 
стратегически избори за идеалния опонент става еднакво. 

С други думи, той става безразличен към избора на стратегия за експлоатация. По този начин, 
стратегията на играча В в точката за безразличие ще е оптимална. 

Защо това понятие е важно? Фактически, точката за безразличие ни позволява да кажем, че вече 
няма как да подобрим стратегията си. Както си спомняте, едно от изискванията към оптималната 
стратегия е невъзможността за едностранно увеличаване на очакването на който и да е играч. Когато 
на нашия опонент му е безразлично, каква стратегия да използва (както в точката за безразличие), 
това условие не може да бъде нарушено. 

Забележка: Този параграф е много важен за разбирането на оптималните стратегии. За 
да обясня това, ще използвам играта „Четно и Нечетно“, тъй като тя е малко по-проста. 

Първо, ще отбележим, че при търсенето на оптималната стратегия ние винаги мислим, 
че играем срещу „идеален опонент“, който във всеки момент знае нашата стратегия и я 
експлоатира по съответния начин. 

Както вече беше отбелязано при разглеждането на играта „Четно и Нечетно“, най-
добрата стратегия за експлоатация, когато ние със сигурност знаем, какво прави 
нашият опонент, е някаква чиста стратегия. В „Четно и Нечетно“ такива стратегии 
бяха две: винаги да оставяме ръката празна или винаги да слагаме монетата. 

В точката за безразличие (за тази игра това беше точка 0.5) на идеалния опонент му е 
безразлично с коя от тези чисти стратегии да играе. Наистина, в тази точка очакването 
и от двете е еднакво, следователно, няма никаква разлика. По този начин, идеалния 
опонент не може да подобри стратегията си. А за нас точката за безразличие ще 
означава, че, ако ние се отклоним от такава стратегия дори и с малко, тогава идеалния 
опонент незабавно ще се възползва от това, защото в този случай стратегическите му 
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опции вече няма да са равни от гледната точка на математическото очакване. По-
просто казано, и ние също не можем да подобрим стратегията си в тази точка. 

В крайна сметка, в точката за безраличие получихме главното условие за чифт 
оптимални стратегии – нито един участник в играта не може едностранно да подобри 
стратегията си. 

Нека да разгледаме малко по-сложна версия на играта „Камък, ножица, хартия“, където, ако печели 
с ножица, играчът получава бонус. Ще я наречем „Камък, Ножица, Хартия (S)”. Новата платежна 
матрица ще има следния вид: 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица 

Камък 0 -1 +1 

Хартия +1 0 -2 

Ножица -1 +2 0 

Сега стратегията {1/3, 1/3, 1/3} може да бъде експлоатирана от опонента, който играе по стратегия {0, 
0, 1} – тази стратегия ще му осигури математическо очакване от +1/3. Обаче, играчът А може да 
гарантира нулево очакване, ако направи опонента си безразличен към избора на стратегически 
вариант. 

Нека стратегията на играча А е някаква {a, b, c} (a – камък; b – хартия; c – ножица). Тогава той трябва 
да се стреми да направи математическото очакване от различните стратегически избори за опонента 
В еднакво. Използвайки уравнението 1.11, ще получим: 

<В, камък> = (0)( a) + (-1)(b) + (1)(c) 
<В, камък> = c - b 
<В, хартия> = (1)(a) + (0)( b) + (-2)(c) 
<В, хартия> = a - 2c 
<В, ножица> = (-1)( a) + (2)(b) + (0)(c) 
<В, ножица> = 2b – a 

Можем да съставим система от уравнения и да я решим да всяко неизвестно. Ще получим: 

a = 2b = 2c, 

което фактически е равно на стратегия {½ , ¼, ¼ }. Също така можем косвено да докажем, че това е 
оптимална стратегия. Първо, „Камък, Ножица, Хартия“ е симетрична игра, така че играчът А може да 
използва същата стратегия, както и неговия опонент. Тъй като сборът от плащанията е равен на нула, 
нито една стратегия няма да има предимство (очакването и на двамата играчи е равно на нула). Ако 
това не беше така, тогава играта щеше да е с ненулева сума. По този начин, намерената от нас 
стратегия е оптимална. 

Може би сте забелязали, че макар новата игра предлага допълнителен бонус за победата с ножицата, 
оптималната стратегия не ги предпочита. Когато правилата на играта поощряват определено 
действие, оптималните стратегии изискват то да се използва не по-често, а да се играе по 
противоположен начин. В покера, например, този парадокс се проявява в това, че в големите потове 
трябва да блъфираме по-рядко, тъй като ценността на успешния блъф нараства съществено. 

В разгледаните от нас случаи всичките стратегически варианти са имали еднаква сила – те са ключови 
елементи от стратегия и контрастратегия. При това нито една опция не беше толкова слаба, че да ни 
се наложи да се откажем от използването й. Обаче, при по-сложните игри това се случва достатъчно 
често. Стратегията S се нарича доминирана, ако съществува някаква стратегия S’, за която е вярно 
неравенството <S’> ≥ <S> за всички стратегии на опонента и <S’> > <S> поне за една стратегия на 
опонента. В тези случаи също така казват, че S’ доминира S. Този термин не бива да се бърка с 
доминация в покера. Това определение трябва да бъде интуитивно ясно – ако имаме две 
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стратегически възможности, при това една от тях в повечето случаи има идентично очакване срещу 
повечето стратегии на опонента, а срещу някои – по-високо, тогава ние винаги трябва да избираме 
именно това действие. 

Да разгледаме още един вариант на играта „Камък, Ножица, Хартия“. В него вместо да увеличаваме 
плащането за определени ситуации, ще добавим нов стратегически избор „Цвете“. Той губи от камък 
и от ножица, а ако опонентът покаже хартия или също така цвете, тогава резултатът ще е равен. 

Пример 10.4 – Камък, Ножица, Хартия (F) 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица Цвете 

Камък 0 -1 +1 +1 

Хартия +1 0 -1 0 

Ножица -1 +1 0 +1 

Цвете -1 0 -1 0 

Очевидно, никаква стратегия, която включва в себе си цвете, няма да е толкова печеливша, колкото 
стратегия с хартия (вместо цвете). Така, цветето е доминирано от хартия. Ще въведем още един 
термин – силна доминация; ще го използваме, когато математическото очакване S’ е по-голямо (и 
никога не е равно) на очакването S срещу всичките възможни стратегии на опонента. Примерът за 
силна доминация в покера е ситуация, когато ви раздават АА на големия блайнд, а опонентът влиза 
ол-ин префлоп – тук независимо от стратегиите на опонента колът винаги ще има по-голямо 
очакване, отколкото фолд. Също така, трябва да е ясно, че оптималната стратегия не може да 
съдържа силно доминирани действия. В противния случай бихме могли да се откажем от тях заради 
по-печеливши алтернативи и по този начин бихме подобрили математическото си очакване 
едностранно. 

Всеки стратегически избор има своята ценност. Нещо повече, може да се каже, че в игра с нулева 
сума и за двамата участници тази ценност винаги е неотрицателна. С други думи, добавянето на нов 
стратегически избор не може да намали очакването на единия от участниците, тъй като той може 
просто да продължи да играе, сякаш всичко е както преди. Обаче, построяване на стратегия с 
използването на ново действие може да увеличи очакваната му печалба. 

Ето още един термин, който често се използва по отношение на стратегии: „ко-оптимален“ (тоест, 
близък до оптимално). Понякога оптималният чифт включва множество различни стратегии, в това 
число и доминираните. Представете си, че играем „Камък, Ножица, Хартия, Цвете“, но с 
допълнителен стратегически избор – „тъпа ножица“ (те печелят срещу хартия, но губят срещу цветето 
и камъка). Очевидно е, че тук ножицата е силно доминирана от обичайната ножица. От друга страна, 
стратегиите, които използват тъпата ножица напълно реално могат да са ко-оптимални, тъй като 
могат да са част от оптималния чифт стратегии. 

Обяснението е лесно: оптималните стратегии никога не съдържат цвете, затова, на теория, тъпата 
ножица по нищо не се различава от обичайната. 

Обаче, в покера ще ни интересуват основно недоминирани оптимални стратегии, тъй като една от 
главните ни задачи ще е извличане на печалба от грешките на опонента. 

Ако в една игра откриваме доминирани стратегии, можем да опростим първоначалната платежна 
матрица. Например, в предната игра с тъпата ножица тя имаше следния вид: 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица Цвете Ножица 2 
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Камък 0 -1 +1 +1 -1 

Хартия +1 0 -1 0 -1 

Ножица -1 +1 0 +1 0 

Цвете -1 0 -1 0 +1 

Ножица 2 -1 +1 0 -1 0 

Тъпата ножица е явно доминирана стратегия, тъй като има по-малки (или равни) изплащания в 
сравнение със стратегия за ножицата. Така, можем да говорим за доминация откъм страната на 
обичайната ножица. Тогава можем да опростим тази игра, казвайки, че нито един играч не може да 
избере тъпата ножица (тъй като търсим имено оптимална стратегия): 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица Цвете 

Камък 0 -1 +1 +1 

Хартия +1 0 -1 0 

Ножица -1 +1 0 +1 

Цвете -1 0 -1 0 

Получихме матрицата за игра „Камък, Ножица, Хартия, Цвете“. Можем да повторим алгоритъма, 
определяйки цветето като доминиран избор: 

Играч А 
Играч В 

Камък Хартия Ножица 

Камък 0 -1 +1 

Хартия +1 0 -1 

Ножица -1 +1 0 

В крайна сметка, ние се върнахме към първоначалната матрица за игра „Камък, Ножица, Хартия“. 
Това означава, че решението за разширената игра (с цветето и тъпата ножица) е идентично на 
решението за оригиналната й версия. Този алгоритъм често ще ни помага при анализа на игрите, тъй 
като подобни опростявания съществено намаляват броя на стратегии, изискващи нашето внимание. 

Една игра G може да бъде опростена до някаква игра G’ посредством премахване на доминирани 
стратегически избори и за двамата играчи. Оптималният чифт стратегии за G’ ще е 
тъждествен на такъв за G. 

Последната игра, която ще разгледаме в тази глава (след което ще минем направо към покера), се 
нарича „Полицай и Крадец“. В нея единият от участниците е „Полицай“ има две стратегичеки 
възможности – да патрулира или да остане у дома. Другият ще е „Крадец“, който може или да отиде 
да разбива магазин, или да остане у дома. Ако той излезе, той печели 1 единица, когато полицаят е 
вкъщи, и губи 1 единица, ако последният излезе да патрулира. На своя ред, полицаят губи 1 единица, 
ако не намери никой, и няма да загуби нищо, ако грабежът няма да се случи, а той ще остане вкъщи. 
И тъй като това е игра с нулева сума, крадецът ще печели 1 единица, ако остане у дома, а полицаят 
излезе да патрулира. 

Платежната матрица в този случай ще изглежда така: 

Пример 10.5 – Полицаят и Крадец 
Полицай Крадец 
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Да краде Да остане у дома 

Да патрулира (1, -1) (-1, 1) 

Да остане у дома (-1, 1) (0, 0) 

За да намерим оптималните стратегии за тази игра, първо трябва да изберем единия от участниците. 
Нека това да е полицай. Аналогично на предишните ни пресмятания, той ще патрулира х% пъти, а 
през останалото време (1 – х)% ще остава у дома: 

<Крадец, краде> = (-1) (x) + (1) (1 - x) 
<Крадец, краде> = 1 - 2x 
<Крадец, остава у дома> = (1) (x) + 0 (1 - x) 
<Крадец, остава у дома> = x 

Точката за безразличие за крадеца настъпва тогава, когато двата израза са равни: 

1 - 2x = x 
x = 1/3 

Забележка: Защо сме избрали полицая, а уравнението е за крадеца? Работата е там, че 
основната ни задача е да намерим точката за безразличие за опонента. Но нашата 
стратегия зависи от това, което прави опонента. Затова, след като сме избрали 
полицая, ние отбелязваме неговите елементи от стратегията (да патрулира или да 
остане у дома) и решаваме уравненията за крадеца, изхождайки от тези предположения. 
По този начин получаваме точката за безразличие на крадеца и заедно с нея и 
стойностите за избраните параметри, при които стратегията на полицая ще бъде 
оптимална. 

Оптималната стратегия за полицая е да патрулира в 1/3 от случаите. 

А сега да разгледаме случая с крадеца. Ако той реши да краде в х% от случаите, тогава в (1 – х)% от 
случаите той ще остане у дома. Тогава ще получим: 

<Полицай, патрулира> = (1)(x) + (-1)(1 - x) 
<Полицай, патрулира> = 2x - 1 
<Полицай, остава у дома> = (-1)(x) + 0(1 - x) 
<Полицай, остава у дома> = - x 

Да намерим точката за безразличие: 

2x - 1 = - x 
x = 1/3 

Както се оказа, оптималната стратегия за крадеца е да излиза в 1/3 от случаите. 

Намерените от нас стойности (полицаят патрулира в 1/3 от случаите, крадецът краде в 1/3 от 
случаите) са оптимални стратегии за тази игра. 

Такива смесени стратегии са възможни, когато участниците могат да експлоатират чистите стратегии 
на опонента. В тази игра, ако крадецът решава винаги да краде, полицаят може да отговори чрез 
постоянно патрулиране. Но в същото време, крадецът може да се адаптира и да остане у дома. 
Такива вериги от експлоатационни стратегии казват, че оптималната стратегия винаги ще е смесена. 

Забележка: Смесените стратегии тук се разбират не в смисъла, че крадецът и полицаят 
трябва да предприемат определени действия в 1/3 от случаите. Смесената стратегия е 
намерената от нас оптимална стратегия за полицая, когато той патрулира само в 1/3 
от случаите, а в останалите 2/3 – остава у дома. Същото е вярно и за крадеца. 

Представете си, че двамата играчи Х и У съставят стратегиите си за игра. Първият се кани да използва 
чистата стратегия А, а опонентът му ще я експлоатира с помощта на чистата стратегия В. Обаче, 
играчът Х ще се адаптира и ще започне да играе по стратегия С, в отговор на което опонентът му ще 
използва стратегия D, която може да бъде експлоатирана чрез стратегия А. Тази верига означава, че 
за играча Х оптималната стратегия ще включва както А, така и С, а за играча У – В и D. 
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Ако ни е известно, кои действия ще са част от смесена оптимална стратегия, ние лесно можем да 
решим тази игра, последователно определяйки точките за безразличие за всяка от страните. Обаче, 
ако ние не го знаем (това също се случва), тогава ще ни се наложи да правим предположения за 
структурата на оптималната стратегия. Тези догадки понякога се наричат параметризация, нещо, за 
което ще говорим, когато ще разглеждаме решенията за [0, 1] игри. 

Трябва да се запомни: 

 Оптималните стратегии в игри с нулева сума с двама участници имат 
следните свойства: 

o Ако правилата позволяват смесените стратегии, тогава винаги може 
да се намери оптимална стратегия; 

o Ако оптималната стратегия е смесена, тогава очакването от всеки, 
влизащ в нея стратегически избор, трябва да бъде еднакво (срещу 
оптималната стратегия на опонента) 

 Ако чифт намерени стратегии е оптимален, тогава нито един от играчите 
няма възможността да подобри очакването си едностранно. 

 Чифт оптимални стратегии се състои от стратегии, които максимално 
експлоатират една друга. 

 Оптималните стратегии имат максимално математическо очакване срещу 
идеален опонент. 

 Оптималните стратегии не съдържат в себе си силно доминирани 
действия. 

 Когато наблюдаваме цикъла от чисти стратегии, това означава, че 
оптималната стратегия ще е смесена. 

 Можем да сведем сложните игри до прости, последователно изключвайки 
доминираните стратегии. 

 Както в игрите с нулева сума с двама играчи, така и в другите игри, 
съчетанията от стратегии, при които нито един играч не може да увеличи 
очакването си едностранно, се наричат равновесие на Наш. Всичките игри 
с много играчи с ограничени платежни матрици имат поне една точка за 
равновесие. 

Глава 11: Покер на половина – игра на половин улица 
Започваме да изучаваме покер игрите, които могат да бъдат решени, със серия спомогателни игри, 
които тук и по-нататък ще наричаме „игри на половин улица“. Те имат следните свойства: 

 Първият играч (играч Х) винаги чеква 

 Вторият играч (играч У) може или да чекне, или да направи залог, размерът на който се 
оговаря в правилата на играта. 

 Ако залогът е направен, тогава играчът Х може да колне, след което се случва шоудаун. Освен 
това, играчът Х може да фолдне (но не и да рейзне). Ако играчът У чеква, тогава участниците 
в играта отварят картите си. 

Тук ще се възползваме от даденото по-рано определение на цената на играта. Това е 
математическото очакване за играча У при условие, че той и опонентът му играят оптимално. Също 
така ще отчитаме само онези пари, които в резултат на някои действия в играта са преминали от 
единия участник към другия. 
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С други думи, предметът на нашия анализ в повечето случаи ще е екс-шоудаун стойност. Тя 
включва в себе си залози и колове, направени на разглежданата улица, както и преминаването на 
пота от единия към другия играч в резултат на успешния блъф. 

Работата е там, че ние не се интересуваме нито от очакването на играчите „преди“, нито от това, как 
се е изградил пота. По-скоро, ще се опитваме да определяме математическото очакване от 
действията на участниците в анализираната ситуация. 

Също така трябва да се отбележи, че играчът У не може да има отрицателно очакване в игрите с 
половин улица, тъй като за него винаги е гарантирано като минимум нулево екс-шоудаун стойност в 
случай на чек (в този случай парите не преминават от единия играч към другия и нито един от тях не 
взима пота след успешния блъф). 

Игрите на половин улица имат изключително важно свойство: те могат да бъдат решени. Нещо 
повече, можем да изведем оптимални стратегии фактически за всяка игра с половин улица, тъй като 
като цяло те са достатъчно примитивни. Както ще покажем по-късно, игрите на няколко улици често 
са неразрешими и за тях можем да получим само приблизителни отговори. Сега, обаче, е важно да 
се разбере, че възможността да се реши дори проста игра е огромно преимущество, тъй като 
получените резултати след това могат да се използват за анализа на по-сложни ситуации. 

За начало ще разгледаме игра срещу ясновидещ. Ще наричаме участниците в играта частично 
ясновидещи, ако те могат да видят картите на опоненти, но не могат да знаят, какви карти ще излязат, 
и просто ясновидещи, ако на тях са им известни и двете. В първият ни пример картите няма да 
излизат, така че изборът на конкретното определение не е толкова важен. 

Пример 11.1 – Игра с ясновидещ 
- Играта е с половин улица 
- Размерът на пота е Р единици 
- Размерът на залога е 1 единица 
- Играчът У е ясновидещ 

Скритата ръка на играча У се създава по случаен начин от диапазон, който се състои наполовина от 
нътс (които винаги печелят), наполовина от блъфове (които винаги губят срещу ръката на играча Х). 

Очевидно е, че в тази игра участниците трябва да вземат само едно решение. Така, играчът У трябва 
да избере, с какъв диапазон той ще залага, а неговият опонент – да реши, с какви ръце ще колва. 
Трябва да се отбележи, че „диапазонът“ на играча Х ще се състои само от една единствена ръка. При 
това, тук няма никакво противоречие – смесените стратегии са еднакво използваеми както за 
отделни ръце, така и за диапазони. 

Играчът У има значително информационно преимущество – той може да прави стойностни залози с 
всичките нътс и да блъфира с най-слабите си ръце. При това всеки път той ще знае точно, какво трябва 
да прави. Матрицата с екс-шоудаун плащанията за тази игра ще изглежда по следния начин (за играча 
У): 

Играч У Играч Х Чек-кол Чек-фолд 

Нътс 
Бет, чек +1 0 

Бет, чек 0 0 

Блъфове 
Бет, чек -1 +Р 

Бет, чек 0 0 

За начало да разгледаме няколко чисти стратегии. Да предположим, че играчът У залага за стойност 
с всичките си силни ръце, но чеква с всичките си блъфове. Тогава, играчът Х ще отговори чрез 
стратегия фолд с целия диапазон. Обаче, опонентът му може да започне да залага с всичките си ръце 
без изключение. Тогава, играчът Х може да предложи контр-стратегия: кол с целия диапазон, при 
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което на играча У ще се наложи да се върне към първоначалната си стратегия (бет с всичките нътс и 
чек – с блъфове). 

В резултат получваме вече познатия ни цикъл от стратегии, което, на своя ред, означава, че 
оптималните стратегии в разглежданата игра ще са смесени. За да определим тези стратегии, трябва 
да отговорим на два въпроса: колко често играчът Х трябва да колва и колко често играчът У трябва 
да блъфира. 

Нека с е процент от ръце, с които играчът Х ще колва, а b е честотата на блъфа на играча У. 

Когато играчът Х следва оптимална стратегия, опонентът му трябва да е безраличен към блъфа. С 
други думи, в този случай чек и блъф с мъртва ръка за играча У трябва да има еднакво очакване. Ако 
блъфът проработи, играчът У ще вземе целия пот (Р залози), но ще загуби 1 единица в случай на кол. 

Тогава: 

(пот)(честотата на фолда на играча Х) = (залог)(честотата на кола на играча Х) 
Р(1 – с) = 1 с 
С = Р/(Р + 1) 

Както можете да забележите, честотата на кола на играча Х ще нараства заедно с увеличаване на 
размера на пота. Това е следствие на по-привлекателните пот-шансове, както и на ограничения 
размер на залога – фактически, играчът Х ще трябва да колва по-често, за да попречи на опонента да 
вземе голям пот с помощта на малък залог. 

На своя ред, играчът У трябва да блъфира достатъчно често, та за играча Х да му е все едно: да колва 
или да фолдва. Играчът Х ще губи залог срещу стойностните ръце и ще печели Р + 1 срещу блъфовете. 

1 = (Р + 1)b 
B = 1/(P + 1) 

Величината 1/(Р + 1) е много важна в покерния анализ. Ще въведем за нея едно специално 
означение, което ще използваме и по-нататък: α (алфа). 

α = 1 / (P + 1)  (за лимитни игри)      (11.1) 

Играчът Х трябва да направи опонента си безразличен към блъфа, за това той ще колва залога Р/(Р + 
1) пъти или (1 – α). Съответно, ние можем да кажем, че α е честотата на фолда на играча Х срещу 
залога на опонента. 

Играчът У трябва да блъфира α пъти с мъртвите си ръце, а тъй като с нътс той ще залага винаги, тогава 
α ни дава отношение на блъфове към стойностни залози, при което на опонента (в нашия случай – 
играчът Х) ще е безразлично, какво да прави: да фолдне или да колне. 

1 – α = 1 – 1/(P + 1)         (11.2) 

1 – α = P / (P + 1) (за лимитни игри) 

Можем да обобщим получените изрази за случаи със залози с произволен размер: 

α = s / (1 + s) (за залози с призволен размер)     (11.3) 

Тук s е отношението на размера на залога към размера на пота (например, залагайки $50 в пот от 
$100, получаваме s = ½ ) 

От формулата за пресмятането на α следва, че в големите потове играчът У трябва да блъфира по-
рядко. На пръв поглед, това противоречи на здравия смисъл, обаче, тази закономерност е важен 
принцип в оптималната игра: 

В оптималната стратегия блъфът често не е печелившо действие само по себе си. Вместо това, 
комбинацията от блъфовете и стойностните залози трябва да гарантира на оптималната 
стратегия някакво очакване независимо от реакцията на опонента. Честите фолдове правят 
блъфовете в оптималната стратегия по-печеливши, а честите колове – напротив, 
облагодетелстват стойностните залози. 
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Получихме чифт оптимални стратегии за разглежданата игра: 

 Играчът У залага с всичките си нътс и блъфира с α мъртви ръце (или α/2 от целия диапазон). 

 Играчът Х колва с (1 – α) от всичките му ръце. 

Екс-шоудаун очакване за играча У ще е следното. Той печели един залог, когато залага за стойност 
(тези ръце са половината от неговия диапазон) и получава кол. Освен това, удачният блъф ще му 
позволи да спечели целия пот, в противен случай – той губи 1 единица. Както вече определихме, 
играчът Х ще колва достатъчно често, за да бъде играчът У безразличен към блъфа (очакването от 
него ще е нула). Получаваме: 

<Y> = (честота на стойностни залози) (размер на залога) (честота на кола) 

<Y> = (1/2) (P / (P + 1)) 

<Y> = P / 2(P + 1) 

Както виждате, с увеличаването на размера на пота, преимуществото на играча У става все по-
значително. Работата е там, че на играча Х ще му се наложи да колва по-често (вече го отбелязахме 
горе), при това в диапазона на неговия опонент ще има все по-малко и по-малко блъфове. 

Разпределение [0, 1] 
През цялата трета част на книгата ще анализираме различни игри, използващи разпределение [0, 1] 

В тях ръцете са представени като случайни числа от 0 до 1. При това всеки играч има еднакъв шанс 
да получи абсолютно всякакво число от този диапазон. За да улесним пресмятанията, ще приемем, 
че на шоудауна печелят онези „ръце“, които са по-близки до нулата. Съответно, най-силната ръка ще 
е 0, а най-слабата – 1. 

Основното отличие на [0, 1] игрите от игрите с ясновидещ се състои в това, че оптималните стратегии 
не са задължително смесени. Наистина, тъй като имаме работа с безкрайното множество възможни 
ръце, използването на смесени стратегии за някои от тях няма да има смисъл. 

Затова ще разглеждаме няколко интервала, където се използват чистите стратегии. Тези области се 
разделят от така наречените прагове – точки в диапазона [0, 1], които фиксират границите между 
различните действия. 

Забележка: Например, с ръце от 0 до 0.4 ще залагаме за стойност, с ръце от 0.4 до 1 – ще 
чекваме. Прагът тук е точката 0.4 в интервала от 0 до 1 (който определя силата на 
ръцете). 

Решавайки игрите [0, 1], ние често ще използваме следният алгоритъм: 

1) Правим предположение за структурата на решението 
2) Решаваме играта, предполагайки, че нашето предположение е вярно 
3) Проверяваме получения отговор – ако сме намерили оптималната стратегия, тогава нито 

един от играчите не може да подобри очакването си едностранно. 

За нашите предположения за структурата на решението на играта ще използваме термина 
параметризация. Например, решението на една хипотетична [0, 1] игра може да изглежда така: 
играчът У залага с всичките си най-добри ръце между 0 и у1, чеква със средните ръце между у1 и у0 и 
блъфира с най-слаби ръце между у0 и 1. Другата параметризация може да бъде такава: играчът У 
залага със средно-силни ръце, но чеква с най-добрите и най-слабите ръце. По принцип, можем да 
направим абсолютно всякакви предположения за структурата на решението (да зададем всякаква 
параметризация). 

Забележка: Не бива да се плашите от термина „параметризация“. Фактически, 
авторите казват, че ние трябва да се опитаме да отгатнем, как ще изглежда решението 
на играта, а след това да съставим съответните уравнения. Естествено, ако се окаже, 
че нашите предположения са неверни, ще ни се наложи да съставим нови уравнения за 
нова параметризация и да решаваме именно тях. Но всеки път изчисленията се правят 
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въз основата на само един набор от предположения относно решението на 
разглежданата игра. 

След като сме определили параметрицазията, трябва да съставим уравнения, които се базират върху 
безразличието на всичките прагове, и да намерим оптималните стратегии. С други думи, сега всеки 
играч ще се опитва да направи опонента си безразличен към избора на действието на всеки праг. 

Забележка: Нека в една игра [0, 1] прагът 0.4 за играча У разделя действията чек и бет. 
Тогава неговия опонент, играчът Х, ще се опитва да колва толкова често, че за играча У 
ще е безразлично, какво да прави в точката 0.4 

Защо? Първо, по определението на диапазона [0, 1] е очевидно, че силата на някаква конкретна ръка 
ще е близка до силата на безкрайното множество от нейните съседни ръце. Тогава и очакването от 
разиграването на всичките ръце трябва да се подчинява на същите закони, тъй като то се състои от 
шоудаун и екс-шоудаун стойност (последната е константа). По-просто казано, математическото 
очакване от Чек/Кол с ръка 0.6 ще е много близко до очакването на ръката 0.6000001. 

Всеки праг в интервала [0, 1] разделя две чисти стратегии, едната се намира отляво, другата – 
отдясно. Да предположим, че разглеждаме някакъв праг R, при това в тази точка едно от действията 
има по-високо очакване (тоест, не се постига безразличие). Тогава може да се твърди, че в областта 
на второто действие (вдясно от R), можем да намерим няколко ръце, безкрайно близки до 
разглеждания праг, с които може да започнем да играем с алтернативна линия (тъй като тя донася 
повече пари). Обаче, ако това наистина е така, тогава намерената стратегия (праг) няма да е 
оптимална, тъй като ние ще имаме възможността да увеличим очакваната си печалба едностранно. 
Следователно, оптималните стратегии предполагат безразличие на играча към избора на действие 
на всеки от праговете. 

Забележка: Представете си, че имаме някаква ръка 0.6 и тя е прагът в разпределението 
[0, 1], който отделя чистата стратегия Чек от чистата стратегия Бет. Тоест, с ръцете 
от интервала [0, 0.6] ние ще залагаме, а с всички останали – ще чекваме. Обаче, при 
проверката на решението се оказа, че именно за ръката 0.6 очакването от действието 
Бет е по-високо, отколкото очакването от действието Чек. При това няма значение с 
колко – да речем с 0.000001 част от блинда. Тогава, можем да намерим някаква ръка от 
интервала [0.6, 1], в който ние правим чек, която ще бъде безкрайно близка до 0.6 – нека 
това да е 0.60000000000000000000002. И за нея очакването от залога също ще се окаже 
по-високо от очакването от чека. 

Следователно, намерената от нас стратегия не е оптимална, а точката 0.6 не е прагът 
за оптималната стратегия и трябва да проверим пресмятанията си. 

 В повечето от нашите параметризации ще има фиксиран брой прагове (между различните 
стратегии). За всеки праг ще съставим уравнения за безразличие – решавайки системите от тези 
уравнения ще намерим стойностите на самите прагове и ще изведем оптималната стратегия при 
зададена параметризация. 

Ако сме сгрешили с параметризацията, тогава в уравненията ни ще се срещат различни 
противоречия, в това число и невъзможни стойности на праговете (например, праг в точка 1.5, която 
е извън разпределението [0, 1] и така нататък. 

Освен това, понякога ще успеем да намерим оптималната стратегия и да докажем правилността й, 
но ще се окаже, че за друга параметризация съществува решение с още по-високо математическо 
очакване. Затова, за всяка параметризация също така трябва да се докаже, че именно полученият 
резултат е най-добрият избор за всеки от играчите. 

Пример 11.2 – Игра [0, 1] №1 
Това е много лесна игра на половин улица, където играчът Х винаги трябва да чек/колва срещу залог 
с фиксиран размер. Съвсем е очевидно, че в подобни игри размерът на пота няма никакво значение. 
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Тук играчът Х не взима никакви решения, а стратегията на играча У се състои само от един избор – да 
заложи или да чекне. Той знае, че неговият опонент винаги ще колва, така че в диапазона му за залог 
ще бъдат всички ръце с положително или нулево очакване срещу случайна ръка. 

Математическото очакване (отново ще разглеждаме само екс-шоудаун стойност) от залога с някаква 
ръка у ще е следното: 

Ръцете на играча Х Резултат за играча У 

[0, y] -1 (играчът Х колва с по-добрата ръка) 

[y, 1] +1 (играчът Х колва с по-слабата ръка) 

Тъй като всичките числа от диапазона [0, 1] са разпределени равномерно, вероятността играчът Х да 
държи някаква ръка х е равна на дължината на разглеждания интервал. 

Забележка: Много е важно да се разбере смисълът на долното уравнение. Фактически, ние 
смятаме, че ръката на играча У е фиксирана – той залага с ръка у. Залогът е направен, 
сега играчът Х взима решение. Колко често той ще е с по-добрата ръка? Точно у пъти. 
Колко често той ще е с по-слабата ръка? Точно (1 – у) пъти.  

<Y, бет> = p(играчът Х с по-добрата ръка) (-1) + p(играчът Х с по-слаба ръка) (+1) 

<Y, бет> = (y – 0) (-1) + (1 – y) (1) 

<Y, бет> = 1 – 2y 

А сега ще намерим всичките ръце на играча У, за които математическото очакване е по-голямо или 
равно на 0 (алтернативата е чек, очакването от който по екс-шоудаун е нула): 

1 – 2y >= 0 

y <= ½ 

По този начин, играчът У трябва да залага с най-добрата половина от ръцете си. Когато ръката на 
играча Х попада в интервал [0, ½ ], общото очакване на неговия опонент ще е равно на нула (тъй като 
вероятността да получи ръката от този диапазон за всеки играч е абсолютно еднаква), а когато тя е в 
интервал [1/2, 1] – тогава играчът У ще печели един залог. 

Полученият резултат може да се изобрази във вид на графика: 

 

Фигура 11.1 Игра №1 – половин улица, без фолдове 

Цената на играта (тоест очакването на играча У при условие, че той играе оптимално) е ¼. 

Тази лесна игра е добра илюстрация на идеята за разпределението [0, 1], а също така тя дава известни 
основания за размишления. Така, тук става очевидно, че, ако нашият опонент не взима никакви 
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решения и играе по някаква предварително определена чиста стратегия, тогава оптималната 
стратегия за нас ще е максимизацията на собственото очакване. Нещо повече, ако нашият диапазон 
ще е толкова силен, колкото и този на опонента (при условие, че ние не можем да получим рейз, а 
само кол), ние трябва да залагаме с по-добрата половина от ръцете. 

Пример 11.3 – [0, 1] Игра №2 
В предишния пример зададохме специално правило, което обикновено не се среща в покера – 
играчът Х нямаше възможност за фолд. Показахме, че в игра без „фолдове“ не съществуват блъфове, 
а диапазонът за залог на играча У просто се състои от най-добрите 50% от ръцете му. 

Обаче, покера е игра, която винаги се асоциира с блъф, затова леко ще променим условията от 
примера 11.2, позволявайки на играча Х да фолдва. 

Както, вероятно, вече сте разбрали, размерът на пота отново започва да играе първостепенна роля, 
тъй като решението на играча Х за кол изцяло зависи от очакваната печалба (фактически, от пот-
шансовете). Ще приемем, че потът е Р единици, а размерът на залога е 1 единица. 

В предния пример стратегията на играча У имаше само един праг. Обаче, в тази игра всичко ще е 
малко по-сложно. Тук и занапред ще използваме следните условни означения: 

xn – е прагът между стратегии, които правят n-ти залог и стратегии, които правят  (n – 1) залог за 
стойност. 

x0 – е прагът между блъфа и чека  

xn* – е прагът между кол и n-ти залог и фолд срещу него. 

Така, в примера 11.2 стратегията на играча У включваше само праг y1 (между бета и чека), а прагът 

y0 не е съществувал (или можем да сметнем, че той е бил равен на 1). Същевременно, x1* беше равно 

на 1, тъй като играчът Х винаги трябваше да чеква, а след това да колва. 

Забележка: Можем да смятаме, че у0 в първата игра е равно на 1, защото диапазонът за 
блъф винаги ще се намира вдясно от диапазона за чек. 

Обяснение за това е много просто: ние винаги можем да чекваме с по-силни ръце (и 
понякога да печелим), докато блъфовете в игрите [0, 1] имат смисъл, когато се правят с 
безнадеждни ръце. Тоест, диапазонът за блъф ще се намира по-близо до 1, а диапазонът 
за чек – близо до 0. 

Тъй като в предния пример ние никога не сме блъфирали, стойностите вдясно от 1 ще са 
невъзможни, съответно, и диапазонът за блъф няма да съществува. Същото се отнася и 
за прага за кол за играча Х. 

В този пример в стратегията на играча Х ще съществува праг х1*, отделящ диапазона за кол (от най-
силната ръка, т.е. 0, до х1*) от диапазона за фолд (от х1* до най-слабата ръка, т.е. 1). 

Можем да покажем, че в стратегията на играча У ще се появят блъфове, по следния начин. 

Ако и двамата играчи следват оптимални стратегии, тогава х1* ще бъде избрано така, че да се 
максимизира математическото очакване срещу стратегията на играча У. Нека да погледнем, какво 
ще се случи, ако играчът У ще използва същата стратегия, както и в предишната игра, залагайки на 
интервала от 0 до у1. Тогава най-добрият отговор на играча Х ще е кол с всички ръце, които имат 
положителното очакване срещу диапазона за залог. 

Очакването на играча Х се определя от неговия праг за кол. Така, той ще печели залога, когато 
опонентът му има ръка от интервала между у1 и х1*. И обратно, ако играчът У има ръка от интервала 
от 0 до х1*, тогава играчът Х ще губи един залог. 

<Х> = (размер на пота в случай на победа)(вероятност за победа) – (1 залог)(вероятност за загуба) 
<Х> = (Р + 1)(у1 – х1*) – 1(х1* - 0) 
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Забележка: И отново имаме работа със същия тип уравнение, което коментирахме по-
рано. Играчът У прави залог и играчът Х се кани да го колва. Колко често той ще печели? 

Кога неговата ръка е по-добра от прага за залог (тъй като вероятността за получаване 
на всякаква ръка е еднаква и за двамата играчи)? Колко често той ще губи? Кога ръката 
на неговия опонент е по-добра от неговия праг за кол, а вероятността за това е х1*? 

Важно е да се разбере, че тук решаваме уравнението именно за залога с гранична ръка. 

Очевидно е, че играчът Х ще колва само тогава, когато очакването му е по-голямо от нула: 

(P + 1)(y1 – x1*) – 1(x1*) > 0 
(P + 1)(y1) – (P + 2) x1* > 0 
x1* < y1(P + 1)/(P + 2) 

По този начин, играчът Х ще колва с някаква част от диапазона за залог на опонента, при това 
отношението на броя колове на играча Х и броя на залозите на играча У се определя от израза: 

(P + 1) / (P + 2). 

Лесно можем да покажем, че това е вярно. Нека размерът на пота е равен на размера на залога и е 
1 единица. За нулев кол на играча Х му е нужно да има по-добра ръка в 1/3 от случаите (съгласно 
неговите пот-шансове). В този случай прагът х1* трябва да е 2/3 от интервала от 0 до у1. 

 

Фигура 11.2 Неоптимална стратегия за играча У в [0, 1] игра №2 

Обаче, ако играчът Х следва тази стратегия, тогава неговия опонент едностранно може да подобри 
очакването си. За тази цел е достатъчно да започне да чеква с ръце от интервала от х1* до у1, 
заменяйки ги с равното количество ръце от района на единицата. Постъпвайки по този начин, той 
подобрява очакването си, карайки играча Х да фолдва значително по-силна ръка (спрямо целия 
диапазон за залог). 

Следователно, намерената от нас стратегия не може да се смята за оптимална и играчът У трябва да 
има диапазон за блъф. 

Ще въведем следната параметризация за играча У: 

 Залог с диапазон от силни ръце от 0 до у1 

 Чек с диапазон от средни ръце от у1 до у0 

 Залог с диапазон от слаби ръце от у0 до 1. 

Също така, за тази параметризация ще предполагаме, че х1* лежи вдясно от у1. 

Забележка: Тук има една много съществена разлика от предишните игри – заради 
вероятността на блъфа от страната на опонента, играчът Х е принуден да колва с 
диапазон, който е по-широк от този за залог на играча У. 
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Фигура 11.3 Оптимална стратегия за [0, 1] Игра №2 

Знаем, че, ако и двамата участници следват оптимални стратегии, тогава на играча Х в точката х1* ще 
е безразлично, какво да прави: да колва или да фолдва. 

Безразличието в х1* може да се опише по следния начин: 

 

Забележете, че не отчитаме ръцете на играча У в интервала [y1, y0], тъй като с тях той не залага, и 
следователно, играчът Х не е длъжен да взима никакво решение. 

Крайните стойности в колоните „Очакване“ трябва да са равни: 

-y1 + (P + 1)(1 – y0) = 0 
y1 = (P + 1)(1 – y0) 
1 – y0 = y1 (1/( P + 1)) 
1 – y0 = α y1          (11.4) 

В нашата параметризация 1 – у0 е дължината на интервала за блъф, като у1 представлява интервал от 
ръце за стойностен залог. Както можете да забележите, съотношението между тези величини е 
коефициент α, също както и в играта с ясновидещ. 

А сега да пресметнем праговете за играча У. 

Безразличието в у1 (прагът между стойностен залог и чек): 

 

Получаваме уравнение: 

х1* - 2 у1 = 0 
у1 – х1*/2          (11.5) 

Безразличието в у0 (прагът между чека и блъфа): 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 11: Покер на половина – игра на половин улица 

Page 99 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

 

Ру0 – (Р + 1)х1* = 0 

Както вече знаем от уравнението 11.4, (1 – у0) = α у1, тогава: 

P (1 – α y1) = (P + 1) x1* 
x1* = (1 – α y1) P / (P + 1) 

Същевременно (1 – α) = P / (P + 1): 
x1* = (1 – α) (1 – α y1)          (11.6) 
x1* = (1 – α) y0 

Този резултат също е важен, тъй като той определя честотата на кола в игрите [0, 1]. За да бъде 
играчът У безразличен към блъфа в у0, неговият опонент трябва да колва с (1 – α) ръце, способни да 
бият блъф. 

Обединявайки и трите уравнения за безразличие, можем да намерим решението на играта. 

x1* = (1 – α) (1 – α y1)          (11.6) 
y1 = x1*/2            (11.5) 
x1* = 2y1 
2y1 = (1 – α y1) (1 – α) 
2y1 = 1 – α y1 – α + α 2y1 
1 – α = 2y1 + α y1 – α 2y1 
1 – α = y1 (2 – α) (α + 1) 
y1 = (1 – α) / (2 – α) (α + 1) 

Отчитайки, че x1* = 2y1: 
x1* = 2(1 – α) / (2 – α) (α + 1) 
1 – y0 = α y1 
1 – y0 = α (1 – α) / (2 – α) (α + 1) 

Джон фон Нейман и Оскар Моргенщерн са разгледали подобна игра в труда си „Теория на игрите и 
икономическото поведение“ (1944). 

Какви изводи можем да направим въз основа на този пример? Първо, възможността за избор между 
кол и фолд при играча Х променя структурата на стратегията на играча У. В примера 11.2 той просто 
е залагал за стойност с горната част от неговия диапазон и това беше достатъчно. Обаче, тук играчът 
Х може да фолдне най-слабите си ръце, експлоатирайки по този начин стратегията на опонента си. 

Като отговор, играчът У започва да блъфира с долната част от диапазона си – по този начин той кара 
играча Х да колва с ръце, които са по-слаби от прага за стойностни залози. 

И отново коефициентът α играе важна роля. Както и в игрите с ясновидещ, играчът Х трябва фолдва 
α брой ръце, способни да бият блъф, а играчът У залага за стойност и блъф със съотношението α. 

В тази игра има още една важна страна. Какво е очакването от блъфа? В играта с ясновидещ то беше 
равно на нула – ако У чеква, тогава той просто губи пота. Обаче тук отговорът не е толкова очевиден. 

В точката у0 на играча У му е безразлично дали да блъфира или да чеква – тази ситуация съвпада с 
онази, която решихме в играта с ясновидещ (от гледната точка на екс-шоудаун). Но, например, в точка 
1 очакването от блъфа за У е същото, както очакването му в у0 (тъй като играчът Х ще колва само с 
ръцете, които са преди х1*). Излиза, че У не е безразличен към блъфа в 1! Нещо повече, той повишава 
очакването си, блъфирайки с всичките ръце, които са по-слаби от у0. 
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Забележка: Тук имаме предвид, че при блъф в точка у0 и 1 очакването на играча У ще е 
еднакво. Обаче, ръка в у0 е значително по-силна от единица. Съответно, имаме същото 
очакване, макар че силата на ръката ни се е намалила. 

В тази глава представихме няколко сравнително прости игри на половин улица. Видяхме, че 
ясновидещият залага за стойност и блъфира с абсолютно точно оптимално съотношение, докато 
играчът, чиято ръка е известна, колва и губи в свързано съотношение, което прави ясновидещия 
безразличен към блъфа. В първата [0, 1] игра въведохме разпределение [0, 1] и показахме, че, когато 
единият от играчите няма стратегически избор, опонентът му трябва да се стреми да максимизира 
очакването си (и това ще е оптималната му стратегия). В третата игра се сблъскахме с важността на 
диапазона за блъф, който караше играча Х значително да разшири диапазона си за кол – неговият 
праг беше много по-наляво от прага за залог на играча У. 

Трябва да се запомни 

В игрите на половин улица стойностните залози и блъфовете (за оптимални стратегии) 

са в съотношение α = 1(P + 1). Блъфирайки точно с такъв дял мъртви ръце, ние можем 
да направим опонента си безразличен към кол. 

В игрите на половин улица честотата на фолда за играча Х се опредля чрез коефициент 
α. Фолдвайки такова количество своите блъф-кетчъри, той прави опонента си 
безразличен към блъфа. 

Ако единият от играчите няма стратегически алтернативи, неговият опонент трябва да 
се опитва да максимизира очакването си и това ще е оптимална стратегия. 

Правилният баланс между стойностни залози и блъфове ни гарантира положително 
очакване срещу опонента независимо от стратегията му. Ако той ще фолдва прекалено 
често, нашите блъфове ще бъдат по-печеливши, и обратно, ако той започне да колва 
по-често, тогава стойностните ни залози ще се изплащат по-често. 

Оптималните стратегии невинаги са наистина безразлични към блъфове – това е вярно 
само за праговите (гранични) ръце. В същото време, блъфовете с нашите най-слаби 
ръце често ще имат положително очакване (в сравнение с чека). 

Глава 12: Хедз-ъп с къси стакове – Пуш или Фолд 
В глава 11 разгледахме три спомагателни игри на половин улица и за всяка от тях намерихме 
оптимални стратегии. Подобният анализ е доста полезен и в реалните ситуации в покера – всяка 
мини-игра носи в себе си определен урок, който може да се използва на масата. Освен това, ние няма 
да получим по-точна и по-пълна информация, тъй като пълното решение на покера към днешния 
момент не е възможно. 

В тази част ще говорим за решение в ситуация, с която редовно се сблъсквате в NoLimit покер. Става 
дума за хедз-ъп, където играчът на бутона трябва или да влезе ол-ин, или да фолдне ръката си. 

Забележка: Тази глава фактически дава решение за игра срещу къси стакове. 

Може да изглежда странно, защо решихме да се обърнем към този проблем насред играта на 
половин улица. В същност, за това има съществена причина. При анализа на играта „Пуш или 
Фолд“ няма да разглеждаме екс-шоудаун стойност – ще обърнем внимание към цената на играта (т.е. 
общата печалба или загуба в раздаването). По този начин, играчът, който действа пръв, ще има 
същите варианти за действия, както и играчът У в предишните примери. Той може да фолдне ръката 
си (което в определена степен е равносилно на чека) и да получи неутрално очакване. Или, пък, той 
може да заложи, а след това възможно да получи кол от опонента. Така че в същност „Пуш или 
Фолд“ почти не се различава от вече разгледаните от нас игри на половин улица. 

Преди да пристъпим към обсъждането на първата игра, предлагаме на нашите читатели да проверят 
интуицията си и да се опитат да отгатнат отговора на следващ въпрос: NoLimit Holdem, двама играчи; 
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според правилата бутонът трябва или да влезе ол-ин, или да фолдне ръката си. Всеки стак има 16 
чипа, блиндовете са 1 чип на бутона и 2 чипа на големия блинд. С каква част от началните ръце 
играчът на бутона трябва да залага за ол-ин, ако той играе оптимално? 

Ще започнем с разглеждането на спомагателна игра – в нея всеки играч ще има някаква статична 
ръка от диапазона [0, 1], а правилата са същите – Пуш или Фолд. 

Пример 12.1 – [0, 1] Пуш или Фолд №1 
 И двамата играчи имат еднакви стакове (S единици във всеки) 

 Всеки от играчите получава случайно число от диапазона [0, 1] 

 Играчът на големия блинд (играч Х) поставя блинд 1 единица 

 Играчът на бутона (играч У) поставя блинд 0.5 единици и действа пръв 

 Играчът У може да заложи ол-ин с S единици, или да фолдне ръката си 

 Играчът Х може или да колне ол-ина, или да фолдне ръката си 

 На шоудауна печели тази ръка, която е най-близко до нулата. 

Първото, което трябва да отбележим тук, е фактът, че играчът У има само два стратегически избора: 
или да вложи парите си в пота (пуш), или да фолдне ръката си. Стратегията за пуш с диапазон, който 
е по-слаб от диапазона за фолд, винаги ще бъде доминирана. По този начин, стратегията на играча У 
ще се състои само от две области: силни ръце, с които той ще залага за ол-ин, и слаби ръце, които 
той ще фолдне. Същото е вярно и за неговия опонент – силните ръце ще са в диапазона за кол, 
слабите – в диапазона за фолд. 

Тази игра се отличава от преди разгледаните игри с това, че тук не можем да залагаме за ол-ин както 
със силните, така и със слабите ръце. Ако диапазонът ни за пуш е х%, тогава пушът с х% най-силни 
комбинации винаги ще доминира всяка друга конфигурация на нашия диапазон. Стратегиите и на 
двамата участници в нашата игра могат да се изразят само с две числа – силата на ръката, необходима 
за пуш (у), и силата на ръката, необходима за кол (х). Това са праговите стойности. С други думи, 
играчът У трябва да залага за ол-ин със всички ръце, които са по-добри от у, а играчът Х трябва да 
колва с всички ръце, които са по-добри от х. 

Освен това, както вече знаем, за чифт оптимални стратегии стойностите у и х са точките за 
безразличие. това означава, че когато играчът У има някаква ръка у, на него му е все едно какво да 
прави: да пушва или да фолдва. Същото важи и за играча Х и съответната стойност х. Също така е 
очевидно, че играчът Х никога няма да колва ол-ина с ръка, която е по-слаба от у, тъй като той просто 
никога няма да спечели пота. 

Сега можем да използваме тази информация, за да намерим точките за безразличие по същия начин, 
както вече го направихме в предната глава. Обаче, тук ще отчитаме всичките пари на масата, 
включително и блиндовете. 

И така, математическото очакване за играча У от фолда е ½ от единица (той губи поставения от него 
блинд). 

<Y, фолд> = - 1/2 

Тъй като играчът Х никога не колва ол-ина с ръце, по-слаби от у, той винаги ще печели, ако колне. 
Тогава математическото очакване от пуша с ръка у ще е: 

<У, пуш|у> = (играчът Х колва)(-S) + (играчът Х фолдва)(+1) 

Тъй като имаме работа с равномерно разпределение [0, 1], вероятността за уцелване на някакъв 
интервал е равна на дължината на този интервал. Вероятността за кол от играча Х е х, и той ще фолдва 
ръката си с вероятност (1 – х). 

Забележка: Това определение може да ви се стори прекалено объркващо, но то лесно може 
да поясни с един пример. Представете си, че има някакъв интервал, който се състои от 
числа от 0 до 1. Да речем, искаме да научим, каква е вероятността за уцелване на отсечка 
от 0.3 до 0.5. Очевидно е, че ако в началния ни диапазон всичките числа са разпределени 
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равномерно, тогава вероятността за уцелване на отсечката от 0.3 до 0.5 ще е 20% 
(дължината на интервала е 0.2) 

<Y, пуш | -y > = (x) (-S) + (1 – x) (+1) 
<Y, пуш | y > = -xS + 1 – x 

Също така, знаем, че в праговата точка играчът У ще е безразличен към пуша, тоест в нея очакването 
от ол-ина ще е равно на очакването от фолда. Да решим уравнението: 

-xS + 1 – x = - 1/2 

x(1 + S) = 3/2 
x= 3/(2 + 2S)      (12.1) 

А сега да погледнем към тази ситуация откъм страната на играча Х. очакването от фолда за него е -1 
единица, докато очакваната печалба от кола на ол-ина с ръката х ше е: 

<X, кол | x> = (играчът Y има по-добра ръка)(-S) + (играчът Y с по-слаба ръка)(+S) 

Играчът У ще залага за ол-ин с у брой ръце (при това х < у). От тях (у – х)/у брой ръце ще са по-слаби 
от прага х, а х/у ще са по-добри. Да предположим, че играчът У залага за ол-ин с 50% от общия 
диапазон, докато неговия опонент колва с 30% (у = 0.5, х = 0.3). Следователно, (у – х)/у = 2/5 брой 
ръце, с които играчът У пушва, ще са по-слаби от диапазона за кол на играча Х, а х/у = 3/5 – ще са по-
добри. 

Забележка: Играчът У ще залага за ол-ин с „у“ брой ръце, защото с някаква гранична ръка 
„у“ той ще е безразличен към пуша. Съответно, с всичките по-силни ръце той ще 
предпочете пуш. Имаме работа с равномерно разпределение от 0 до 1 и, ако, да речем, 
точката за безраличие се достига в у = 0.2, тогава играчът У ще залага за ол-ин с всичките 
ръце от 0 до 0.2. 

<X, кол | x> = p(играчът Y с по-добра ръка)(-S) + p(играчът Y с по-слаба ръка)(+S) 

<X, кол | x> = (x/y)(-S) + [(y - x)/y](+S) 
<X, фолд> = -1 

Да приравним тези два израза, за да намерим точката за безразличие за играча Х: 

(S)(y-2x)/y = -1 
Sy - 2Sx = - y 
S - S2x/y = -1 
y = S2x / (S + 1)      (12.2) 

Да погледнем уравнението 12.1: 

x= 3 / (2 + 2S) 

Да направим съответната замяна в уравнението 12.2, получаваме: 

y = 3S / (1 + S)2      (12.3) 

Получихме две уравнения, които описват чифт оптимални стратегии за дадената игра. Така, играчът 
У трябва да пушва с 3S/(1 + S)2 от всичките ръце, а играчът Х ще колва с 3/(2 + 2S). Веднага можем да 
проверим получените стойности. При стакове с размер от 5 единици, играчът У ще залага за ол-ин 
(3*5)/(1 + 5)2 = 15/36 пъти, а играчът Х ще колва 3/(2 + 2*5) = ¼ пъти. При стакове от 10 единици 
получаваме (3*10)/(1 + 10)2 = 30/121 и 3/(2 + 2*10) = 3/22, съответно. Ако пък вземем екстремални 
стойности, например, стакове от милион единици, диапазоните и на двамата играчи ще бъдат близки 
до нулата. 

Също така можем да отговорим на въпроса: кой е с предимство в тази игра? Да определим цената на 
играта за играча У. По-надолу ще видите таблица с възможните комбинации от диапазони в 
раздаването: 
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Забележка: В горната таблица са указани диапазони на „ръцете“, които могат да бъдат 
раздадени на всеки играч. Така, [0, х] по хоризонтала означава, че за играча Х разглеждаме 
всичките ръце от 0 (най-силните) до граничната стойност х. На своя ред, срещу този 
диапазон играчът У може да противостои с диапазон [у, 1] (от граничната стойност до 
най-слабите ръце). 

Когато играчът У фолдва ръката си, играчът Х печели 0.5 от единицата. Това се случва (1 – у) пъти. 

Когато играчът У влиза ол-ин, а опонентът му фолдва, той печели 1 единица. Такъв изход ще се случва 
у(1 – х) пъти. 

Ако играчът У влиза ол-ин и получава кол, тогава са възможни два сценария. Първият е, когато и 
двамата играчи имат ръце от диапазона от 0 до х. В този случай нито един от тях няма да има 
преимущество, тъй като, както вече знаем, всичките ръце в нашите диапазони са разпределени 
равномерно, така че броят на победите и загубите ще е еднакъв. Вторият е, когато играчът У влиза 
ол-ин с ръка, която е по-слаба от х; тогава неговият опонент, играчът Х, ще печели S единици. Този 
сценарий ще се случва (у – х)х пъти. 

Получаваме: 

< Ƴ> = p(Y фолд) (-1/2) + p(Y пуш, X фолд) (+1) + p(Y пуш, X кол при x > y)(-S) + p(Y пуш, X кол при x < y) (0) 
< Ƴ> = - (1 - y)/2 + (y)(1 – x)(1) + (y - x) x (-S) 

 
Получената функция можем да използваме за анализа на цената на играта при различни размери на 
стака (от 1 до безкрайност). Така, ако стаковете са от 1 до 2 единици, играчът У ще има съществено 
преимущество в очакването, докато при стакове, по-големи от 2 единици, предимството ще има 
неговия опонент. Обаче, при стакове, размерите на които се стремят към безкрайност, очакването на 
играча Х се приближава до 0.5 единици, които той ще печели след като играчът У фолдне. 
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Figure 12:1 Пуш или Фолд #1 

Обаче, когато играем покер, най-добрата префлоп ръка невинаги печели в раздаването. Дори ако 
играчът Х ще колва ол-ина с достатъчно силен диапазон, опонентът му в пота рядко ще има по-малко 
от 33% очакван дял. В следващата спомагателна игра ще разгледаме случай, когато по-слабата 
префлоп ръка има шанс да спечели на шоудауна. 

Пример 12.2 – [0, 1] Пуш или Фолд #2 
1. И двамата играчи имат еднакви стакове (S единици всеки) 
2. Всеки играч получава случайна стойност от диапазона [0, 1] 
3. Играчът на големия блинд (играчът Х) поставя блинд от 1 единица 
4. Играчът на бутона (играчът У) поставя блинд от 0.5 единици и действа пръв. 
5. Играчът У може да заложи за ол-ин S единици, или да фолдне картите си 
6. Играчът Х може или да колне ол-ина, или да фолдне картите си 
7. На шоудауна, ръката, която е по-близка до нулата, ще спечели в 2/3 от случаите 

Тази игра много прилича на онази, която разгледахме преди малко, обаче, трябва да отбележим две 
важни разлики. Първо, в предишната игра при много малки стакове (например, при S = 1) играчът У 
влиза ол-ин със 75% от ръцете си, докато неговия опонент колва със 75% от неговия диапазон. Това 
се е случвало поради това, че ръцете, близки до единица, не са имали никаква ценност. 
Същевременно, в тази игра най-слабата ръка ще печели на шоудауна точно в 1/3 от случаите. Така, 
при стакове от 1 единица за играча У пушът с всяка ръка ще има по-голямо очакване от фолда. Второ, 
по-рано играчът Х трябваше да колва с ръцете, които са по-силни от диапазона на опонента. А тук за 
него винаги е гарантирана поне 1/3 от пота, така че това правило няма да е изпълнимо. 

Ще разгледаме два възможни случая в тази игра. 

Случай 1: S < 3 
При стакове по-малки от 3 единици стратегията за играча Х ще се намери лесно. Ако опонентът му 
влезе ол-ин, тогава играчът Х ще има пот-шансове поне 2 към 1, а това, на своя ред, ще означава, че 
той винаги трябва да колва (тоест, х = 1). С други думи, за играча Х колът ще доминира фолда във 
всички случаи без никакво изключение. Тогава играчът У трябва само да максимизира своето 
очакване срещу такава предсказуема стратегия на опонента. 

<Y, пуш> = p(играчът Y с най-добра ръка) (пот) (екуити) +  
+ p(играчът Y с по-слаба ръка) (пот) (екуити) - (размер на залога) 
<Y, пуш> = p(играчът Y с най-добра ръка) (2S) (2/3) + + p(играчът Y с по-слаба ръка) (2S) (1/3) - (S) 

Играчът Х ще колва ол-ина с всичките си ръце. По този начин, ако играчът У пушва с у1, вероятността 
неговият опонент да държи по-добра ръка е у1 и по-слаба ръка – (1 – у1). 
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p(играчът Y с по-добра ръка) = 1 - y1 
p(играчът Y с по-слаба ръка) = y1 
<Y, пуш | y1 > = (1 - y1) (2S) (2/3) + y1 (2S )(1/3) - (S) 
<Y, пуш | y1 > = S/3 – 2Sy1/3 
<Y, фолд | y1 > = - ½ 

Играчът У трябва да влиза ол-ин всеки път, когато: 

S/3 – 2Sy1/3 > - 1/2 
2S - 4Sy1 > -3 
y1 < (2S + 3)/4S 

Праговата стойност у ще е: 

y = (2S + 3)/4S 

Установихме, че оптималните стратегии за игра със стакове, които са по-малки от 3 единици, ще е 
пуш от играча У с всичките му ръце, които отговарят на горното условие, и кол от играча Х с абсолютно 
всички ръце. Представете си, че стаковете в раздаването са 1.5 единици – пушът от играча У ще бъде 
колнат в 100% от случаите, но и ол-инът ще е с целия диапазон. 

При стаковете от 3 единици играчът У трябва да влиза ол-ин с ¾ от ръцете си. С ръка 0.75 неговото 
математическо очакване ще е -0.5 единици, което е равно на очакването от фолда. 

Случай 2: S > 3 
При стаковете над 3 единици, играчът Х получава шансове, които по-лоши от 2 към 1. А това означава, 
че той вече не може да колва с целия си диапазон – за някои от ръцете фолдът ще е предпочитано 
решение. Нещо повече, той вече няма да може да колва с ръце, които са по-слаби от прага за ол-ин 
на неговия опонент (тъй като фолдът при големи стакове ще е по-добър от кол с 33% очакван дял в 
пота). По този начин, имаме работа с игра пуш или фолд от примера 12.1, но при условие, че на по-
добрата ръка се падат само 2/3 от пота. 

Можем да намерим оптимални стратегии за този случай, използвайки същите уравнения с корекции 
на очаквания дял за всеки играч. Ако те видят шоудауна, тогава по-добрата ръка ще спечели S/3 
единици, а по-слабата – ще загуби S/3. 

<Y, пуш | y > = (играчът Х колва) (-S/3) + (играчът Х фолдва) (+1) 
 

Забележка: S/3 е опростено пресмятане на математическото очакване. И наистина, ако 
говорим за по-горното уравнение, тогава в „традиционната“ му форма то ще изглежда 
така: 

<Y, пуш | y > = (x) (-S * 2/3 + S * 1/3) + (1-x) (+1) 

Както си спомняте от примера 12.1, ако играчът Х колва ол-ина, то той го прави с по-
добрата ръка. Тогава играчът У в 2/3 от случаите ще загуби, а в 1/3 – ще спечели пота. 
Но след отварянето на скоби и извършване на действия ще получим S/3. По този начин, 
можем да опростим разглежданата задача до игра със стакове S/3. 

Играчът Х колва ол-ина с вероятност х и фолдва ръката си с вероятност (1 – х) 

<Y, пуш | y> = (x) (-S/3) + (1 – x) (+1) 

<Y, пуш | y> = (-xS/3) + 1 - x         (12.4) 

<Y, фолд> = -1/2 

Да приравним тези изрази. Получаваме: 

-xS/3 + 1 – x = -1/2 

xS + 3x = 9/2 
x = 9/2(S + 3)           (12.5) 

За играча Х очакването от фолда ще е -1 единица. Да пресметнем очакването от кол с гранична ръка 
х. 
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Както и в примера 12.1, играчът У ще влезе ол-ин с у брой ръце (и, както вече знаем, х < у). От тези 
ръце (у – х)/у ще са по-слаби от х, а х/у ще са по-добри 

<X, кол | x>= p(играчът Y с по-добра ръка) (-S/3) + 
+ p(играчът Y с по-слаба ръка) (+S/3) 
<X, кол | x> = (- S/3) (x/y) + (+S/3) (y - x)/y 
<X, кол | x> = (S/3) (y - 2x)/y 
<X, фолд> = - 1 

Да намерим точката за безразличие: 

S/3)(y-2x)/y = - 1 
S(y - 2x) = -3y 
y = 2xS/(S + 3) 
y = 9S/(S+3)2           (12.6) 

По този начин, оптималната стратегия за играча У е пуш с 9S/(S + 3)2 ръце, а за играча Х е кол с 9/2(S+3) 
ръце. 

Както може би си спомняте, в примера 12.1 оптималните диапазони са били доста тесни – при 
стакове от 10 единици играчът У трябваше да влиза ол-ин с около ¼ от ръцете си. Обаче, в тази игра 
той трябва да влиза ол-ин (9*10)/(10 + 3)2 = 90/169 пъти, т.е. в повече от половината от случаите при 
същия размер на стаковете. На своя ред, играчът Х ще колва с 9/(2*(10 + 3)) = 9/26 от всичките си 
ръце. На пръв поглед, човек може да си помисли, че тук има някаква грешка – как може да се рискуват 
10 блинда, за да се вземе само 1 блинд, при което колът има само 33% шанса за победа? 

В същност, интуицията ви подсказва неправилен отговор. Мнозина са свикнали да мислят, че те 
рискуват А$, за да спечелят В$, при това всичките променливи са твърдо определени (размерът на 
залога, честотата на фолда от опонента или победа на шоудауна и т.н.) При такава логика, сметките 
ни наистина ни се струват грешни – искаме да рискуваме 10 единици, за да спечелим 1, когато 
опонентът колва нашия ол-ин в около 1/3 от случаите. Обаче, важно е да се разбере, че в случай на 
кол ние губим не S, а S/3. Така че в същност ние инвестираме в пота 3 1/3 единници, за да спечелим 
1,5 единици (мъртвите пари в пота). 

Ако сравним решенията за игрите от примерите 12.1 и 12.2 (за стакове над 3 единици), тогава тази 
закономерност ще стане още по-очевидна: 

Пример 12.1: 

x = 3/(2 + 2S) 
y = 3S/(1 + S)2 

Пример 12.2: 

x = 9/(2S +6) 
y = 9S/(S +3)2 

 

Както се вижда, решението за втората игра може да бъде получено от уравненията в примера 12.1, 
ако просто заменим S с S/3. В същност, ефективният размер на стака в примера 12.2 е само S/3. 
Можем да използваме тази стойност, за да пресметнем цената на новата игра за играча У. 

 

Обаче, това уравнение се отнася само до ситуации, където размерът на стака е над 3 единици. Има и 
два други случая – всеки със своето отделно решение. Така, когато S < 3/2, и двамата участници ще 
играят с всичките си ръце без никакво изключение, цената на играта ще е равна на нула. А в интервала 
между 3/2 и 3 ще важи решението от първия случай, който разгледахме в примера 12.2: 
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 при х = 1, така че 

< Ƴ> = p(играчът Y фолдва) ( -1/2) + p(играчът Y влиза ол-ин) p(x1>y) (S/3) 

 

 

Можете да забележите, че получихме цената на играта за три взаимно допълващи се интервала 

< Ƴ> = 0, за S ≤ 3/2 

< Ƴ> =(2S – 3)2/48S,за 2⁄3 ≤ S ≤ 3 
< Ƴ> = -1⁄2 + (27S)/(4(S+3)2), за 3 ≤ S 

Обърнете внимание върху праговите стойности на х и у. При S < 3 имаме х = 1, обаче в момента, в 
който S става малко по-голямо от 3, оптималната честота на кола спада до ¾. Това означава, че при 
промяна на стаковете и пота стратегиите не трябва да бъдат непременно непрекъснати. 

С помощта на тези два примера изяснихме, как наличието на очакван дял променя стратегията в 
игрите „Пуш или Фолд“. Когато по-добрата префлоп ръка независимо от нищо печелеше пота, 
оптималната стратегия беше достъчно тайт, а играчът Х имаше значително преимущество 
практически при всякакъв размер на стака. Но щом по-слабата ръка получи някакъв очакван дял 
(пример 12.2), оптималната стратегия започна да диктува игра с по-широк диапазон. Нещо повече, 
предимството получи играчът У при какъвто и да е размер на стака, по-малък от 6 единици. 

Както ще научим от следващия пример, оптималната стратегия в НоЛимит покер също ще е доста 
лууз и агресивна. 

Пример 12.3 – Пуш или Фолд в NoLimit Holdem 
Условия: 

 И двамата играчи са с еднакви стакове (S единици всеки) 

 Всеки играч получава по 2 карти 

 Играчът на големия блинд (играчът Х) поставя блинд от 1 единица 

 Играчът на бутона (играчът У) поставя блинд от 0.5 единици и действа пръв 

 Играчът У можем да влезе ол-ин за S единици, или да фолдне ръката си 

 Играчът Х може или да колне ол-ина, или да фолдне ръката си 

 Ако играчът Х колва ол-ина, на масата се слагат петте карти и по-добрата комбинация печели. 

На пръв поглед може да ви се стори, че имаме работа с вариант на вече разгледана от нас игра. Обаче, 
Холдем не се вмества в диапазон [0, 1], който използвахме по-рано. Така, тук почти няма мъртви 
префлоп ръце, и 80% срещу случайна комбинация имат само двама играчи. Освен това, силата на 
ръката ни постоянно ще се променя. Първо ще разгледаме две крайни ситуации: при безкрайно 
големи и безкрайно малки стакове. 

В разсъжденията ни надолу ще срещнете термина фиктивна игра. Вече го използвахме преди и 
трябва да отбележим, че той е абсолютно незаменим при решение на игрите с помощта на компютър. 
Темата за фиктивните игри доста добре е описана в теория на игрите, така че няма да се впускаме в 
подробности и просто ще предложим кратка дефиниция. Ако са ни известни правилата на играта, 
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както и стратегия на идеалния опонент (тоест стратегия за максимална експлоатация на всяко наше 
действие), тогава можем да използваме тази информация, за да потърсим оптимална стратегия. 

За начало трябва да направим предположение за вероятните стратегии на всеки играч. Колкото е по-
реалистична нашата догадка, толкова по-лесно ще се реши играта. Представете си, че имаме двама 
играчи (А и В). Да речем, ние знаем техните стратегии. Сега трябва да изчислим стратегия за 
максимална експлоатация за играча В при условие, че играчът А използва зададена от нас стратегия. 
След това ще обединим намерената стратегия с първоначалната стратегия за играча В, използвайки 
специалната константа за смесване. Тя се задава чрез някаква последователност от числа, стремяща 
се към нула, обаче съдържаща достатъчен брой елементи, което позволява стратегиите да се 
променят по произволен начин. 

Смесването на стратегиите работи по следния начин. Нека предположим, че е зададена константа m. 
Тогава ще съчетаваме старата стратегия Sстара с намерената стратегия за максимална експлоатация 
Sнова по следния начин: 

Sсмесена = (1 - m) Sстара + m Sнова 

Доказано е, че при многократно повтаряне такива „фиктивни отигравания“ (където се поставяме на 
мястото и на двамата играчи) в крайна сметка ще ни доведат до оптимална стратегия. При това броят 
на повтарянията ще е крайно число (не е безкрайно). 

Много големи S 
Когато стаковете на участниците в едно раздаване се стремят към безкрайност, единствената вярна 
стратегия ще е игра само с аса. Играчът У няма да може да влиза ол-ин с нито една друга ръка, тъй 
като тогава неговият опонент ще има възможност просто да дочака аса и да спечели астрономически 
пот. Обаче, с намаляването на стака, на играча У ще му се наложи да разширява диапазона си с нови 
ръце, защото в противен случай той ще губи пари, пропускайки възможността да откраден 
блиндовете. Очевидно е, че ако играчът У няма да започне да го прави, тогава неговия опонент трябва 
да следва стратегия за кол с асата. И така, ако стаковете станат по-големи от някаква критична 
стойност, играчът У няма да може да извлече стойност от пуша с широк диапазон, тъй като дори ако 
неговият опонент колва само с аса, като средно той ще губи прекалено много. Можете да си 
помислите, че с намаляването на стака първата работа, която трябва да направи играчът У, е да 
започне да влиза ол-ин с КК, обаче това не е съвсем вярно. Работата е там, че при игра с големи 
стакове особенно ценни стават ръцете с блокъри. Така, комбинациите с асо намляват вероятността 
опонентът да е с АА и по-голям очакван дял срещу негов диапазон, отколкото КК. В играта „Пуш или 
Фолд“ най-добрата ръка срещу опонент, който колва ол-ина само с АА, ще е ATs. 

Ако играчът У влиза ол-ин с ATs при стак от 2000 единици, очакването му ще е: 

<ATs, пуш 2000> = p(играч Х фолдва) (пот) + p(играч Х колва)p(екуити на играча Y)(размер на пота) - пуш 
<ATs, пуш 2000> = (1222/1225) 1.5 + (3/1225) ((0.13336) (4000) - 2000) 
<ATs, пуш 2000> = - 2.09525 

Забележка от преводача: Честно казано, не разбрах, защо след като имаме 1326 възможни 
комбинации, от които 4 са АТs – т.е. остават 1322 комбинации, които могат да бъдат 
раздадени на играча Х, във формулата се използват 1225 възможни комбинации. Ако 
използваме 1326 комбинации, резултатът ще е около -1.838, т.е. стойността е малко по-
голяма. Стойността 0.13336 е очакван дял на ръка АТs срещу АА. 

Или приблизително минус 2 единици за пуш. Можем да използваме същата формула, за да намерим 
размера на стака х, при който ATs става печеливш пуш срещу опонент, който колва само с аса: 

<ATs, пуш x > = 1.5(1222/1225) + (3⁄1225) ((0.13336) (x) – x) 

За да определим граничната точка, трябва да приравним този израз на нула: 

1.5(1222⁄1225) + (3⁄1225) ((0.13336) (x) – x ) = 0 
X = 833.25 
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Това означава, че при стак от 833.25 единици играчът У може да започне да влиза ол-ин не само с АА, 
но и с ATs. Както вероятно вече сте се досетили, при по-голям размер на стака, в диапазона му трябва 
да останат само аса, а 833.25 е точката за безразличие за АТs (с други думи, имено при този стак на 
играча У му е все едно, какво да прави с тази ръка). 

А сега да разгледаме тази ситуация от гледната точка на играча Х, когато неговия опонент започва да 
влиза ол-ин не само с АА, но и с АТs. Може ли той да разшири диапазона си? По-добрата ръка (освен 
АА) срещу {AA, ATs} ще е AKs с 41.442% очакван дял, обаче дори с нея играчът Х ще губи пари в случай 
на кол. 

Интересно е да се отбележи, че когато стаковете достигат до 833.25 единици, стратегията на играча 
У рязко се променя от {Пуш в 100% от случаите с АА} към {Пуш в 100% от случите с АА и АТs}. Тук няма 
никакъв плавен преход, например {Пуш в 1% от случите с ATs} – в момент, в който пушът с ATs става 
печеливш, играчът У е задължен да премине към новата стратегия. 

До някаква степен този парадокс прилича на промяната в агрегатното състояние във физиката. При 
определена температура веществото стремително преминава от твърдото състояние в течно. Това се 
случва поради факта, че точката за равновесие може рязко да се измести дори при незначителни 
промени в разглежданата система. Няма да е сложно да видим аналогия с размерите на стаковете и 
пота – колкото е по-малко това съотношение, толкова по-бърза става играта. А нулевите блиндове 
фактически са равносилни на абсолютната нула във физиката, когато всякакво движение спира. Нека 
да ускорим играта ни и да намалим стаковете до 833.12. В тази точка получаваме още един кандидат 
за пуш – А5s (с очакван дял срещу АА от 13.331%). Важно е да се отбележи, че колкото повече ръце 
включваме в диапазона си, толкова по-скоро играчът Х ще може да колва нашите ол-ини с ръце, 
които са по-слаби от АА. 

И отново, за играча Х срещу диапазона {AA, ATs, A5s} най-добрата ръка ще е AKs; нещо повече, този 
път тя ще има над 50% очакван дял (по-точно, 50.9%). По този начин, ако играчът У решава да влиза 
ол-ин с АА, АТs, A5s, тогава играчът Х може да започне да колва и с АКs, и очакваната печалба на 
неговия опонент ще стане отрицателна. На своя ред, играчът У може да махне А5s от неговия 
диапазон, но тогава и играчът Х ще има право да се върне към стратегията кол само с АА (и в този 
случай играчът У ще пропусне някаква част от потенциалните печалби). 

Следователно, играчът У трябва да намери правилните комбинации от ръце, при които очакването 
му срещу най-добрата стратегия на опонента ще е максимално. За тази цел трябва само да се намери 
точката за безразличие за АКs. 

 

Както виждате, пушът с A5s е по-препочтителен, отколкото с ATs, ако опонентът колва с диапазон от 
АА и АКs. 

Да намерим точката за безразличие за АКs при играча Х. В нея очакването от стратегията за кол с АКs 
трябва да е равно на нула: 

(-1.5447) (AA%) + (0.8353) (ATs %) + (0.8085) (A5s %) = 0 

Забележка: Тук първо намерихме очакването на стратегията за кол с АКs срещу всяка една 
възможна ръка на опонента. Това е отклонението от стратегията за кол само с АА, тъй 
като, за да намерим очакването на стратегията за кол с АА и АКs, ние, очевидно, просто 
трябва да съберем очакваните печалби от кола с АА и кола с AKs. В точката за безраличие 
на играча Х му е все едно, какво да прави с неговите АКs. С други думи, очакването на играча 
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Х от кола с AKs трябва да е равно на нула. Тогава очакваната печалба от стратегията 
{Call AA & AKs} ще равна на очакваната печалба от стратегията {Call AA}. 

Естествено, честотата на пуша с АА ще е 100%, тогава получаваме: 

0.8353 ATs% + 0.8085 A5s% = 1.5447 

Тъй като А5s има по-високо очакване за играча У, тогава и с тази ръка ще пушваме в 100% от случаите: 

0.8353 ATs% = 0.70935 
ATs% = 87.73% 

Това означава, че при стак от 833 единици, ако играчът У ще влиза ол-ин с диапазон {AA-100%, ATs-
87.73%, A5s-100%}, тогава неговото очакване ще максимално, а на играча Х ще му е безразлично дали 
да колва или не с АКs. 

Обърнете внимание, че по-рано предлагахме да се влиза ол-ин с АТs абсолютно винаги, обаче, в 
момента, в който ефективният размер на стака е спаднал с по-малко от 0.5 единици, честотата на 
пуша с тази ръка се е намалила почти с ¼. По-подробен анализ на тази игра ще ни поднесе още повече 
подобни неочаквани резултати – при определени размери на стакове ще сме принудени да 
изключим някои ръце от диапазона на играча У, като ги заменим с други, които се представят по-
добре срещу новия диапазон за кол на опонента. 

Много малки S 
И така, придобихме някаква представа относно решението на разглежданата игра при много големи 
S. А сега да погледнем, какво се случва при малките стакове. 

Първо, ще поговорим за ситуация, в която попада играчът Х. Вече знаем, че той ще колва само с онези 
ръце, които имат положително очакване срещу диапазона за пуш. Всеки път той трябва да взима 
решение за кол на залога с размер (S – 1) при пот (S + 1). Нека неговият очакван дял в случай на кол 
да е някакво х, тогава: 

x(2S) - (S-1) > 0 
x(2S) > S- 1 
x > (S- 1)/(2S) 

Sледователно, играчът Х е длъжен да колва всеки път, когато екуити на неговата ръка е по-голямо от 
(S – 1)/(2S). 

Например, при стакове с размер 1.1 единица, той трябва да колва с комбинации, очакваният дял на 
които превишава 1/22. По-просто казано, играчът Х би трябвало да колва с всяка ръка, тъй като дори 
32о има 32.3% очакван дял срещу които и да е две случайни карти. Нека си представим, че играчът Х 
наистина колва с всичките ръце. Тогава неговият опонент ще трябва да влиза ол-ин с която и да е 
комбинация, очакването от пуша с която е по-високо от очакванедо от фолда. Очевидно е, че 
очакването от пуша не е нищо друго освен резултата от ол-ина срещу диапазона за кол, а очакването 
от фолда винаги е нула. 

<Играчът Y, всички ръце>*(2S) - (S - 0.5) > 0 
< Играчът Y, всички ръце > > (S - 0.5)/2S 

И така, играчът У, на своя ред, ще влиза ол-ин с всички ръце, очакваният дял на които е по-голям от 
(S – 0.5)/2S. При стакове от 1.1 единици тази граница е 3/11. Подобен очакван дял срещу диапазона 
за кол на играча Х има всяка случайна ръка, така че оптималната стратегия тук е пуш с всеки две карти. 
И тъй като нито един от играчите не може да подобри стратегията си едностранно, то при дадените 
стакове намереният от нас чифт стратегии (пуш с всеки две и кол с всеки две карти) ще е оптимален. 

Обаче, започнат ли стаковете да растат, първо играчът У ще се сблъска с проблема недостатъчно 
екуити за пуш. 

Най-слабата ръка, 32о има 32.3% очакван дял при ол-ин срещу две случайно карти. Слагайки тази 
стойност във формулата, получаваме: 

0.323 > (S - 0.5)/(2S) 
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S > 1.412 

Тоест, в момента, в който стаковете станат 1.412 единици, играчът У вече няма да може да влиза ол-
ин с 32о. Забележете, колко силно се различава тази игра от игра с големи стакове, където играчът У 
винаги влизаше ол-ин с по-широк диапазон от диапазона за кол на неговия опонент. 

Можем да използваме метода за фиктивна игра, за да оценим оптималните стратегии при различни 
размери на стакове. Да вземем стак от 2 единици. Използвайки формулата за определянето на 
очаквания дял, ще получим, че играчът Х трябва да колва всеки път, когато очакваният дял на 
неговата ръка е по-голям от ¼. Но да си представим, че той вместо това ще колва с всичките си ръце. 
Тогава най-добрата контр-стратегия за играча У ще е пуш със стартови ръце, очакваният дял на които 
превишава 3/8. Като следствие, в диапазона му няма да влязат 13 ръце: 32o, 42o, 52o, 62o, 72o, 82o, 
43o, 53o, 63o, 73o, 83o, 32s, и 42s. 

Тъкмо е време да се върнем към играча У и да помислим за подходяща адаптация. Срещу диапазона, 
който не включва 13-те горе споменати комбинации, най-слабата ръка отново ще е 32о с 31.72% 
шансове за победа. И, като резултат, на него все едно ще му се наложи да колва с всичките ръце. По 
този начин, и двамата участници са максимизирали очакването си срещу съответна стратегия на 
опонента и няма пътища за подобряване на нито една от тях. 

Някои читатели сега могат да помислят, че сме се побъркали. Наистина, в повечето ситуации (за това 
учат всичките начинаещи) трябва да се колва с диапазон, който е по-тесен от диапазона за пуш. 
Причината, поради която това правило не се спазва в нашия случай се крие в изключително малкия 
размер на стака – блинда на играча У (0.5 единици) е доста голяма част от неговия стак. Но с 
нарастването на стака при всеки играч, този ефект постепенно ще намалее. Сега нека стаковете станат 
3 единици. Играчът У трябва да печели с ръката си 5/12 пъти при условие, че неговия опонент 
отговаря с всеки две карти. Така, преди флопа той трябва да се раздели с 34 комбинации: 

32o и 32s 
42o-43o и 42s-43s 
52o-54o и 52s-54s 
62o-65o и62s-64s 
72o-75o и 72s-73s 
82o-85o и 82s-83s 
92o-94о 

От друга страна, на играча Х ще му трябва 1/3 екуити в пота за нулев кол. 

Срещу намерения диапазон на опонента ръцете, които нямат необходимия очакван дял, са следните: 

32o 
42o 
52o 
62o-63o 
72o-73o 
82o-83o 

А сега да се върнем към играча У. Току що определихме новия диапазон за неговия опонент, а това 
означава, че функцията за математическото очакване от пуша ще се промени. Сега тя ще изглежда по 
следния начин: 

(% играчът Х колва) (p(играчът Y печели) (пот след кола) – цената на кола) + (% играчът Х фолдва) (пот) 
> 0 

Това неравенство ни дава нов диапазон за ол-ин. Като отговор, играчът Х ще промени неговия 
диапазон и така нататък. Като цяло това е алгоритъм за фиктивна игра. 

Отговорът при стакове от 3 единици ще е: 

Диапазон за пуш (играчът У): 

{22, A2s, A2, K2s, K2, Q2s, Q2, J2s, J2, T2s, T2, 92s, 95, 84s, 85, 74s, 76, 64s, 54s} 

Диапазон за фолд (играчът Х): 
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{32, 42, 52, 63-, 73-, 83-} 

Забележка: Тук се има предвид, че играчът У влиза ол-ин с всички ръце, които са по-добри 
от посочените в скоби. За играча Х „63-„ означава, че той трябва да фолдне ръце, които 
са по-слаби от 63. 

Фактически, с помощта на фиктивна игра можем да решим „Пуш или Фолд“ за всякакви стакове. По-
надолу ще видите таблици с оптимални стратегии за пуш и кол при стакове, които са по-малко от 50 
блинда. 

Числата в таблиците са праговите стойности на размера на стака, под които пушът (или кол, в 
зависимост от таблицата) става печеливш. От друга страна, бележките CALL и JAM означават, че с 
дадената ръка можете да залагате или да колвате без да се замисляте при стаковете под 50 блинда. 
Както вече доказахме горе, някои ръце могат да се появяват, или да изчезват от диапазоните в 
зависимост от размера на стака. И макар че в повечето случаи това няма да има решаващо значение 
за нашата стратегия, ние отбелязахме със символа „*“ няколко начални ръце, на които си заслужава 
да се обърне внимание. 

Стаковете в таблиците са преди поставянето на блиндовете в пота. 

Таблицата за Пуш в NLH 
(ръцете от една боя са отгоре и вдясно) 

 

Ръцете със звездичка трябва да се играят по следния начин: 

*63s = пуш при стак под 2.3, както и в интервала 5.1 – 7.1 

**53s = пуш при стак под 2.4, както и в интервала 4.1 – 12.9 

***43s = пуш при стак под 2.2, както и в интервала 4.8 – 10.0 

Таблица за кол в NLH 
(ръцете от една боя са отгоре вдясно) 
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Практическо приложение и коментари 
На покер-масата рядко ще срещнем ситуации, които отговарят на горе описаните екстремални 
примери. Да речем, ние никога няма да си помислим да играем „Пуш или Фолд“ със стакове по 500 
bb. Обаче, както вече доказахме, при безкрайно големи стакове има смисъл да се играе само с много 
тесен диапазон, и обратно. При това с намаляването на стака диапазоните на играчите се разширяват 
достатъчно плавно. 

А сега да погледнем примера 12.2, където на най-слабата ръка се падаше 1/3 от пота. Тук, при стакове 
с по 10 единици играчът У трябваше да влиза ол-ин с 90/169 (53.2%) от всичките ръце, а опонентът 
му трябваше да колва 9/26 (34.6%) пъти. 

Същевременно в примера с Но Лимит Холдем при стакове 10 единици играчът У трябва да пушва с 
774/1326 (58.3%) ръце, а играчът Х – да колва с 494/1326 (37.3%). Както виждате, тези резултати се 
различават слабо. Нещо повече, по-агресивните стратегии в Холдема са следствие на още по-
незначителна разлика в очаквания дял на по-добра и по-слаба ръка. 

Интересно е, че в повечето случаи в диапазона за пуш се предпочитат ръце, които имат най-голям 
очакван дял срещу случайна ръка (например, високите чифтове са част от оптимална стратегия дори 
при много големи стакове). Обаче, колкото е по-малък размера на ефективния стак, толкова по-често 
ще сме принудени да влизаме ол-ин дори с начални ръце, които губят срещу случайна ръка. 
Например, при стакове под 36 единици, в диапазона за пуш се появява 97s, при това тя не е фаворит 
срещу всеки две карти. Но в този случай за играча У е от значение само очаквания дял, който ръката 
му има срещу диапазона за кол, а не срещу случайна ръка. А тъкмо средни едноцветни конектори се 
представят доста добре срещу картите, които са основа на диапазона на играча Х (високи чифтове и 
аса). Освен това, таблицата за пуш подчертава важността на едноцветните ръце – онези 2.5% 
предимство в екуити, които имат едноцветните начални ръце, ги поставят доста по-високо от 
разноцветните им аналози. 

Внимателният читател може да се запита: „А за какво са ми тези таблици? Никога няма да съм в 
игрите, където можеш или само да фолдваш, или да влизаш ол-ин.“ Обаче, ние твърдим, че играта 
пуш или фолд при малки стакове ще е оптимална стратегия (или, поне е близка до нея) за хедз-ъп в 
Но Лимит Холдем. При условие, че в SNG-турнир, сателити, както и в късните етапи на МТТ подобни 
ситуации се срещат доста често, знанието на горните таблици е задължително за всеки сериозен 
играч. Нека да разгледаме ситуации, където таблиците за пуш и фолд имат своето място. 

Първо, ще направим няколко предположения: 
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 С цел скриване на информация ние трябва да играем всичките си ръце по един и същ начин 
– независимо от това, дали рейзваме малко, лимпваме или фолдваме. 

 Диапазонът, който се играе от бутона, винаги ще е по-силен от диапазона на играча, който е 
на големия блинд (който се състои от две случайни карти). Затова за играча на бутона рейзът 
е по-изгодно действие, отколкото лимп. 

Забележка: Тук се има предвид, че ако играчът на бутона рейзва преди големият блинд да е 
казал думата си, неговият диапазон се състои от две случайни карти. И тъй като 
диапазонът на бутона по никакъв начин не може да е по-слаб, той получва предимство в 
силата на ръката, както и има позиция. 

Нека J е някаква стратегия „Пуш или Фолд“ за играча У (бутон). Тогава играчът Х може да максимизира 
очакването си срещу J, играейки със същата стратегия. А сега да вземем алтернативна стратегия J1, с 
която играчът на бутона рейзва с някакъв определен диапазон до 2 единици (блиндове). 

Хайде да предположим, че играчът Х отговаря чрез някаква стратегия J2 (която е доста далеч от 
оптималната): 

 Той пушва с всички ръце, с които би колнал ол-ин 

 Той фолдва всички ръце, които би фолднал при ол-ин от опонента 

Срещу стратегия J2, стратегията J1 ще е по-силна от стратегия J, тъй като в този случай играчът У ще 
рискува само с 1.5 блинда (а не с целия стак) и ще получава същото количество фолдове от опонента 
си. Нещо повече, той дори може да фолдне някои от ръцете си, ако не му достига екуити, за да колне 
ол-ина. Обаче, при много къси стакове това, естествено, никога няма да се случи. Например, при 
ефективен стак от 4 бб, играчът Х ще влиза ол-ин срещу мин-рейз със 115 от 169 ръце (63%). И, ако 
неговия опонент пушва толкова широко, тогава играчът У явно има достъчни пот-шансове за кол дори 
с 32о. Така, че при такъв стак рейзът до 2 бб е равносилен на ол-ин (диапазонът за рейз ще е същият, 
както и диапазон за пуш в стратегията J). 

Обаче, рейзът преди флопа открива пред играча Х нова стратегическа възможност – той може да 
колне. Както вече знаем, стратегическите възможности притежават неотрицателна ценност, така че 
със стак от 4 единици играчът У трябва да се придържа до стратегия „Пуш илии Фолд“. 

От друга страна, когато стаковете в ръката са по 100 бб, играчът У винаги трябва да прави неголеми 
префлоп рейзове. Защото неговият опонент (ако той играе по стратегия J2) ще влиза ол-ин само с 
много силни ръце. Между тези две крайности съществува някакъв праг, където има смисъл играчът 
У да премине към стратегия с мин-рейзове префлоп, обаче, при по-къси стакове стратегията „Пуш 
или Фолд“ фактически ще е оптимална. 

Да се върнем към въпроса относно използването на стратегията „Пуш или Фолд“ и да намерим 
размера на стака, при който можем да започнем да правим малки рейзове с ръце, които не влизат в 
диапазона за пуш. Фактически, трябва да намерим такъв размер на стака за дадена ръка, където 
очакването от ол-ина ще е равно на очакването от мин-рейза и фолда при пуш от играча Х (който 
използва стратегия J2). 

При стакове от 8 бб, диапазонът за ол-ин на играча Х (по стратегия J2) ще е 602/1326 или 45.4% от 
всички ръце. 

От друга страна, ако погледнем стратегията за пуш на играча У, тогава най-слабата му комбинация 
ще е Q4o. И тогава, да речем, Q3o вече няма да е в този диапазон.  

Нека той да влиза ол-ин префлоп с Q3o при стакове от 8 блинда. Срещу диапазона за кол на играча Х 
тази ръка има 34.8% шансове за победа. Тогава очакването от пуша с Q3o ще е (за играча У): 

<Пуш, Q3> = p(играчът Х фолдва) (блайнд) + p(играчът Х колва) 
p(играчът Y печели) (стак на играча Х)+ p(играчът Х колва) (p(играчът Х губи) (стак на играча Y) 
<Пуш, Q3>= (0.546) (+1) + (0.454) (0.348) (+8) + (0.454) (0.652) (-8) 
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<Пуш, Q3> = -0.558 блайнда 

Получихме доста предсказуем отговор. Очакването от фолда е -0.5bb, така че Q3o наистина се намира 
точно под точката за безраличие за играча У при дадени стакове. 

От друга страна, очакването от мин-рейза с Q3o (без да се отчитат блокъри) е: 

<Мин-рейз, Q3> = p(играчът Х влиза ол-ин) (цена на фолда) + p(играчът Х фолдва) (блайнд) 
<Мин-рейз, Q3> = (0.454) (-2) + (0.546) (+1) 
<Мин-рейз, Q3> = - 0.638 

Фактически, тук можем да кажем, че при стакове от около 8 блинда на играча У му е все едно какво 
да прави: да влиза ол-ин или да мин-рейзва и да фолдва всички ръце, които не влизат в диапаозна 
за пуш. И макар че прагът от 8 блинда може да не е лоша отправна точка за понататъшните ни 
разсъждения, в нашите сметки присъства едно предположение, което не можем да игнорираме. 
Работата е там, че играчът Х изобщо не е задължен да играе със стратегия J2! 

Тъй като той може просто да колне мин-рейза, имайки пот-шансове 3 към 1, очакването от тази линия 
за играча У веднага ще се намали. По този начин ние смело можем да добавим към нашия праг още 
няколко блинда. Според нас, в хедз-ъп при стакове под 10 бб оптимална стратегия ще е „Пуш или 
Фолд“ ( в някои случаи – под 12 – 13 бб, ако сме без позиция постфлоп). 

Сега вече можем да отговорим на въпроса, който поставихме в началото на тази глава. Но Лимит 
Холдем, двама играчи, по правило бутонът трябва или да влезе ол-ин, или да фолдне. Стакът на всеки 
играч е 16 чипа, блиндовете са 1 чип на бутона и 2 чипа на големия блинд. С каква част от началните 
ръце играчът на бутона трябва да влиза ол-ин, ако той играе оптимално? 

От таблиците е ясно, че диапазонът за пуш трябва да е около 61.7% от всичките ръце. На мнозина 
може да им се стори, че това изобщо е невярно – и наистина, защо трябва да рискуваме толкова често 
с 16-те чипа, за да спечелим само 3? Цялата работа е в очаквания дял! 

Намерените в тази глава стратегии могат да ви послужат при игра в турнири, както и в ситуации блинд 
срещуу блинд (ако вие или вашия опонент сте с къс стак). Освен това, „Пуш или Фолд“ доста добре 
показва доколко е силно действието ол-ин преди флопа. Дори при значителни стакове слабият играч 
може лесно може да изравни преимуществото на по-опитния си опонент, без да губи при това в 
математическото очакване. 

Трябва да се запомни 

 В игрите „Пуш или Фолд“, където по-добрата ръка печели целия пот, 
оптималната стратегия ще е доста тайт, при това, предимството ще има и 
колващия (играчът Х) практически при всякакъв размер на стака. 

 Когато по-слабата ръка има значителен очакван дял, оптималната стратегия 
става доста по-лууз. 

 Оптималната стратегия при игра „Пуш или Фолд“ в Но Лимит Холдем включва 
доста по-слаби диапазони, отколкото човекът би могъл да помисли. 

 Когато конструираме диапазон за пуш, нашият избор ще зависи изключително от 
очаквания дял на конкретните ръце срещу диапазона за кол на опонента. 

 Игра по стратегия „Пуш или Фолд“ ще е близка до оптимална при стакове до 10 
- 11 блинда. 

Глава 13: Елементарен покер – игра АКQ 
Ще продължим изучаването на теория на игрите в покера. В тази глава ще разгледаме, вероятно, 
най-простата форма на симетричен нетривиален покер. За пръв път тази идея е била представена в 
статията на Майк Каро за списанието Card Player. По всяка вероятност, той е измислил такава игра, за 
да изучи нагледно правилните съотношения между стойностните залози и блъфове. И тази идея 
доста добре се справя с тази задача. А ние, на своя ред, излязохме извън рамките на лимитния покер, 
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за който поначало бяха разгледани игрите АКQ, и направихме няколко интересни открития в областта 
на безлимитния покер. Обаче, първо, ще разгледаме играта АКQ на половин улица с ограничения в 
залога. 

Да изброим основните характеристики на тази игра: 

 В тестето има само три карти: А (асо), К (поп), Q (дама). 

 На всеки играч се раздава една карта, без да има възможност за смяна; и двамата играчи 
поставят задължително анте. 

 След това има един рунд за залагане, след който картите се отварят (ако никой от играчите 
не е фолднал ръката си). При отварянето печели по-високата карта. 

Тестето с три карти ни кара да се замислим по тема, която не сме разглеждали преди – изключване 
(дисконтиране) на картите. В игра [0, 1] и двамата играчи имаха симетрични диапазони, а ръката 
на единия играч нямаше влияние върху ръката на опонента му. Обаче, в тази игра, ако вие сте с асо, 
тогава опонентът ви може да има само поп или дама. А ако вие сте с дама, тогава опонентът ви с 
еднаква вероятност може да държи поп или асо. 

Пример 13.1 – Игра AKQ #1 
- Игра на половин улица 
- Размер на пота – 2 единици 
- Ограничение на размера на залога – една единица 

Ето как изглежда платежната матрица в дадена игра по екс-шоудаун (за играча У): 

 

Нашата задача е да намерим оптимални стратегии за тази игра. Веднага можем опростим тази игра, 
изключвайки доминирани стратегии. Сравнявайки ситуации, когато играчът Х е с асо, лесно можем 
да видим, че колът винаги има равно или по-високо очакване от фолда. По този начин, стратегията 
за фолд с асо ще бъде доминирана от стратегията за кол. В резултат можем да изключим фолда с асо 
от възможните стратегии за играча Х. Освен това, можем да забележим, че стратегията за кол с дама 
е доминирана от стратегията за фолд. Така че може да изключим и кола с дама. Сега нашата матрица 
изглежда така: 

 

Да преминем към доминираните стратегии за играча У. Както се вижда от таблицата горе, залогът с 
поп е доминиран от стратегия за чек. Също така веднага можем да отхвърлим и чек с асо. Така, нашата 
таблица става още по-проста: 
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А сега да прекъснем за малко и още веднъж да погледнем, как стигнахме до този резултат. Първо, 
разгледахме стратегиите за играча Х и намерихме две ситуации, които не бяха по-лоши от 
противоположните: кол с аса и фолд с дами. Надявам се, че този извод е достатъчно очевиден – 
никога не хвърляме най-силната ръка на ривъра и не колваме залога с абсолютно безнадеждна ръка. 
Тъй като играчът Х, бидейки разумен, също никога не би действал по този начин, можем смело да 
изключим тези стратегии от платежната матрица. 

След това, взехме получената матрица и по подобен начин оценихме вариантите за играча У. Ако той 
е с поп, тогава той знае, че блъф срещу асо никога няма да проработи, а дамата на опонента никога 
няма да колне. В същото време, залагайки с асо, той със сигурност никога няма да загуби, плюс може 
да получи кол от поп. 

Изключвайки доминираните стратегии, ние оставаме с къде-къде по-проста игра. В същност, от 
стратегическата гледна точка, това е игра с матрица 2х2 – вече разгледахме нейните аналози в глава 
11. Както и тогава, отново се сблъскваме с чисти циклични стратегии. 

Ако играчът Х винаги колва с попове, тогава най-добрият вариант за играча У ще е тотален отказ от 
блъфове в ползата на стойностните залози. На своя ред, в отговор на тази стратегия играчът Х ще 
започне да хвърля поповете си. След това играчът У ще има възможността да се възползва от това, 
започвайки да блъфира във всяка възможна ситуация. А на играча Х няма да му остане нищо друго, 
освен да се върне към първоначалната си стратегия за кол с всички попове. Това явно свидетелства 
за това, че равновесието за разглежданите стратегии съществува само в някои смесени стратегии. 

Можем да формираме матрицата 2х2, определяйки математическото очакване за недоминираните 
стратегии при кръстосаното им използване. Тук двата недоминирани избора са: трябва ли играчът У 
да блъфира с дами и струва ли си играчът Х да колва с попове. Можем да намерим очакването на 
играча У за всеки от случаите, ако разгледаме всичките ръце, които той може да има, както и всичките 
възможни изходи от тези игри. 

Да определим четирите стратегически възможности: 

 Ƴ1: У блъфира с дами 

 Ƴ2: У чеква с дами 

 Х1: Х колва с попове 

 Х2: Х фолдва попове 

Можем да намерим математическото очакване за всеки чифт: 

Ƴ1 срещу Х1: 

Когато играчът У държи асо, той печели залога срещу поповете на играча Х, но не получава нищо от 
дамите. Обаче, ако играчът У е с поп, той няма да залага, а това означава, че в такава игра изобщо 
няма да има залози. Когато играчът У получава дама, той блъфира и губи един залог срещу поп или 
асо на играча Х. 

Всяко от тези събития се случва с вероятност 1/6; играчът У печели залога само веднъж, но губи – два 
пъти. По този начин: 

<Ƴ1, Х1> = - 1/6 

Ƴ2 срещу Х1 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 13: Елементарен покер – игра АКQ 

Page 118 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Когато играчът У е с асо, той печели залог срещу попове на играча Х и не получава нищо от дамите. 
Обаче, ако играчът У е с поп, той не залага, и това означава, че в тази игра изобщо няма да има залози. 
Същото се отнася и за случая, когато играчът У получава дама. Играчът У печели един път, обаче 
изобщо не губи. 

<Ƴ2, Х1> = +1/6 

Ƴ1 срещу Х2 

Когато играчът У е с асо, той никога не печели залога от играча Х (който винаги фолдва ръката си). Ако 
играчът У получава поп, той чеква. Обаче, когато играчът У е с дама, той блъфира и печели пота (два 
залога) от попа, но губи един залог, ако опонентът му е с асо. Играчът У печели два залога, губейки 
един: 

<Ƴ1, Х2> = +1/6 

Ƴ2 срещу Х2 

Когато играчът У е с асо, той никога не печели залога от играча Х (който винаги фолдва ръката си). Ако 
играчът У има поп, той чеква. Същото се отнася и за ситуация, когато той е с дама. По този начин, нито 
един от играчите не печели, но и не губи: 

<Ƴ2, Х2> = 0 

В резултат получаваме следната матрица 2х2: 

 

Умножаването на всичките елементи на платежната матрица по положителната константа 
няма да промени играта. Умножаването, обаче, по (-1) просто ще промени изплащането на 
играчите. 

Ако умножим матрицата на играта AKQ #1 по (-6), тогава ще получим: 

 

Тази матрица трябва да ви е позната (глава 10). Там тя беше означена като платежна матрица за 
„Полицаи и крадци“. 

 

И така, играта ни е идентична на играта „Полицай и крадец“. От анализа на онази игра ние знаем, че 
оптималните стратегии за участниците тук са 1/3 и 1/3. По-нататък, можем да сравним този резултат 
с това, което ще получим след пресмятанията. 

Можем да решим тази игра, намирайки за всеки от играчите такава стратегия, при която опонентът 
ще е безразличен към избора на една от стратегическите възможности. Да разгледаме случая на 
играча У, който трябва да реши, дали да блъфира с дама или не. Неговата екс-шоудаун стойност за 
двете действия, които той може да предприеме с дамата, ще е както следва (тук, променливата 
„с“ означава честотата на кола на играча Х, когато той държи поп): 

<Y, блъф> = (губи срещу аса) + (губи срещу попове) + (попове фолдват, той печели пота) 
<Y, блъф> = p(X е с асо) (губи един залог) + p(X е с поп) p(X колва) (губи един залог) + p(X е с поп) p(X фолдва) 
(пот) 
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<Y, блъф> = (1/2)(-1) + (1/2)(c)(-1) + (1/2)(1 – c) (2) 
<Y, блъф> =(1/2) (-1) +1/2 [c (-1) + (1 - c) (2)] 
<Y, блъф> = -1/2 – 1/2 c + 1 - c 
<Y, блъф> =1/2 +3/2 с 
<Y, чек> = 0 

От получените изрази ще направим уравнение: 

1⁄2 – 3/2 c = 0 
c =1/3 

Сега, да определим честотата на блъфовете с дама от страната на играча У, при която на играча Х ще 
му е безразлично дали да колва с попове или не. Тук променливата “b” означава честота, с която 
играчът У блъфира с дамите. 

<X, кол> = (губи срещу асо) + (печели срещу дама) 
<X, кол> =1⁄2 (-1) + 1⁄2 [b(1)] 
<X, кол> = -1/2 + 1⁄2 b 
<X, фолд> =1/2 (b) (-2) 
<X, фолд> = - b 
-1/2 +1/2 b = - b 
b =1⁄3 

По този начин, получихме чифт оптимални стратегии: играчът Х трябва да колва в 1/3 от всички 
случаи, когато е с поп, а играчът У трябва да блъфира в 1/3 от случаите, когато е с дама. 

Нека да спрем за малко и да се опитаме да осмислим получения резултат. Главната идея за играча У 
се състои в получаването на стойност със своята съвкупност от ръце. Говорейки за експлоатация, ако 
играчът У знаеше, как ще играе неговия опонент с попове, той всеки път би могъл да прави 
правилният избор между блъфове и стойностни залози. Обаче, да приемем, че той не знае това и 
просто иска да получи максимална изгода независимо от действията на опонента. 

В този случай той има два източника за стойност: откраднатите потове с дами и спечелените залози 
с аса. По този начин, в идеалния случай играчът У би искал да направи така, че печалбата от всяка от 
тези стратегии би била равнозначна. И тогава играчът Х няма да може да го експлоатира. За това той 
трябва да блъфира с такава честота, че стойността на цялата му стратегия да не се променя 
независимо от действията на опонента му; в частност, тя не трябва да зависи от това, дали опонентът 
му колва с попове или не. Как се оказа, в този случай правилното съотношение между стойностните 
залози с аса и блъфовете с дами ще е 3 към 1. С други думи, играчът У трябва да залага с 1/3 от 
неговите дами, тъй като с асата той залага винаги. 

Да си припомним глава 11, където означихме това съотношение на блъфовете към залозите за 
стойност като “α” и показахме, че то е равно на „1/(Р + 1)“ (вижте формулата 11.1). За пота с размер 
два залога ние наистина ще получим съотношение 1/3. 

Забележка: Тук може да ви се стори, че авторът е заменил термина „честотата на 
блъфа с дамите“ със „ съотношението на блъфове и стойностни залози“, но това не е 
така. Работата е там, че поради спецификата на играта стойностите на тези 
показатели наистина са равни на 1/3. Така, ние вече пресметнахме, защо играчът У 
трябва да залага с дамите си в 1/3 от случаите. А ако погледнем съотношението 
блъфове/стойностни залози, става очевидно следното: вероятността да получиш асо и 
дама е абсолютно еднаква, и това са единствените ръце, с които ще залагаме. Тоест, ако 
разгледаме, например, шест събития, в които можем да залагаме за стойност, тогава в 
три от тях ще имаме дами, а в другите три – аса. А асата злагаме за стойност и трите 
пъти, а с дамите – само веднъж. По този начин, съотношението блъфове към 
стойностни залози ще е 1 към 3. 

Същата логика е приложима и за играча Х. Той ще иска да колва залога с такава честота, че на 
опонента му ще е безразлично дали да блъфира с дами или не. Когато блъфът на играча У успява, той 
получава два залога, а когато не успява – той губи само един. По този начин, за постигането на целта 
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си Х трябва да колва два пъти по-често отколкото да фолдва. В този случай правилното съотношение 
ще е 2/3 (останалата 1/3 се фолдва). Обаче, в половината от случаите, когато опонентът блъфира, 
играчът Х ще е с асо. Тоест, той трябва да колва с допълнителна част от ръцете си, която е равна на 
2/3 – 1/3 = 1/6. Тъй като поповете са само ½ от ръцете му, тогава, когато опонентът му е с дама, той 
трябва да колва с 2/6 (или 1/3) от своите попове. Отново се връщаме към глава 11, където доказахме, 
че играчът Х трябва да фолдва “α” пъти с онези ръце, които могат да бият блъф. Няма да е сложно да 
се досетите, тук той хвърля именно 1/3 от всичките ръце, които са способни да бият блъф. 

Очевидно е, че играчът У има положително очакване (или, както вече казахме в глава 11, 
положителна стойност) в тази игра – той може както да чекне (и да получи нулева стойност), така и 
да заложи (и да получи някаква стойност). Да пресметнем общата стойност на тази игра за играча У. 
За това трябва да разгледаме възможните стратегии и резултатите за този играч. Разбира се, бихме 
могли да пресметнем очакването от всяко действие, обаче има много по-лесен метод. Както вече 
показахме горе, ако всеки играч се придържа към оптимална стратегия, тогава играчът Х е 
безразличен към кол – с други думи, за него няма разлика между кол и фолд. Така че можем да 
приемем, че той винаги ще фолдва картите си. Разбира се, ако играчът Х наистина би следвал тази 
стратегия, неговият опонент би могъл да се възползва от този факт. Обаче, тъй като пресмятаме 
цената на играта и не търсим оптимална стратегия, ние можем просто да кажем, че стратегията на 
играча У ще остане непроменена. 

Цената на играта ще е 1/18 от залога (за играча У). Призоваваме читателя да провери този резултат 
за всички възможни стратегии на играча Х, ако той колва с попове. 

По този начин решихме тази игра на половин улица и намерихме оптимални стратегии за размера на 
пота в 2 залога. Обаче, можем да използваме същите методи, за да решим такава игра за произволен 
размер на пота. 

Нека да направим малки корекции в условията – сега размерът на пота ще е Р единици. Получената 
игра няма да е по-сложна от вече разгледаната горе игра. 

Пример 13.2 – игра AKQ #2 
- Това е игра на половин улица 
- Размерът на пота е Р единици 
- Има ограничение на размера на залога – 1 единица 

Както и миналия път, можем да направим пълната платежна матрица за тази игра: 

 

Тази матрица може да бъде съкратена чрез изключване на доминирани стратегии (както и в играта 
AKQ #1, пример 13.1): 
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Двете формули за безразличие в този случай ще изглеждат така (тук “b” е честота, с която играчът У 
блъфира с дами, а “c” – колко често играчът Х колва с попове): 

<Y, блъф> = (губи срещу аса) + (губи срещу попове) + (попове фолдват, той печели пота) 
<Y, блъф> = (1⁄2 )(- 1) + (1⁄2 )(c)(- 1) + (1⁄2 ) 1 - c)(P) 
<Y, блъф> =1⁄2 (-1) + 1⁄2 [c (-1) + (1 - c) (P)] 
<Y, блъф> = -1⁄2 - 1⁄2 c + 1⁄2 P - 1⁄2 Pc 
<Y, чек> = 0 

Приравняваме тези два израза и получаваме: 

-1⁄2 - 1⁄2 c + 1⁄2 P – 1⁄2 P*c = 0 

1 + c – P + P*c = 0 

(P + 1)с = P – 1 

c = (P – 1)/( P + 1) 

Полученият израз за „с“ е честотата на кола с попове за играча Х. Когато пък играчът У е с дама, 
опонентът му в половината от случаи ще е асо и в другата половина – с поп. Затова общият дял от 
ръцете (аса и попове), с които той ще колва, ще е 1⁄2 + (1⁄2 )(P- 1)/(P+ 1). Това, на своя ред, ще 
означава, че той трябва да фолдва 1/(Р + 1) пъти (за да бъде играчът У безразличен към блъфа), което  
е равно на вече известната ни константа „α“. 

Да намерим честотата на блъфа с дами за играча У: 

<X, кол> = (губи срещу аса) + (печели срещу дами) 
<X, кол> = 1⁄2 (-1) + 1⁄2 [b(1)] 
<X, кол> = -1/2 + 1⁄2 b 
<X, фолд>= 1⁄2 (b)(-P) 

Да съставим ново уравнение: 

-1⁄2 + 1⁄2 b = 1⁄2 (b)(-P) 
-1 + b = -b*P 
b(1+P) = 1 
b = 1/(1+P) 
b = α 

И отново стигнахме до извода, че отношението на блъфове към стойностни залози трябва да е равно 
на „α“. 

Сега вече можем да пресметнем цената на играта: 
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И така, цената на играта за играча У е (P-1)/6(P+1). С увеличаването на размера на пота, цената на 
играта се доближава до 1/6. Ако потът стане прекалено голям, тогава играчът Х просто ще колва с 
всичките си попове, а играчът У практически ще спре да блъфира. В тази ситуация играчът У ще получи 
залога само ако той е с асо, а опонентът му е с поп. Вероятността за това раздаване е 1/6. 

Накрая, трябва да направим една забележка: посоченото горе решение важи само за потове, по-
големи от 1 единица. Причината това да е така се състои в следното: когато потът е по-малък от 1, 
играчът У винаги ще губи пари, блъфирайки с дамите – в този случай играчът Х просто винаги ще 
колва с аса, което е половината от неговите ръце. Дори ако играчът Х ще фолдва всичките си попове 
и ще предава пота на опонента си, това пак ще е недостатъчно за компенсиране на загуба от един 
залог, когато потът е малък. Колкото е по-близък размерът на пота до единица, толкова по-голямо 
става съотношението „α“. При пот от 2 единици то е равно на 1/3, при пот от 1.5 единици то е 2/5, 
при 1.1 единици – 10/21 и, когато потът е равен на 1 единица, играчът У спира да блъфира. 

Можем да проследим промяната на цената на играта на една графика. Обърнете внимание върху 
това, което се случва с линиите при Р = 1: играчът У преминава от пълното отсъствие на блъфове към 
блъфове с половината от неговите ръце. Причината за това е фактът, че колът се превръща в смесена 
стратегия, както и блъфът. Ако потът е по-малък от единица, тогава нито един играч няма нито да 
блъфира, нито да колва, обаче, тази стратегия не може да се експлоатира заради честотата, с която 
асото се появява в диапазона на всеки играч. Също така, можете да забележите, че при големи 
размери на пота играчът Х трябва често да колва залога, докато играчът У трябва рядко да блъфира. 
По този начин, увеличаването на размера на пота е изгодно за играча У. 

 

Фиг. 13.1: Оптимални стратегии за лимитна игра AKQ 
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Какъв извод можем да направим? Изменението на размера на пота оказва влияние върху 
стратегиите на играчите и върху тяхното очакване. Също така е важно да се разбере, че решението 
на игрите с потове с произволни размери често не е по-сложно от решението за потове с фиксирани 
размери. По-нататък няма да търсим решения за игри с определен пот (освен, ако това не е темата 
на нашия разговор), и просто ще смятаме, че във всяка игра има някакъв пот Р. 

Трябва да се запомни 

 Съотношението на стойностни залози към блъфове е ключът към оптималната 
игра, когато и двамата играчи имат ръце с ясно определена сила (нътс, средни 
ръце, въздух). 

 В лимитния покер практически никога не трябва да се залага на ривъра с ръце, 
които могат да бият само блъф или да получат кол от по-силна комбинация. 

 Дисконтирането (изключване) на картите може съществено да влияе върху 
диапазона на опонента. 

Глава 14: Стига сме гадали – размери на залога в NoLimit покер 
Бетсайзингът е доста важна част от NoLimit Holdem, но по някаква причина почти всички автори на 
книги и статии за покер не й отделят достатъчно внимание. При това диапазонът от препоръките, ако 
има такива, е максимално широк – от минбетове до овърбетове. В по-голямата си част тези съвети са 
въз основа на личен опит, а математическото тълкуване е оставено настрани. В тази глава ще се 
опитаме да покажем полезни алгоритми, които ще ви помогнат да се ориентирате в размерите на 
вашите залози. 

За начало нека да разгледаме игра на половин улица срещу ясновидец (няма ограничения в залога). 
Миналия път, ако си спомняте, анализирахме лимитен вариант на тази игра – в нея ясновидецът 
залагаше с всичките си силни ръце и малко количество блъфове, при това в съотношение, което 
правеше другия играч безразличен към избора на действие. Обаче, в игри без лимит ние можем да 
правим залози с произволен размер. 

Пример 14.1 – Игра на половин улица с ясновидец 
- Това е игра на половин улица 
- Размерът на пота е 1 единица 
- Размерът на залога няма ограничение 
- Играчът У е ясновидец и ръката му се избира по случаен начин от диапазон, където 

половината от ръцете са блъфове, а другата половина – нътс. 

Забележка: в лимитната версия на тази игра използвахме малко друга система от означения. Така, 
потът беше Р единици, а залогът – 1 единица. Тук, обаче, тъй като можем да залагаме произволно 
количество пари, ще смятаме, че потът е равен на 1 единица, а залогът – на някакво “S” (което е 
свързано с размера на пота). 

Да видим, как ще протече тази игра. След като играчът Х чеква, играчът У ще заложи с всичките си 
нътс и ще защитава тази част от диапазона си с някакво количество блъфове така, че опонентът му да 
е безразличен към кола. При това играчът У ще избере размер на залога s и ще го използва за 
всичките си ръце. Ако залозите ще бъдат с еднакъв размер, тогава, за да се смята тази стратегия за 
оптимална, очакването от всичките залози срещу идеалния опонент трябва да е еднакво. 

Да приемем, че функция f(s) изразява очакването на играча У за различни размери на залога. Трябва 
да намерим точка, в която функцията достига максимума – това ще е негов оптимален бетсайзинг (и 
решението на тази игра). Ако играчът У залага за стойност и блъфира с оптимално съотношение, 
тогава на играча Х му е безразлично какво да прави: да колва или да фолдва. Така че, за да улесним 
пресмятанията, можем да приемем, че играчът Х колва всеки път (при условие, че стратегията на 
играча У не се променя от този факт).  
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В глава 11 установихме, че отношението блъфове към стойностни залози за играча У ще е равно на α, 
а играчът Х трябва да фолдва α от всичките си ръце, които могат да бият блъф. За безлимитни игри 
(формулата 11.2): α = s/(1 + s). 

За всеки размер на залога s играчът У ще блъфира с s/(1 + s) от нътс-ръцете си. Нека у е делът на 
нътсове в неговия диапазон, тогава (глава 11, пояснение след формула 11.3): 

f(s) = (честота на стойностен залог) (размер на залога) (честота на кола) 
f(s) = (y)(s) (1 / (1 + s)) 
f(s) = ys/(1 + s) 

Обаче, получената от нас функция няма локални минимуми или максимуми: 

 

Фиг. 14.1: Игра срещу ясновидец 

Забележка: Линията на графиката „Кол (Х)“ се описва от коефициента α 

Нещо повече, тази функция нараства до безкрайност, така че играчът У може да максимизира 
очакването си, залагайки целия си стак (и блъфирайки в съответно количество случаи). Според 
условията на играта диапазонът на играча У се състои от 50% нътс и 50% блъфове. Но, нека сега у е 
равен на 3/5, тоест 3/5 от диапазона му ще са нътс, а 2/5 ще са блъфове. При това, стаковете в ръката 
са 5 пъти по-големи от пота. Играчът У влиза ол-ин. Как трябва да отговори неговия опонент? Ами, 
ако играчът У ще направи залог с размера на пота (s = 1)? 

Колкото до отговора на първия въпрос, тук, привидно, всичко е лесно – играчът Х трябва да фолдне 
α = 5/(1+5) = 5/6 от ръцете си и да колне с останалите. 

Така, той прави опонента си безразличен към блъфа. 

А сега да погледнем, защо това не е точно така. 

 Играч У: Залага 5 единици с всички нътс и блъфове 

 Играч Х: Колва с 1/6 от ръцете си. 

С блъфовете си играчът У ще вземе пота от 1 единица пет пъти от шест, очакването му е 5/6. В същото 
време той ще загуби залог s = 5 веднъж от 6 пъти; и така, очакваната му загуба е 5/6. Това прави 
нулево очакване по блъфове (независимо от честотата им). Колкото до стойностни залози, играчът У 
ще спечели 5 единици 1/6 пъти. И тъй като неговия диапазон се състои от 3/5 стойностни ръце, 
общото му очакване в играта ще е ½ от единица. 

Забележка: Ако очакването на играча У е ½ от единица, то очакването на опонента му 
ще е -1/2. 

Но, какво ще стане, ако играчът Х винаги фолдва ръката си при залог? Тогава играчът У просто ще 
спечели пота с всичките си блъфове (които са 2/5 от неговите ръце) и нищо няма да получи от 
стойностните си залози. Излиза, че намерената от нас стратегия не може да се смята за оптимална, 
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тъй като играчът Х има възможността едностранно да подобри очакването си, започвайки да фолдва 
всичко подред. На своя ред, играчът У може да се опита да експлоатира този факт, влизайки ол-ин с 
всичките си блъфове. Да предположим, че той ще направи точно това. Със своите нътс той няма да 
получи нищо, а с въздух – ще спечели целия пот – в крайна сметка неговото очакване ще са същите 
2/5 от единица. И така, срещу дадена стратегия най-добрият отговор от страната на играча Х ще е 
фолд с всичките му ръце. 

Забележка: Може да ви се стори странно, защо играчът У ще получи очаквана печалба от 
само 2/5, когато той взима целия пот. Обаче, тук е важно да се помни, че ние все още 
имаме работа с екс-шоудаун стойност. С други думи, дори ако опонентът фолдва 
картите си, играчът У с блъфовете си ще спечели целия пот от по-силната ръка (тъй 
като блъфът има 0% очакван дял, а ръката на играча Х – 100%), а с нътс – той няма да 
получи нищо (на играча У така или иначе принадлежат 100% от пота). 

Това е много важен извод: най-добрата стратегия на играча Х ще е фолд, дори ако неговия опонент 
блъфира с всичките си мъртви ръце. Това се случва поради факта, че диапазонът на играча У е много 
силен (както си спомняте, дадохме му много нътс), и неговия опонент фактически не може да 
направи нищо по този въпрос, тъй като всеки кол ще има отрицателно очакване. 

Ето и графиката на цената на играта и стратегиите на участниците: 

 

Фиг. 14.2: Игра срещу ясновидец, у = 0.6 

Забележка: Графиката горе трябва да се чете по следния начин. Линията „Кол (Х)“ трябва 
да се разбира като честота на кола за играча Х, която зависи от коефициента α. Линията 
“f(s) за играча У“ трябва да се разбира като очакване на играча У. Когато играчът Х спира 
да колва, опонентът му взима пота с всичките си блъфове (помнете, все още говорим за 
екс-шоудаун, така че нътс на играча У не получават нищо) точно 40% пъти, тъй като 
именно така разделихме нътс и блъфове (60% и 40%). 

А сега да отговорим на втория въпрос: какво, ако играчът У залага не целия си стак, а само 1 единица 
(размер на пота, s = 1)? Може да ви се стори, че можем да погледнем горната графика, да намерим 
точката s = 1 и да кажем, че играчът Х трябва да колва с половината от ръцете си. Обаче, не е толкова 
лесно. В действителност, играчът Х пак трябва да фолдва всичките си ръце. Нещо повече, дори ако 
играчът У залага 1% от пота, това решение изобщо няма да се промени. 

Нека да помислим, защо това е така. За тази цел трябва да анализираме, как играчът У може да 
експлоатира коловете на опонента си. Ние знаем, че играчът Х ще е принуден да фолдне ръката си, 
ако играчът У влезе ол-ин. Сега да си представим, че играчът Х ще се сблъска с по-малък залог и 
отговаря с някаква смесена стратегия. Тогава играчът У може да започне да залага малко с всичките 
си нътс и да пушва с блъфове. И така нататък. Обаче, докато играчът У има възможността да подобри 
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очакването си срещу стратегията на опонента, ние не можем да кажем, че сме намерили оптимална 
стратегия. От друга страна, играчът У може да влиза ол-ин във всяка ръка – това е неговата оптимална 
стратегия. За играча Х това фактически означава, че неговото очакване срещу оптималната стратегия 
на опонента е равно на фолд още преди играта да е започнала. Следователно, оптималната стратегия 
за играча Х е фолд! 

Забележка: Това обяснение може да ви се стори нелогично. На пръв поглед то не обяснява, 
защо играчът Х трябва да фолдва всичко, дори ако опонентът му залага само 1% от пота. 
Работата е там, че в случай s = 1% играчът У ще играе неоптимално, но ще има 
възможността да подобри очакването си срещу играча Х, експлоатирайки неговите 
адаптации. А това означава, че стратегията на играча Х също няма да е оптимална, тъй 
като неговия опонент може да подобри своето очакване (и по този начин да намали 
очакването на играча Х). 

В глава 13 разгледахме лимитната игра AKQ. Както вероятно си спомняте, там намерихме начин за 
определяне на оптималната честота на блъфове и колове за всеки играч. Да погледнем отново към 
тази игра, но вече в безлимитния й вариант. 

Пример 14.2 – Игра AKQ #3 
- Играта е на половин улица 
- Размерът на пота е 1 единица 
- Залозите нямат ограничение в размера (стаковете са по n брой залози) 

Правилата в тази игра са идентични с онези, които използвахме в предишния пример – играчът Х 
чеква, а неговия опонент се опитва да извлече максимум стойност със своя диапазон. Обаче, вместо 
лесния избор между бет и чек, пред играча У стои по-сложна задача. Ако той реши да залага, той ще 
трябва да избере размера на залога. Тук ще смятаме, че чекът от негова страна означава решение да 
вложи в пота 0 единици. 

Веднага може да се забележи, че от страната на играча У би било глупаво да залага повече от размера 
на пота. Но, ако той все пак го направи, тогава играчът Х може да отговаря на блъфовете му с асата 
си и никога да не колва с попове. Така че можем да не разглеждаме залози, по-големи от пота. 

А сега да си представим, какво може да се случи, ако играчът У ще използва различни размери на 
залога за блъф и стойност. Очевидно е, че играчът Х ще съумее да се възползва от този факт – за него 
е достатъчно да започне да фолдва всичките си попове срещу залози „за стойност“ и да колва с тях 
срещу всички залози на „блъф“. С други думи, за всеки размер на залога, който използваме със 
стойностни ръце, трябва да имаме някакво количество блъфове (което се определя от коефициента 
α). Важно е да се разбере, че, ако съществува някакъв размер на залога s, при който нашето очакване 
е по-високо, отколкото при залог с размер t, тогава стратегията ни не е оптимална. В този случай ние 
можем просто да започнем да залагаме s с целия диапазон и да подобрим стратегията си. Така че в 
оптималната стратегия на играча У ще остане само един размер на залога (или няколко от тях ще имат 
еднакво очакване). 

За да намерим оптималната стратегия, трябва да определим оптималните тенденции за блъф и кол 
при произволни s, а след това да ги използваме, за да съставим функции за математическото 
очакване на играча У (ще я означим като f(s), както в горния пример). След като получим тази 
функция, ще можем да намерим нейния максимум и, съответно, оптималния размер на залога. 

Както знаем от глава 11, отношението на блъфове към стойностни залози за играча У се определя 
чрез коефициент α, при това точно такова количество ръце (α) трябва да фолдва играчът Х. стойността 
на α ни е известна, то е равно на s/(1 + s). За произволно s ще е вярно следното: играчът У ще блъфира 
s/(1 + s) пъти, когато държи дама, а играчът Х ще фолдва s/(1 + s) от всичките си ръце. 

Вече показахме, че играчът У има нулево очакване с блъфовете си, тъй като играчът Х ще колва 
достатъчно често, за да го направи безразличен към това действие (по този начин математическото 
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очакване от блъфа ще е равно на очакването от чека, тоест - на нула). Обаче, стойностните залози ще 
имат положително очакване за играча У, тъй като неговия опонент понякога ще колва с поп. 

Играчът Х трябва да колва (1 – α) пъти, или 1/(1 + s). Да извадим от тук ½, тъй като с асата играчът Х, 
очевидно, винаги ще колва: 

сkings = 2(1/(1 + s) - 1⁄2) 
ckings = 2/(1 + s) - (1 + s) /(1 + s) 
ckings = (1 - s)/ (1 + s) 

Забележка: Вече сте се сблъсквали с тази формула в предните глави.  

И така, играчът Х трябва да колва с (1 - s)/(1 + s) от неговите попове. Ако играчът У в този случай държи 
асо, тогава той ще спечели залога s, а очакването от този сценарий ще е s(1-s)/(1+s). И това ще се 
случи в 1/6 от случаите, затова очакваната печалба за играча У ще е: 

f(s) = s (1 - s) /6(1 + s) 

Всичко, което остана да направим, е да изберем такова s, че стойността на функцията да е 
максимална. Преди да се захванем с пресмятанията, нека да погледнем графиката на получената 
функция: 

 

Фиг. 13.3: Очакване на играча У в безлимитна игра AKQ 

Да намерим максимума на тази функция. За целта взимаме производна от функцията и я 
приравняваме към нула: 

f(s) = s(1 - s)/(1 + s) 
f(s) = -(s2 +2s-1)/(1+s)2 
s2+ 2s - 1 = 0 
(1+s)2 = 2 
s = -1 ± √2 

Решението (-1 - √2) е невъзможно решение, тъй като не можем да направим отрицателен залог. 
Следователно, ( √2 – 1) (или, приблизително 0.414) ще е оптимален размер на залога. 

В книгата си „Теория на покера“ Дейвид Склански е въвел понятие „Фундаментална теорема на 
покера“ по аналогия с „Фундаменталната теорема на Алгебра“. 

Полученият от нас отговор (√2 – 1) толкова често се среща в покер-анализа, че ние просто ще го 
наричаме „Златно сечение“ в покера и ще въведем специално означение “r”. Това число ще срещаме 
често. 

r = √2 - 1          (14.1) 

И така, в една игра, където са изпълнени следните условия: 

- В диапазона ни има и нътс, и блъфове 
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- Когато сме с блъф, опонентът ще има нътс в 50% от случаите – в другите 50% от случаите той 
ще държи ръка, която може да бие само блъф. 

оптималният размер на залога ще е залог с (√2 – 1) от размера на пота (приблизително 41%) с 
всичките нътс и блъфове (при това, с последните трябва да залагаме (1-1/√2) пъти. Вашият опонент, 
на своя ред, ще колва с всичките нътс и някакво количество средни ръце. При това, той ще колва с 
1/√2 от всичките му ръце (70% от диапазона). 

Можем да използваме този алгоритъм, за да решим по-сложни безлимитни игри. В AKQ 
определихме, че оптималната стратегия изисква само един размер на залога. Обаче, както ще видим 
сега в примера с разпределение [0, 1], понякога диапазонът от залозите може и да е по-широк. 

Пример 14.3 – [0, 1] игра #3 
- Играта е на половин улица 
- Залозите нямат ограничения. Ефективният стак е значително по-голям от пота 
- Размерът на пота е 1 единица 
- Играчите могат да фолдват ръцете си. 

Тук имаме работа с позната ситуация – играчът Х чеква, а опонентът му може или да чекне отзад, или 
да заложи. Обаче, тук ще ни се наложи да разглеждаме не една, а две променливи: силата на ръката 
и размерът на залога. В случая с AKQ, ако играчът У държеше дама, той можеше да избере между 
залог и  чек. В безлимитната версия на играта, той също така трябва да избере и размера на залога. 

В играта [0, 1] играчът У трябва да определи размера на залога за всяка ръка, при това е напълно 
възможно той да е принуден да използва плаващ бетсайзинг (в зависимост от силата на ръката си). 
Както и в предишните примери, за решаването на тази игра ще въведем система от променливи и 
всеки от играчите ще се опитва да максимизира очакването си, използвайки само онези променливи, 
върху които той има влияние. 

Първо, да се върнем към някои изводи, които направихме в примера 14.2. Така, ние уверено можем 
да кажем, че стратегията на играча У ще подразбира и блъфове, и стойностни залози, като те ще са 
свързани помежду си чрез коефициента α. Тогава играчът Х ще трябва да колва залога s на неговия 
опонент толкова пъти, че да го направи безразличен към блъфа. 

Можем да изразим стратегията на играча Х чрез функция, зависеща от s. Нека х(s) е прагът за кол за 
играча Х. Тогава диапазонът х(s) ще се състои само от ръце, които могат да бият блъф. Очевидно е, че 
играчът Х никога няма да колва с ръце, които губят срещу блъфовете на опонента му. При това играчът 
Х никога няма да колва в точка х(0), която ще наречем х0 (в нея размерът на залога е равен на нула). 

Забележка: Праговата стойност за кол на играча Х е х(0), тъй като при залог 0, той не 
може да колва, и, както вече беше казано горе, диапазонът за негов кол зависи от размера 
на залога. По този начин в диапазона на играча Х трябва да има някаква толкова слаба 
гранична ръка, която не иска нищо да влага в пота. 

Играчът Х ще построява функцията си х(s) така, че в случай, когато ръцете на неговия опонент са по-
слаби от х0, той ще е безразличен към блъфа. С други думи, играчът Х ще колва залога с размер s 
достатъчен брой пъти, че на опонента му ще безразлично какво да прави: да чеква или да залага s с 
мъртва ръка. По този начин, s1, s2, s3 и така нататък ще имат очакване, което е равно на очакването от 
чека за играча У. 

Да намерим границата за безразличие: 

 

P(играчът Х със силна ръка)(-s) + p(играчът Х със слаба ръка)(+1) = k 

(x(s) – 0)(-s) + (y0 – x(s))(+1) = k 
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Y0 – x(s) – sx(s) = k (където k – е някаква константа) 

x(s) = (y0 - k)/(1+s) 

Забележка: Вече се сблъсквахме с такива диапазони, когато анализирахме играта „Пуш 
или Фолд“. Така, [0, x(s)] означава диапазон от ръце за играча Х от най-силните (0) до 
границата за кол x(s), зависеща от размера на залога. На своя ред, диапазонът [x(s), y0] се 
състои от всички ръце между границата за кол и границата за блъф на играча У. 

Не е напълно ясно, защо в дясната част на уравнението авторите използват вместо нула 
някаква константа “k”, която би трябвало да означава очакването от чека. Нали, ако 
приемем, че тя е равна на нула, ще получим същите резултати, които получихме в глава 
11 (при това ходът на решението няма да бъде повлиян по никакъв начин). Освен това, 
при k = 0 можем да получим един много важен резултат, който ще е полезен при 
намирането на х0. 

Вече определихме, че х(0) = х0, тогава (у – k) = x0: 

x(s) = x0/(1+s)         (14.2) 

Изведохме формула, която фактически казва следното: ако играчът Х прави чек, а опонентът му 
залага s, тогава играчът Х ще колва с всички ръце, които са по-добри от х0/(1 + s). Все още нямаме 
никаква представа за стойността х0, обаче играчът Х никога не трябва да колва дори най-малките 
залози, ако ръката му е по-слаба от намерената граница. 

А сега да се върнем към стратегията на играча У. Неговата стратегия за стойностни залози също ще 
зависи от s. Трябва да съставим функция, която при зададен размер на залога ще връща силата на 
ръката, съответстваща на този залог. 

Ако играчът У залага s с някаква ръка у, той ще загуби залога си, ако играчът Х държи по-добра ръка 
(това ще се случи у пъти), и ще спечели s, ако опонентът му е с ръка между границата за кол х(s) и у. 
Това ще се случва (х(s) – у) пъти. Следователно, очакването на играча У ще е: 

<Y> = (вероятност за загуба) (-s) + (вероятност за печалба)(s) 
<Y> = (y)(-s) + (x(s) - y)s 
<Y> = sx(s) – 2sy. 

За да намерим максимум на тази функция, трябва да вземем нейна производна и ще получим: 

sx’(s) + x(s) - 2y=0 
s(-x0 /(1 + s)2) + x0 / (1 + s) - 2y = 0 
x0 / (1 + s)2 – 2y = 0 
y1(s) = x0 / 2(1 + s)2 

Това е стратегията за стойностни залози за играча У. Както може да се види, всяка стойност отговаря 
на съответен бетсайзинг. Вече сте запознати с принципа за скриване на информация, така че на пръв 
поглед може да ви се стори, че играчът У би допуснал огромна грешка, следвайки тази стратегия – 
нали всеки път той фактически открито ще «казва» за силата на ръката си. 

Обаче в тази игра неговият опонент няма да може да експлоатира тази очевидна слабост, тъй като на 
всеки стойностен залог на играча У ще се пада строго определено количество блъфове. Така че, 
решавайки какво да прави срещу залога s, играчът Х може да направи или лесен кол (когато е уверен, 
че неговата ръка е по-добра), или граничен кол (когато знае, че опонентът му държи или блъф, който 
той може да бие, или стойностна ръка, която пък бие неговата), или да фолдне ръката си. Нещо 
повече, според правилата на играта, играчът Х не може да направи рейз, така че играчът У изобщо не 
трябва да се тревожи за факта, че показва силата на ръката си. 

Следващата ни задача е да определим диапазон за блъф на играча У, който би съответствал на току 
що намерения валю-диапазон. 

Ето какво имаме на даден момент: 

В интервала [0, х(0)] играчът Х колва съобразно неговата функция х(s). 
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В интервала [х(0), 1] той винаги трябва да фолдва ръката си. 

В интервала [0, у1(0)] играчът У залага за стойност съобразно неговата функция у(s). В интервала 
[y1(0),y0(0)] той ще чеква, а с по-слаби ръце той ще блъфира в съответствие с у0(0). 

Забележка: Граничната стойност за залога на играча У ще е у1(0), тъй като е очевидно, 
че, ако силата на неговата ръка зависи от размера на залога и ние залагаме 0, то това е 
равносилно на чек. В същото време остава неизвестна втората гранична стойност, 
ограничаваща диапазона за чек отдолу. 

А сега да намерим стойността х0 и да покажем връзката между диапазоните за блъф и стойност за 
играча У. Вече знаем, че неговата функция за стойностни залози изглежда по следния начин: 

y1(s) = x0 /2(1 + s)2 

Ще диференцираме тази функция. 

dy = x0 /(1 + s)3ds 

Вече знаем, че блъфовете и стойностните залози са в съотношение α, тоест s/(1 + s). Това 
съотношение е приложимо и тук, тъй като фактически имаме работа с нарастването на функцията за 
стойностни залози (което е и смисълът на производна). Получаваме израза за блъфове: 

sx0 / (1+s)4ds 

Сега можем да намерим областта, намираща се под функцията за блъфове – това ще делът на 
блъфовете в общата стратегия. 

Забележка: търсенето на площ/лице на областта под дадена функция е операция 
интегриране. 

∫
𝑠𝑥0

(1 + 𝑠)4
𝑑𝑠

∞

0

 

Да направим замяна: t = (1 + s) и ще получим: 
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Забележка: Признавам, направих проверка – просто си припомних старото добро 
интегриране и всичко е точно така! 

Следователно, областта на блъфове за играча У е 1/6 х0. Тъй като областта на блъфовете започва 
веднага след границата х0, получаваме: 

Х0 + 1/6 х0 = 1 
Х0 = 6/7 

Забележка: Именно тук се появява онзи „важен резултат“, за който говорихме във 
формулата х(s). Ако приемем, че k наистина е равно на нула, тогава х0 = у0. Това, на свой 
ред, означава, че областта х0 е равна на сбора на областите за стойност и чек за играча 
У (както вече знаем, неговите гранични стойности са: 0, у1, у0). Сборът и на трите 
области за играча У е 1. Затова горното уравнение има смисъл. 

По този начин можем да определим диапазона за блъф на играча У, обаче ще оставим тази задача за 
по-мотивирани читатели. Да се върнем към функциите за стратегиите и на двамата участници (тук не 
сме включили функцията за блъф за играча У): 

x(s) =6⁄7 (1+s) 
y(s) =3⁄7 (1+s)2 

Обаче, главният извод от този пример не са самите оптимални стратегии, а методът, който 
използвахме в търсенето на правилния бетсайзинг. При решаването на всяка от игрите (AKQ и [0,1]) 
разглеждахме променливи, които могат да бъдат контролирани от всеки участник, но не и 
стратегическите им опции. С други думи, всеки играч се опитваше да максимизира очакването си 
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чрез използване на достъпни за него променливи (в нашия случай, това беше размерът на залога за 
играча У). 

От игрите на половин улица, които анализирахме в последните четири глави, можем да извлечем 
множество поуки: 

 Игра срещу ясновидец – съотношение на блъфове и стойностни залози 

 [0, 1] игра #1 – области с чисти стратегии и гранични стойности 

 [0, 1] игра #2 – използване на съотношение на блъфове и стойностни залози за непрекъснати 
симетрични разпределения 

 [0, 1] игра «Пуш или Фолд» - неопределеността на шоудауна принуждаваше участниците да 
играят по-агресивно преди флопа 

 „Пуш или Фолд“ за NoLimit Holdem – решение на реална ситуация 

 Лимитен случай на игра AKQ – блокърите имат съществено влияние върху оптимална 
стратегия 

 Безлимитен случай на игра AKQ – за първи път получихме оптимален бетсайзинг 

 [0, 1] игра – решение на сложни стратегически функции за непрекъснати разпределения 

Трябва да се запомни 
 Проблемът с бетсайзинга в покера може да бъде решен аналитично. За целта трябва да 

се съставят функции, които зависят от размера на залога. Тогава играчът, който 
решава, колко пари ще бъдат сложени в пота, ще съумее да намери такъв бетсайзинг, 
който ще максимизира неговото очакване. А това, на свой ред, ще позволи да се намери 
чифт оптимални стратегии. 

 Когато единият играч има много силен диапазон, или той е ясновидец, тогава е напълно 
възможно оптималната стратегия за неговия опонент да е фолд с целия диапазон срещу 
какъвто и да е залог. 

 Скриването на информация става особено важно, когато играчите могат да залагат с 
произволен размер на залога. 

Глава 15: Играчът Х нанася ответен удар – игри на пълна улица 
В предишните глави обсъждахме предимно игрите на половин улица, където играчът Х можеше само 
да чекне, а опонентът му взимаше решение дали да заложи или да чекне бихайнд (което водеше до 
шоудаун). В глава 15 ще започнем да изучаваме игри на пълна улица – тук играчът Х също действа 
пръв, обаче може да избира между чек и бет. Ако той избере последното, тогава играчът У може да 
рейзне (ако правилата на играта го позволяват), да колне или да фолдне. Съответно, в отговор на чек 
той може или да заложи, или да види безплатен шоудаун. 

Някои от изводите, който направихме при анализа на игрите на половин улица, ще са полезни и тук, 
обаче, някои от концепциите ще се наложи да се преработят изцяло. Така, например, съотношенията 
между стойностни залози и блъфове за играча Х няма да се отличават от тези за играча У. Обаче, тъй 
като сега играчът Х може да направи залог, неговия диапазон за чек ще е малко друг.  А това ще 
повлияе върху стратегията на играча У. 

Освен това, важно е да се разбере, че играчът Х не може да губи в математическото очакване при 
игра на пълна улица (в сравнение с игра на половин улица), при условие, че правилата на играта 
остават непроменени. Ако това не е така, тогава играчът Х би могъл да игнорира новите стратегически 
възможности и да следва старата си стратегия. В същност, тук екстраполираме определянето на 
стратегическите възможности, защото те не могат да имат отрицателно очакване. Следователно, за 
играча Х залогът трябва да има поне нулево очакване - в противен случай той може просто да се 
откаже от тази линия и просто да чеква. 

И друго, в пълноценните игри (това е вярно и за всяка игра, която е малко по-сложна от игра на 
половин улица) ние ще описваме оптималните стратегии в малко друга светлина. В игрите на половин 
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улица, в частност в игра [0, 1], всеки участник фактически имаше само два варианта за действия. 
Играчът У можеше да чекне или да заложи, а неговия опонент можеше или да колне, или да фолдне. 
И тъй като всяка от тези стратегии се изразяваше само с едно решение, можехме да направим 
паралел между стратегията „фолд“ и стратегически избор „фолд“. 

Също така, в игрите на половин улица стратегията на всеки участник беше разделена на определени 
области. В игрите [0, 1] това бяха интервали, където се прилагаше само един стратегически избор. 
Освен това, разгледахме примери, където определени ръце трябваше да се играят със смесени 
стратегии (игра AKQ). Но във всеки от тези случаи участниците избираха диапазон от ръце и съответна 
стратегическа възможност, а сборът от диапазони представляваше самата стратегия. 

Но в игрите на пълна улица ситуацията е друга. Ако по-рано играчът Х беше длъжен да направи чек, 
то сега той има избор между кол и фолд. Според нас, това не са две отделни решения. Затова в 
нашите модели играчът Х ще избира измежду по-сложни стратегии: Бет, Чек-Кол и Чек-Фолд. Ще се 
променят и платежните матрици – сега те ще отразяват очакването от цели линии, но не и от 
конкретните действия. 

Да започнем с анализа на първата игра в този раздел – друг вариант на познатата ни игра AKQ. 

Пример 15.1 – Игра AKQ #4 
- Играта е на пълна улица 
- Размерът на пота е Р единици (Р > 1) 
- Размер на залога е 1 единица 
- Играчите не могат да рейзват 

Да съставим пълната матрица за екс-шоудаун плащанията за тази игра (всичките плащания са за 
играча У): 

И
гр

ач
 

Х
 

И
гр

ач
 

У
 

Асо Поп Дама 

Х бетва Х чеква Х бетва Х чеква Х бетва Х чеква 

Кол Фолд Бет Чек Кол Фолд Бет Чек Кол Фолд Бет Чек 

Асо 

Бет 

 

-1 0   -1 0   

Чек/Кол   -1 0   -1 0 

Чек/Фолд   +Р 0   +Р 0 

Поп 

Бет 1 -Р   

 

-1 0   

Чек/Кол   1 0   -1 0 

Чек/Фолд   0 0   +Р 0 

Дама 

Бет 1 -Р   1 -Р   

 Чек/Кол   1 0   1 0 

Чек/Фолд   0 0   0 0 

Веднага можем да изключим доминираните стратегии и да опростим играта. За играча Х линията 
Чек/Фолд с асо е доминирана от линията Чек/Кол. Обратното е вярно за дамата – линията Чек/Фолд 
има по-високо очакване. Колкото до играча У, тук трябва да изключим Кол с дама и Фолд с асо. Освен 
това, Чекът с асо е доминиран от Бет. В резултат ще получим следната опростена матрица: 

Играч 
Х 

Играч У 
Асо Поп Дама 

Кол Бет Кол Фолд Бет Чек Фолд Бет Чек 

Асо 
Бет 

 
-1 0   0   

Чек/Кол   -1 0  -1 0 

Поп 

Бет 1  

 

0   

Чек/Кол  1  -1 0 

Чек/Фолд  0  +Р 0 

Дама 
Бет 1  1 -Р   

 
Чек/Фолд  0   0 0 
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Можете да забележите, че стратегията Бет с попове е доминирана и за двамата играчи: 

Играч Х Играч У 
Асо Поп Дама 

Кол/Бет Кол/Чек Фолд/Чек Фолд/Бет Фолд/Чек 

Асо 
Бет 

 
-1 0 0 0 

Чек/Кол 0 0 -1 0 

Поп 
Чек/Кол 1 

 
-1 0 

Чек/Фолд 0 -Р 0 

Дама 
Бет 1 1 -Р 

 
Чек/Фолд 0 0 0 

Нека да разгледаме стратегическите възможности за избор на играча Х. Той може да направи Чек с 
всичките попове, а след това да колне или да фолдне при залог от опонента, за да направи играча У 
безразличен към блъфа с дама. Освен това, той трябва да избере стратегия за своите аса и дами. 
Така, с асо той може да избере Чек/Кол и да получи стойност от блъфа на опонента (когато същия 
заложи с дама). Обаче, и в залога има стойност – тогава играчът У понякога ще колва с поп. Колкото 
до дами, то играчът Х получава стойност от успешен блъф срещу попове и губи стойност в ситуации, 
когато неговия опонент колва с А и К. 

При играча У всичко е по-просто: той трябва да избере стратегии само за поповете си (с които той 
трябва да колва достатъчно често, за да направи опонента си безразличен към блъфа с дами) и 
дамите (за да е безразлично на опонента му, какво да прави с поповете си). 

И така, стратегия за играча Х ще има три променливи: 

 Честота на бета с Аса – х 

 Честота на кола с попове – с (тъй като играчът Х винаги чеква с попове, то тази променлива се 
отнася за линията Чек/Кол) 

 Честота на блъфа с дами – b 

Стратегията на неговия опонент ще има две променливи: 

 Честота на кола с попове - су 

 Честота на блъфа с дами - by 

Да разгледаме ситуация, когато играчът Х залага. Вече определихме, че такъв сценарий е възможен 
само когато той е с аса или с дами. Опонентът му трябва да колва с попове толкова често, че играчът 
Х да е безразличен към блъфа. При това няма значение дали играчът Х винаги залага с аса, или 
понякога избира линията Чек/Кол. Както и в игрите на половин улица, ако играчът Х залага с 
диапазон, който се състои от аса и дами, играчът У трябва да фолдне точно α от неговите ръце, които 
могат да бият блъф. Използвайки изводите ни от играта AKQ #2 (пример 13.2), можем да кажем, че, 
когато играчът Х залага, неговият опонент трябва да колва с (Р – 1)/(Р + 1) от неговите попове. 

На своя ред, играчът Х трябва да залага с асата и дамите си така, че опонентът му да е безразличен 
към кола с попове. И тук трябва да се обърнем към разликата между екс-шоудаун очакванията за 
двете възможни действия на играча У. Когато колва залога с поп, асото на играча Х ще спечели 1 
единица. В същото време, ако играчът У фолдне ръката си, той няма да спечели нищо (тук говорим 
за екс-шоудаун, така че, ако по-добрата ръка взима пота, тя фактически не печели нищо). Обаче, 
когато играчът Х е с дама, играчът У печели не само залога на опонента си, но и целия пот, тъй като 
неговата алтернатива би била фолд и загубата на пота срещу по-слаба ръка. По този начин, тъй като 
играчът У печели (Р + 1) залога, колвайки срещу дама, и губи 1 залог срещу асо, играчът Х трябва да 
залага с 1 дама на всеки (Р + 1) аса. 

Забележка: Макар че това определение може да ви се стори малко объркващо, ние вече се 
сблъсквахме с него при решаването на игра AKQ по-рано. То лесно може да се провери чрез 
формулите за математическото очакване в описаните ситуации. 
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Изразявайки всичко това във формула, получаваме: 

b/x = 1/(P+ 1) = α       (15.1) 

И отново виждаме, че фундаменталната константа, изразяваща съотношението между блъфове и 
стойностни залози, изобщо не се е променила. Не можем да не обърнем внимание и върху 
променливата b в стратегията на играча Х, тъй като лесно ще я намерим от споменатото горе 
уравнение. 

Да минем към случая, когато играчът Х чеква. Тук почти изцяло се повтаря ситуацията от играта #2, с 
изключение на факта, че играчът Х трябва да залага с асата си х пъти (но не и да чеква с целия си 
диапазон, както преди). Играчът У, на своя ред, ще залага с всички аса и с α от неговите дами. И, за 
да направи опонента си безразличен към блъфа, играчът Х трябва да фолдне α ръце, биещи блъф, от 
станалия си диапазон. 

Да предположим, че играчът Х чеква с всичките си аса (тогава х = 0). В този случай, в неговия диапазон 
ще има еднакво количество попове и аса и той ще е принуден да фолдне α от тези ръце (естествено, 
предпочитайки попове). Както показахме в играта AKQ #2 (пример 13.2), той ще фолдва с (Р – 1)/(Р + 
1) от неговите попове. Обаче, в нашия случай общото количество ръце в неговия диапазон ще е 
намалено с х аса, с които той залага. Затова в диапазона за Чек/Кол ще има малко повече попове. 

Диапазонът на играча Х след чек: 

Диапазон = (всички аса) (част от аса, с които той залага) + (всички попове) 
Диапазон = (1⁄2) (1 - x) + (1⁄2) 
Диапазон =1⁄2  - 1⁄2 x + 1⁄2 
Диапазон за фолд = (α) (диапазон) 
𝟏

𝟐
(𝟏 − с) = 𝜶(

𝟏

𝟐
−

𝟏

𝟐
х +

𝟏

𝟐
) 

1 – с = α(2 – х) 
С = 1 - 2α + αх        (15.2) 

Забележка: в лявата част от уравнението са ръцете, които играчът Х трябва да фолдне. 
Този диапазон се състои от попове, с които той няма да колва, тоест (1 – с), но тъй като 
тук са само половина от неговите попове, трябва да се използва коефициент ½. 

Можем да проверим получената формула, поставяйки вместо х две екстремални стойности. Първо, 
да погледнем, какво ще се случи, ако х е равен на 0%: 

c = 1 - 2α + αx 
c = 1 - 2α 
c = 1 - 2α; [α = 1 / (P + 1)] 
1 - 2α = (P + 1 – 2) / (P + 1) 
c = (P - 1) / (P+ 1) 

Тъкмо това трябваше да се очаква. Сега, нека х е равен на 100%. Ако играчът Х залага с всичките си 
аса, той трябва да фолдне α от неговите попове, за да е безразличен опонентът му към блъфа с дама. 
Нашата формула ще ни покаже, че в този случай с = 1 – α. 

Тези уравнения изцяло описват действията на всеки играч във всички възможни ситуации. Обаче, ние 
все още не знаем стойността на х. 

Към даден момент ние знаем, че: 

 Играчът Х залага с х аса и αх дами 

 Играчът Х прави Чек/Фолд с останалите дами, а с асата – чек и кол 

 Играчът Х чеква и колва с (1 - 2α + αх) от своите попове, а с останалите – чеква и фолдва. 

 Играчът У колва залога с (1 - 2α) от всичките попове, както и с всичките аса 

 Играчът У фолдва останалите попове, както и всичките си дами 

 Играчът У залага срещу чек от опонента с аса и с α от всичките дами 
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Подобни ситуации се срещат често - имаме готово решение за играта, но не ни е известна някоя 
ключова променлива. В такива случаи ще използваме правило, според което контролиращите тази 
променлива играчи ще избират нейната стойност така, че да максимизират своето очакване. 

За да намерим х, първо трябва да определим цената на играта (тоест очакването на играча У). Като 
цяло имаме шест различни случаи: 

Случай 1: 
Играч Х: А, Играч У: К 

Тук играчът Х ще заложи х пъти, а неговия опонент ще колне (1 - 2α) пъти. Крайното очакване за 
играча У: -х(1 - 2α). Когато играчът Х чеква, цената на играта ще е 0. 

Случай 2: 
Играч Х: А, Играч У: Q 

Ако играчът Х направи залог, то цената на играта ще е 0. Обаче, той и ще чекне (1 – х) пъти и по този 
начин точно α пъти ще накара опонента си да заложи с дама. Цената на играта е –α(1 – х). 

Случай 3: 
Играч Х: К, Играч У: А 

Играчът Х ще чекне 100% пъти, а когато опонентът му заложи, той ще колва (1 - 2α + αх) пъти. Цената 
на играта в този случай ще е 1 - 2α + αх. 

Случай 4: 
Играч Х: К, Играч У: Q 

Играчът Х отново винаги ще чеква, а играчът У ще блъфира α пъти. При кол, играчът У ще загуби 1 
залог, а в случай на фолд – ще спечели целия пот. Знаем, че общото очакване от блъфовете на играча 
У трябва да е равно на нула, тъй като оптималната стратегия на неговия опонент предполага 
отсъствие на разликата между блъф и чек (очакването от чека е равно на нула). Затова, сборът от 
Случай 2 и Случай 4 трябва е равен на нула. Следователно, тук цената на играта за играча У ще е α(1–
х). 

Случай 5: 
Играч Х: Q, Играч У: А 

Играчът Х ще блъфира αх пъти. Играчът У винаги ще колва и ще получава очакване αх. 

Случай 6: 
Играч Х: Q, Играча У: К 

Очакването от блъфовете за играча Х трябва да е равно на нула, затова сборът от Случая 5 и Случая 6 
трябва да е равен на нула. А това означава, че в тази ситуация играчът У има очакване –αх. 

Ще представим получените стойности във вид на таблица: 
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Последният израз свързва цената на играта със стойността х. Можете да видите, как се променя 
цената в зависимост от х и размера на пота на следната графика: 

 

Фиг. 15.1: Цената на играта AKQ#4 при различни стойности на х 

Цената на играта е минимална при х = 1 при размера на пота над 2 единици, а при х = 0 – при потове 
между 1 и 2 единици. 

Забележка: Тук се решава задача за минимизиране на цената на играта (с други думи – 
минимизиране на очакването на играча У при условие, че и двете страни играят 
оптимално), тъй като променливата х е под контрола на играча Х. А той, на своя ред, 
иска да намали очакването на опонента си. С други думи сега разглеждаме ситуацията 
от гледната точка на играча Х. 

Получаваме следните оптимални стратегии: 

При Р < 2: 

Играчът Х: 

Чеква с целия си диапазон; 

Колва с всичките аса и (Р – 1)/(Р + 1) попове 

Играчът У: 

Залага с всичките аса и с 1/(Р + 1) дами 

При Р >2: 

Играчът Х: 

Залага с всички аса и с 1/(Р + 1) дами 

Колва с Р/(Р + 1) попове 

Играчът У: 

Ако играчът Х чеква, тогава той залага с всичките си аса и с 1/(Р + 1) дами 

Ако играчът Х залага, тогава той колва с всичките си аса и с (Р – 1)/(Р + 1) попове. 
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Правилата на тази игра не предполагат възможността за рейз. Обаче, ще е лесно да докажем, че 
включвайки в стратегията си рейз, нито един от играчите няма да подобри очакването си в сравнение 
с намерените от нас оптимални стратегии. По този начин, описаното горе решение е приложимо и за 
по-сложна игра, където играчите могат да рейзват. 

Единственото, с което игрите на пълна улица се отличават от орязаните си аналози, е количеството 
стратегически избори, с които разполагат играчите. Всичките останали ключови коефициенти и 
правила са неизменни: блъфове и стойностни залози са в съотношение α, играчите все още са 
задължени да фолдват α ръце, които могат да бият блъф и т.н. Допълнителната сложност тук е само 
решението за чек с аса за играча Х. 

А сега да разгледаме безлимитната версия на същата игра. Както вероятно си спомняте, решихме 
играта AKQ #3 (пример 14.1) по подобен начин: изведохме функция, зависеща от размера на залога 
s за играча У, а след това намерихме нейния максимум. 

Може да ви се стори, че след като имаме резултати за игра на половин улица, решението на пълната 
версия на AKQ няма да много по-сложно. Това съвсем не е така, обаче ще се върнем към този въпрос 
по-късно. 

А сега искаме да погледнем още един вариант на играта AKQ с необичайна структура на залога. 

Пример 15.2 – Игра AKQ #5 
- Играта е на пълна улица 
- Размерът на пота е 4 единици 
- Играчите могат да чекват, залагат или рейзват. При това размерът на залозите и рейзовете 

може да е или 1, или 2 единици, по избор. 

Тази игра е идентична на онази, която анализирахме в примера 15.1 при пот от 2 единици, с 
единствената разлика, че тук всеки играч може да заложи ¼ от пота, вместо ½ от пота. Решавайки 
играта #4, установихме, че при Р = 2 играчът Х беше безразличен към залога с аса. Това ни позволи 
да направим извод, че цената на такава игра беше идентична на цената на играта на половин улица, 
където играчът Х трябваше да чеква с целия си диапазон (тъй  като в игра на половин улица при пот 
от 2 единици той можеше да чекне и да не губи в очакването). 

В примера 15.1 също така намерихме, че цената на играта е: 

f (1, P) = (x(-1 + 3α)+ 1 - 2α)/6 

Нека х е равно на нула (играчът Х е безразличен към залога с аса), а α = 1/(2 +1) = 1/3. 

Забележка: Тук авторите променят вече описаният от тях прийом, когато в точката за 
безразличие (в дадения случай – за играча Х) по отношение към бета и чека с аса ние 
започваме да играем с чиста стратегия (например, чек с аса в 100% от случаите) и 
фиксираме стратегията на опонента. Това е възможно заради равенството в 
очакването от бета и чека с аса в точката за безразличие. С други думи, правим следното 
предположение: опонентът не може да промени стратегията си по никакъв начин, дори 
ако ще му е известно, че ние винаги чекваме с асата. Това съществено опростява 
пресмятанията без да губим в точността на получаваните отговори. Макар че в 
реалната игра ние винаги трябва да избираме ситуации за чек и бет с аса по случаен 
начин, тъй като игра с каквато и да е чиста стратегия с аса би позволила на опонента 
да ни експлоатира. 

f (1, 2) = ((0)(-1 + 3α)+1 - 2(1⁄3 ))/6 
f (1, 2) = (1 - 2⁄3 )/6 
f (1, 2) = 1⁄18 

Обаче, това е вярно за залог от 1 единица при пот Р = 2. Затова трябва да умножим получения отговор 
по 2: 

f (s = 2, P = 4) = 1⁄9 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 15: Играчът Х нанася ответен удар – игри на пълна улица 

Page 138 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Това е цената на играта при условие, че и двамата играчи използват същата стратегия, както и в 
предния пример, всеки път избирайки залог, равен на половината от пота. А сега да погледнем, дали 
очакването на който и да е играч ще се увеличи, ако залогът е от ¼ от пота. 

Нека играчът Х залага 1 единица с всичките аса и, съответно, с някаква част от дамите. Тогава играчът 
У ще отговори чрез стратегия за кол с 4/5 от всичките му ръце (всички аса, плюс 3/5 от попове), 
правейки опонента си безразличен към блъфа. В този случай играчът Х ще спечели 1 единица 3/10 
пъти. От друга страна, ако играчът Х чеква, тогава неговия опонент ще заложи с дами в 1/3 от случаите 
(при това дамите представляват половината от неговия диапазон) и ще загуби 2 единици. Тогава 
очакваната печалба на играча Х ще е 1/3. И, тъй като това е повече от 3/10, можем да кажем, че 
играчът Х губи в очакването си, залагайки 1 единица вместо 2. Следователно, такава стратегия няма 
да е оптимална. 

Забележка: Защо играчът Х ще печели 3/10 от единица? Разглеждаме ситуация, където 
той е с асо и залага 1 единица в пот от 4 единици. Тъй като неговия опонент ще колва 
достатъчно често, за да го направи безразличен към блъфа с дама, ние можем да 
смятаме, че очакването от блъфа с дама е равно на нула. Тогава играчът Х ще залага за 
стойност с асата си, които са половина от неговия диапазон, и да получава кол от 3/5 
попове на опонента. Умножаваме 1 по 3/5 и по ½ и получаваме 3/10. 

Забележка: Играчът У ще губи 2 единици, когато играчът Х чеква, тъй като засега 
смятаме, че само играчът Х решава да залага ¼ от пота. Съответно, неговия опонент 
няма да го прави. 

Ако пък играчът Х винаги ще чеква, тогава очакването на играча У от промяната на размера на залога 
ще е: 

f (1, P) = (x(-1 + 3α)+ 1 - 2α) / 6 

Тогава при Р = 4:  

f (1, 4) = (1 - 2⁄5 ) /6 
f (s = 1, P = 4) = 1⁄10 

Следователно, играчът У не може да извлече допълнителна стойност от по-малък залог. 

В тази игра участниците могат и да рейзват, обаче, тъй като играчът Х ще заложи само с дами и аса, 
за опонента му няма да има смисъл да влага допълнителни пари в пота. Единствената ситуация, 
където рейзът има смисъл, е когато играчът У е с асо. Същото ще е вярно и за играча Х. 

Излиза, че тази игра по нищо не се отличава от онази, която разгледахме в предния пример? 

Сега избраните от нас стратегии изглеждат така: 

Играчът Х: 

Чек с всички ръце 

Кол на залог от 2 единици с всички аса и с 1/3 от попове 

Кол на залог от 1 единица с 3/5 от попове 

Играчът У: 

Ако играчът Х залага, кол с 2 единици с всички аса и с 1/3 от попове 

Ако играчът Х залага, кол с 1 единица с аса и с 3/5 от попове 

Ако играчът Х чеква, залог 2 единици с аса и с 1/3 от дами 

Да си припомним едно от основните изисквания към оптималните стратегии: играчите не могат да 
увеличат очакването си едностранно чрез промяна на своите стратегии. Това означава, че, ако 
можем да получим по-високо математическо очакване от друга линия за игра с каквато и да е ръка, 
то намерената от нас стратегия не е оптимална. 
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Сега играчът Х губи 2/3 от единица всеки път, когато е с поп. В 50% от случаите опонентът му ще е с 
дама, с която той ще заложи в 1/3 от случаите. Играчът Х ще колва в 1/3 от случаите и ще спечели 2 
единици. Обаче, в 2/3 от случаите той ще фолдне ръката си и ще даде на по-слабата ръка на опонента 
пот от 4 единици. Освен това, играчът У в половината от случаите ще е с асо и тогава играчът Х ще 
загуби залога си от 2 единици също в 1/3 от случите. Това означава, че очакването от играта с поп 
срещу асо ще е минус 2/3 от единица, а общата загуба с поп ще е -2/3. 

Забележка: Формулата за пресмятане на очакването, когато играчът Х е с поп, трябва 
да изглежда така: 

(делът на Q при играча У)*(Честота на блъфа*Честота на кола*(+2) + Честота на 
блъфа*Честота на фолда*(-4)) 

½*(1/3*1/3*(+2) + 1/3*2/3*(-4)) = -1/3 

(делът на А при играча У)*(Честота на залога*Честота на кола*(-2) + Честота на 
залога*Честота на фолда*0) 

½*(1*1/3*(-2) + 1*2/3*0) = -2/3 

Като цяло получаваме очакваната загуба от 2/3 от единица. 

Ако играчът Х реши да промени стратегията си и започне да колва с попове, например, в половината 
от случаите, той ще печели по-често от блъфове, но в същото време и ще губи по-често срещу аса. А 
тъй като съотношението между блъфове и стойностни залози при неговия опонент остава 3 към 1, 
общата му загуба с попа няма да се промени. 

Ами, ако той започне да залага с поп? 

Във вече разгледаните от нас игри залог с тази ръка би бил доминирана стратегия, която практически 
веднага изключихме от матрицата на плащанията. Наистина, ние никога не сме получавали кол от 
по-слаби ръце и при това сме губили цял залог срещу по-силни ръце. 

Обаче, сега можем да заложим само една единица с нашите попове. В този случай играчът У ще колва 
с всички аса, и общата ни загуба ще се намали до ½, тъй като ще губим залога точно в половината от 
случаите. Това означава, че намерената от нас стратегия не е оптимална, защото играчът Х може 
едностранно да подобри очакването си за една от неговите ръце (от -2/3 до -1/2). Как играчът У може 
да отговори на този залог? По-рано изцяло изключихме възможността за блъф-рейз, тъй като 
стратегията на играча Х не е предполагала залог с поп (единствена ръка, срещу която това действие 
би имало смисъл). Естествено, сега не можем да игнорираме тази линия. Когато играчът У е с асо, при 
новата стратегия на играча Х рейзът явно доминира над кола. Но, ако рейзва само с аса, той не може 
да вземе никаква стойност, защото неговият опонент просто ще започне да фолдва всичките си 
попове. Следователно, играчът У трябва да защитава своите рейзове за стойност с някакво 
количество блъфове. 

Пред нас изниква още едно затруднение – не можем да използваме коефициента s/(1 + s), тъй като 
размерът на пота става по-голям заради залога на играча Х. Освен това, играчът У може да направи 
рейз с различен размер: с 2 единици или с 1 единица (мин-рейз). 

Можем да предположим, че целта на играча У тук ще е рейз с такова количество блъфове, което ще 
направи опонента безразличен към кола с поп. Обаче, както ще покажем малко по-късно, блъфът 
често ще е доста скъпо „удоволствие“ за играча У. Затова, той трябва или да блъф-рейзва толкова 
често, че на играча Х ще е безразлично дали да залага с попа 1 единица или да фолдва при рейз (т.е. 
да играе с линия Бет-Фолд), или да чеква. 

Играчът Х получава 2/3 – ½ = 1/6 допълнително математическо очакване от бета с поп. Играчът У 
трябва да се опита да компенсира тази разлика с блъфовете си. Нека q е честота на блъф-рейзове (с 
1 единица). Тогава, в случай на успешен блъф, играчът У ще вземе пот с размер от 5 единици (размер 
на пота преди залога, плюс залог на опонента с поп). 
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(пот)*p(играчът Y е с дама) q = 1⁄6 
(5)(1⁄2) q = 1⁄6 
q = 1⁄15 

И така, ако играчът У мин-рейзва (до 2 единици), тогава той трябва да блъфира с 1/15 от неговите 
дами. Това ще направи опонента му безразличен към залога с попове. Очевидно е, че играчът Х 
винаги трябва да фолдва в отговор на рейз, тъй като в останалите 15 случая от 16 той ще играе срещу 
асо. 

Може да се забележи, че размерът на рейза на играча У не влияе върху честотата на блъфа, защото 
неговия опонент никога няма да колва. Обаче, мин-рейзът винаги ще е за предпочитане в тази игра, 
тъй като той гарантира по-малка загуба, ако опонентът му държи асо. 

Да се върнем към играча Х, който сега има достъп до нова стратегическа възможност, тъй като 
очакването му от игра с аса се е променило. По-рано очакваната му печалба от чека с аса беше 1/3 
(благодарение на блъфовете на играча У). Обаче, сега той може да залага с тях (както и с някакво 
количество дами) 1 единица и да получава кол от попа на опонента. Освен това, той понякога ще 
получава рейз от дама, която ще се опита да изгони от ръката неговия поп. 

Очакването от залога с 1 единица с асо ще е: 

<X, бет 1 > = p(играчът Y колва)(размер на залога) + p(играчът Y рейзва с дама)(размер на рейза) 
<X, бет 1 > = (3⁄5 )(1⁄2 )(1) + (1⁄15 )(1⁄2 )(2) 
<X, бет 1 > = 11⁄30 

Забележка: Първото събираемо в този израз вече беше разгледано горе – оптималната 
стратегия на играча У срещу залог от 1 единица ще е кол с 3/5 от попове, които ще са 
точно 50% от неговия диапазон (ако знаем, че играчът Х е с асо). 

Очакването от чека с асо: 

<X, чек> = p(играчът Y блъфира) (размер на залога) 
<X, чек> = (1⁄2 )(1⁄3 )(2) 
<X, чек> = 1⁄3 

Следователно, залогът с асо добавя към очакваната печалба на играча Х 1/30 от единица. 

Нека да спрем за малко и да погледнем това, до което стигнахме. 

Имахме за цел да намерим оптимални стратегии за игра, където според правилата са позволени два 
размера за залог и рейз. Първо мислехме, че можем да решим тази игра по същия начин, както и 
предишните, къде попове никога не залагаха, а останалите ръце се опитваха да извлекат максимално 
математическо очакване от съотношението между стойностни залози и блъфове. Според нашите 
сметки и двамата играчи можеха да игнорират залога с по-малък размер, следвайки по този начин 
стратегия за игра #4 за пот от 2 единици. Обаче, се оказа, че играчът Х можеше да увеличи очакването 
си, започвайки да залага 1 единица с попове. 

След това намерихме оптимално съотношение между рейзове за стойност и блъфове за играча У. Но 
заради това играчът Х получи достъп до нова стратегическа възможност – залог с 1 единица с асо. 
Тази линия извлича стойност от попове и дами на опонента. Първите колват срещу блъфове, вторите 
– рейзват възможните попове в диапазона на играча Х. 

Във всичките тези стратегии играчът Х ще залага с дами само за да защити асата си и да гарантира 
кол от попове на опонента, така че общото му очакване от блъфовете с дами ще е равно на нула. 

На играча Х му е безразлично, какво да прави с поповете си: чек или бет (защото играчът У рейзва с 
дама оптимално количество пъти). В същото време, очакването му от малък залог с всичките аса се 
увеличава с 1/30 от единица, а това означава, че няма смисъл да чеква с тях (тази линия има по-малка 
очаквана печалба). Тогава, трябва да намерим оптимално съотношение за залога с попове и аса, за 
да продължи играчът У да блъф-рейзва. Ако ще залагаме с попове прекалено често, ще загубим част 
от очакването ни заради блъф-рейзове; прекалено рядко – асата ни ще извличат стойност по-рядко. 
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В случай на успех на своя блъф-рейз играчът У ще получи 5 единици (когато играчът Х е с поп), но ще 
загуби 2, ако получи кол (когато играчът Х е с асо). Излиза, че, за да направи опонента си безразличен 
към подобни рейзове, играчът Х трябва да залага с А и К в съотношение 5 към 2. Тъй като с асата той 
ще залага винаги, тогава трябва да бетва с 40% от неговите попове. 

Получаваме нова стратегия: 

Играч Х: 

- Залог с 1 единица с всички аса, 40% от попове и 20% дами 
- Ако играчът У мин-рейзва – отговаряме с ри-рейз с всички аса и фолдваме всички попове 
- Ако играчът У рейзва с 2 единици – отговаряме с ри-рейз с всички аса и фолдваме всички 

попове 
- С всички останали попове и дами чекваме; колваме с попове в 4/5 от случаите залога от 1 

единица, а при залог от 2 единици – в 2/3 от случаите 

Забележка: Получаваме 20% дами, ако умножим честотата на стойностни залози (с аса) по 
коефициент α за пот от 4 единици. 

Играч У: 

- Ако играчът Х залага 2 единици – колваме с всички аса и 1/3 от попове, фолдваме всички дами 
- Ако играчът Х залага 1 единица – мин-рейзваме с всички аса и 1/15 от дами, колваме с 3/5 от 

попове. 
- Ако играчът Х чеква – залагаме 2 единици с всички аса и 1/3 от дами, чекваме с всички попове. 

Крайната цена на играта ще е: 

 

Б1 е залог с 1 единица 

Б2 е залог с 2 единици 

К е кол 

Ф е фолд 

Ч е чек 

Р е рейз 

Р1 е рейз с 1 единица (мин-рейз) 
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Цената на играта (за играча Х) по старата стратегия беше -1/9, обаче, използвайки новите 
стратегически възможности, той успя да увеличи очакването си с 1/90 до -1/10. 

Забележка: Тук авторите пресмятат цената на играта не от позиция на играча У (което 
се изисква от правилата на теория на игрите), а от позицията на играча Х. Но в това 
няма нищо лошо – просто взимаме вече известната ни цена на играта за играча У (която 
е 1/9) и, тъй като имаме работа с игра с нулев сбор, можем да кажем, че цената на играта 
за играча Х ще е -1/9. 

Интересно е да се отбележи следното: ако играчът Х знаеше, че стратегията на опонента няма да се 
промени след неговите корекции, той би предпочел винаги да залага с аса 2 единици. Обаче, залог 
от 1 единица е по-подходящ за попове. По този начин, на него му се налага да избира между 
експлоатация от страната на опонента (ако той ще залага 2 единици с аса) и балансиран бетсайзинг. 

Трябва да се запомни 
 Важно е да не се игнорират възможните структури на оптималните стратегии, дори ако те се 

струват малко вероятни. Така, в тази глава, за да решим по-сложна игра използвахме 
резултатите и закономерностите, които получихме в предните примери. И в някой от 
моментите можеше да ни се стори, че намерихме правилния отговор. Обаче, само по-дълбок 
анализ и сравняване на очакването от всички възможни линии ни помогнаха да стигнем до 
абсолютно нова структура на решението. 

 Намерената стратегия за игра с поп е извън привичния модел, където всичките залози на 
ривъра трябва да бъдат или стойностни залози, или блъфове. Действително, тази линия не 
попада в нито една категория, затова ще въведем за нея нов термин – блокиращ 
(предварителен) залог. Фактически, играчът Х залага, за да не позволи на опонента си да 
максимизира очакването си от блъфа с дами. На своя ред, играчът У може да отговори с блъф-
рейз, обаче, в този случай, асата на играча У ще получат повече стойност. Такава стратегия е 
възможна в игра с произволни размери на залога, когато единият участник може да заложи 
по-малко, отколкото би искал неговия опонент. 

 Блокиращият залог е отличен пример за ситуация, където определена линия има 
отрицателно очакване, но все пак е по-добра от алтернативата си (още по-губеща). При това 
общото очакване от стратегията с блокиращ залог също нараства. Напълно е вероятно 
оптималната стратегия за безлимитен Холдем да използва такива залози на ривъра. 

 Интересна особеност на тази игра е фактът, че макар че играчът Х прави блокиращ залог с 
поп, той винаги фолдва при рейз (при това, опонентът му понякога блъфира с дами). Това се 
случва поради факта, че в диапазона за рейз на играча У има доста повече аса. Вероятно, си 
спомняте от предните глави, че играчът Х трябва да колва, за да спира опонента си да 
блъфира често, докато тук делът на блъфовете е незначителен. Освен това, играчът У се 
опитва да направи опонента си безразличен не към кола с попа, а към залога с него. 

Глава 16: Малки залози, големи потове – [0, 1] игри без фолдове 
В тази глава се връщаме към игрите [0, 1], от които започна запознаването ни със сериозен покер-
анализ. Тези игри са много важни, тъй като именно те приличат най-много на реалния покер поради 
широкия спектър възможни ръце, както и поради стъпаловидна структура на решения. 

Всичките игри, които ще разгледаме по-нататък, не предвиждат възможността за фолд за нито един 
от играчите. Като следствие, играчите няма да имат диапазон за блъф (защото критерият за успеха на 
блъфа е фолдът на опонента). Вече се сблъсквахме с подобна ситуация, когато разглеждахме 
примера от лимитен покер в глава 11. Игрите без фолдове спомагат за по-добро разбиране на 
методите за извличане на стойност със силни ръце. 

Първо ще решим най-примитивната [0, 1] игра без фолдове, където играчите могат да направят само 
един залог (но не и рейз). В нея играчът Х трябва реши, с какви ръце ще иска да залага за стойност, а 
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играчът У – какво да прави срещу чек на своя опоннент. Ако единият от играчите залага, другият 
трябва да колва с която и да е ръка. 

Пример 16.1 – [0, 1] игра #4 
 Играта е на пълна улица 

 Нито един от играчите не може да фолдва 

 Само един залог 

От правилата следва, че в тази игра са възможни само 3 сценария: 

 Играчът Х залага – Играчът У колва 

 Играчът Х чеква – Играчът У залага – Играчът Х колва 

 Играчът Х чеква – Играчът Х чеква 

Очевидно е, че играчът Х винаги ще има диапазон за залог. При това тези ръце никога няма да са по-
слаби от онези, с които той ще чеква, защото играчът У никога няма да фолдва. 

Ако играчът Х чеква, тогава неговия опонент ще залага с всички ръце, с които би залагал играчът Х – 
в този случай за него (за играча У) е гарантирано положително математическо очакване. Освен това 
той може да заложи с най-силната половина от останалите комбинации. Тогава той ще получи 
неутрално очакване, ако ръката на играча Х ще попадне в същия интервал, а ако тя е по-слаба – той 
ще спечели един залог. 

Стратегията на играча У ще изглежда така: 

 Ако играчът Х залага – кол с всяка ръка 

 Ако играчът Х чеква – бет с всички ръце, с които играчът Х би заложил сам, плюс 50% от 
неговия диапазон за чек. 

Забележка: Това решение би трябвало да е интуитивно разбираемо, тъй като играчът Х ще 
залага за стойност с достатъчно силен диапазон, плюс, както вече знаем от предните глави, 
в игрите без фолдове играчът У трябва да залага с половината от диапазона за чек на 
неговия опонент. 

Как трябва да отговори играчът Х? Играчът У получава стойност, когато неговия опонент чеква. В 
противен случай, правилата го задължават да колва залога на играча Х. Тогава, за да не позволи на 
опонента си да го експлоатира, играчът Х трябва да залага с целия си диапазон. В този случай играта 
ще има еднакво очакване и за двамата играчи. 

А сега да разгледаме тази игра от друга страна. В [0, 1] игрите, за да опишем стратегиите използвахме 
прагове и, колкото и да е странно, дори в такава игра без фолдове също можем да ги използваме. 

Ще въведеме следната параметризация: 

 Прагът х1 разделя стратегиите за бет и чек за играча Х. 

 Прагът у1 разделя стратегиите за бет и чек за играча У (в случай на чек от опонента). 

Ако играчът Х иска да играе с оптимална стратегия, тогава той трябва да намери такава стойност за 
неговия праг, че играчът У да не може да подобри своето очакване, променяйки стойността у1, и 
обратно. По този начин, всеки участник ще се опитва да направи опонента си безразличен към избора 
на действие. 

Трябва да отбележим, че все още работим с екс-шоудаун стойност – тоест отчитаме очакване само от 
направените залози (без да отчитаме пота). 

Да съставим уравнение за безраличие за точка у1: 
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Забележка: В колонката на ръката на играча Х от 0 до х1 е отбелязано N/A, тъй като с 
тези ръце играчът Х винаги ще бетва. Но, за да съществува у1, е небходимо играчът Х да 
чекне (тогава играчът У може да вземе решение да залага или да чеква). Затова този 
случай не се разглежда. 

Аналогично на примера 11.3 можем да твърдим, че в уравнението за безразличие общото очакване 
от залога трябва да е равно на общото очакване от чека: 

0 = x1 - 2y1 + 1 
2y1 = x1 + 1 

Следващата точка е х1: 

 

Отново приравняване очакванията от чека и залога: 

1 – 2x1 = y1 – 2x1 

y1 = 1 

Да поставим получената стойност в първото уравнение: 

2 y1 = x1+ 1 
2 = x1+ 1 
x1 = 1 

Излиза, че нашите разсъждения наистина са верни – и двата прага са в точка 1, а това означава, че 
играчът Х трябва да залага в 100% от случаите. 

Пример 16.2 – [0, 1] игра #5 
Следващата игра позволява участниците да рейзват за стойност: 

 Играта е на пълна улица 

 Два залога 

 Не може да се чек/рейзва 

 Нито един играч не може да фолдва 

Една важна забележка за тази игра: макар че тук имаме прага у2 (между залог и рейз), прагът х2 не 
съществува, тъй като играчът Х не може да направии чек/рейз. Обаче, ако той заложи, тогава играчът 
У ще рейзва с определена част от неговите ръце. 

В предния пример показахме, че играчът Х трябва да залага с целия си диапазон – по този начин 
играчът У няма да има възможност да експлоатира неговата стратегия. Обаче, в тази игра играчът У 
може да рейзва, затова по-добрата стратегия за всички слаби ръце на играча Х ще е чек и кол. 

Да зададем нова параметризация: 

0 < y2 < x1 < y1 < 1 
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Фиг. 16.1 – Стратегия за игра [0, 1] #5 

От тази параметризация следва, че оптималната стратегия за разглеждания случай ще има следния 
вид: играчът Х залага с някаква част от неговите ръце; играчът У на своя ред, рейзва с малко по-тесен 
диапазон. Но, когато играчът Х чеква, неговия опонент ще заложи с по-голямо количество 
комбинации. 

Ще съставим уравнение за безразличие за всеки праг. Тук леко ще опростим привичния алгоритъм – 
вместо пряко да сравняваме очакването от различните действия в граничните точки ще посочим само 
разликата между тях, а след това ще я приравним на нула (с други думи, това уравнение ще покаже, 
че няма никаква разлика между действията). 

В точка у2 (границата между кол и рейз срещу залога на играча Х): 

 

2y2 – x1 = 0 
y2 = x1/2 

Излиза, че играчът У трябва да рейзва с половината от диапазона, с който играчът Х ще залага. Тук е 
приложимо същото обяснение, което дадохме в играта без фолдове на половин улица. Ако 
диапазонът на играча Х се състои от някакво количество ръце, които той не може да фолдне, тогава 
играчът У трябва да рейзва (в примера от глава 11 имахме работа със ситуация Чек-Бет, тук – със Бет-
Рейз) с половината от ръцете от този диапазон. 

Нещо повече, дори в игрите, когато играчът Х може да направи ри-рейз, диапазонът за бет на играча 
Х и диапазон за рейз на играча У имат точно определено съотношение. Да го наречем R: 

y2 = R*x1 

Стойността R показва дялът от ръцете от диапазона на играча Х, с който неговия опонент трябва да 
ри-рейзне. В нашия случай R е равно на ½, тъй като играчът Х не може да отговори с ри-рейз. 
Интересно е, че когато правилата в игра без фолдове ограничават количеството рейзове, за 
последния от тях R винаги ще е равно на ½. 

Да минем към следващата точка – х1. Играчът Х е принуден да залага с по-силен диапазон заради 
възможния рейз от опонента: 
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Вероятно, сте забелязали, че полученото уравнение за безразличие не зависи от х. Фактически, това 
ни казва, че областта за рейз в оптимална стратегия на играча У трябва да е равна на областта на чека 
(след чека на играча Х). 

y2 = 1- y1 

В точката у1 виждаме вече познатата ни закономерност – играчът У трябва да залага с половината от 
диапазона за чек на опонента си. 

 

2y1 – x1 – 1=0 
y1 = (1+ x1)/2 

Имаме три уравнения и три прага: 

y2 = Rx1 

y2 = 1 – y1 

y1 = (1+x1)/2 

Първите две уравнения имат в лявата си част у2, следователно, можем да ги приравним и да изведем 
от тях у1: 

Rx1 = 1 – y1 
Y1 = 1 – Rx1 
1 – Rx1 = (1 + x1)/2 
Rx1 = 1 – (1 + x1)/2 или 
X1 = 1/(1 + 2R) 

Вече знаем, че R = ½, следователно: 

Х1 = ½; 
У1 = ¾ 
У2 = ¼  

Да проверим, дали намерената стратегия е оптимална. Главният критерий за оптималност е 
невъзможността за едностранно подобряване на очакването от нито един играч. 

Нека играчът Х има ръка х от интервал от 0 до ¼. С тази ръка той може или да чекне и да колне, или 
да заложи. При залог са възможни следните събития: 

 Играчът У има по-добра ръка от х, тогава играчът Х губи два залога (вероятност за това събитие 
е р = х); 

 Играчът У има ръка, която е по-слаба от х, но е по-добра от ¼, тогава играчът Х печели два 
залога (вероятност за това събитие е р = ¼ - х) 

 Играчът У има ръка, която е по-слаба от ¼, тогава играчът Х печели един залог (вероятност за 
това събитие е р = ¾) 

<Y, играчът Х залага> = (x) (2) + (1⁄4 - x) (-2) + (3⁄4 ) (-1) 
<Y, играчът Х залага> = 4x - 5⁄4 

Ако играчът Х чеква с ръка х, която е между 0 и ¼: 

 Играчът У е с ръка, която е по-добра от х, тогава играчът Х губи залога (вероятност за това 
събитие е р = х); 

 Играчът У е с ръка, която е по-слаба от х, но е по-добра от ¼, тогава играчът Х печели един 
залог (вероятност за това събитие е р = (1/4 – х); 

 Играчът У е с ръка, която е по-слаба от ¼, но е по-добра от ¾, тогава играчът Х печели един 
залог (вероятност за това събитие е р = ½; 
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 Играчът У е с ръка, която е по-слаба от ¾, тогава очакването на играча Х е неутрално, т.е. 0 
(вероятност за това събитие е р = ¼; 

<Y, играчът Х чеква> = (x) (1) + (1⁄4 - x) (-1) + (1⁄2 ) (-1) 
<Y, играчът Х чеква > = 2x - 3⁄4 

Вторият израз ще е по-голям от първия само, ако: 

2x - 3⁄4 > 4x - 5⁄4 
x < 1⁄4 

Забележка: Това означава, че очакването на играча У ще е по-голямо, ако играчът Х ще 
чеква с ръце, които са под ¼. Естествено, играчът Х трябва да се опитва да минимизира 
очакването на своя опонент. 

И така, за играча Х с ръце от диапазона между 0 и ¼ залогът има по-високо очакване, отколкото при 
чек. Следователно, играчът Х по никакъв начин не може да подобри своята стратегия. Останалите 
прагове могат да се проверят по същия начин. Между другото, в този пример цената на играта за 
играча У ще е положителна благодарение на позиционното предимство. Ще се върнем към тази тема 
в глава 18. 

 Пример 16.3 – игра [0, 1] #6 
- Играта е на пълна улица 
- Играчите могат да рейзват и ри-рейзват до безкрайност, при това размерът на рейза е равен 

на един залог 
- Не може да се прави Чек/Рейз 
- Нито един от играчите не може да фолдва 

Тази игра прилича на разгледаната горе, обаче тук играчите могат да рейзват, колкото си искат. При 
това, според оптималната стратегия, единият от участниците рано или късно ще спре и ще колне. 

За тази игра праговете могат да се зададат по следния начин. 

Нека х1 е прагът между чек и залог. Тъй като според правилата не може да се прави чек/рейз, то след 
чека на играча Х, стратегията на неговия опонент ще има само един праг у1 (кол или рейз). Както вече 
установихме в предния пример, у1 ще е точно по средата на интервала между х1 и 1, тъй като това е 
последен залог и играчът Х не може да направи рейз. Също така знаем, че играчите никога няма да 
блъфират, правейки n-тия ри-рейз с ръце, по-слаби от съответния праг. 

Обаче, ако играчът Х все пак заложи, това ще доведе до безкрайна верига от рейзове, а, 
следователно, и прагове. Естествено, първият от тях ще е у2, който разделя кол и рейз за играча У. 
Прагът за ри-рейз за играча Х (х3) ще е по-наляво от у2, прагът у4 ще е още по-наляво и така нататък. 
По този начин нашата параметризация приема следния вид: 

0 < y2n < x2n-1 < … < y2 < x1 < y1 < 1 
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Фиг. 16.2 – Структура на стратегия за игра [0, 1] #6 

Тази игра може да се нарече симетрична. Първо, нека да разгледаме случай, когато играчът Х залага. 
Неговия опонент ще отговори с рейз с някаква част от неговите ръце. Вече знаем съотношението тези 
величини – то се определя чрез R: 

Y2 = Rx1 

Обаче, в тази игра R не е равно на ½, защото играчът Х може да ри-рейзне. В този случай играчът У 
ще има диапазон [0, Rx1], а играчът Х ще иска да заложи още един път с някаква част от диапазона на 
своя опоненнт. При това, от гледната точка на играча Х това решение по никакъв начин няма да се 
отличава от решението на играча У при предишния рейз. 

x3 = Ry2 

Сега играчът У отново трябва да реши, какво да прави срещу ри-рейз на играча Х. И отново той ще се 
ръководи от константата R. При това, при n > 1 ще е вярно следното: 

yn = Rxn-1 (забележете, че y3, y5 и т.н. не съществуват) 
xn = Ryn-1 (забележете, че x2, x4 и т.н. не съществуват) 
Нарекохме играта #6 „играта на рейзове“, защото тя съдържа отговор на честия въпрос: „Колко често 
(с какъв диапазон) могат да рейзвам опонента си, ако той може да ме ри-рейзне и нито един от нас 
не иска да фолдне ръката си?“ Ако намерим стойността R, ще намерим и оптималната стратегия за 
тази ситуация. 

А сега да разгледаме случая, когато играчът Х чеква. Вече знаем, че неговия опонент ще заложи с 
всички ръце, по-добри от х1, както и с половината от ръцете, които са по-слаби от х1: 

y1 = (1+x1) / 2 

Освен това, уравнението за безразличие от предния пример е приложимо и тук (защото играта все 
още не предполага възможността за Чек/Рейз). Затова за играча У областта за рейз у2 ще е равна на 
неговата област за чек. 

y2 = 1 – y1 

Получаваме:  

y2 = 1 – (1 + x1)/2 
2Rx1 = 2 – 1– x1 

x1 = 1/(2R + 1) 

Използвайки тази стойност, можем да намерим праговете у2, х3, у4 и така нататък. 

Нещо повече, можем да изразим чрез R и у1. 

Остава само един въпрос: а колко е R? Тук ще ни трябва още един чифт уравнения за безразличие. 
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За играча У в точката у2 (между рейза и кола): 

 

x3+2y2 – x1 = 0 

Това уравнение зависи и от трите прага, обаче, можем лесно да изразим всеки от тях чрез R и х1: 

R2x1 + 2Rx1 – x1=0 
R2 + 2R - 1 = 0 
R = √2 – 1 

Вероятно, си спомняте, че в миналите глави нарекохме (√2 – 1) „златното сечение“ в покера. 

Получаваме следното решение: 

x1 = 1/(1+2R) ≈ 0.5469 
y1 = (1/(1 + 2R) + 1)/2 = (1 + R)/(1 + 2R) ≈ 0.7735 
y2 = R/(1 + 2R) ≈ 0.2265 
x3 = R2/(1 + 2R) ≈ 0.0938 
yn = Rn-1/(1 + 2R) (при четни n > 1) 
xn = Rn-1/(1 + 2R) (при нечетни n > 2) 

А сега да разгледаме доста по-сложна игра. 

Пример 16.4 – [0, 1] игра #7 
- Играта е на пълна улица 
- Два залога 
- Играчът Х може да направи Чек/Рейз 
- Нито един от играчите не може да фолдва 

В примера 16.2, където Чек/Рейзът беше забранен от правилата на играта, отбелязахме, че прагът х2 
не е съществувал. Тук пред нас е същата игра, но е с допълнителен праг. 

За да намерим решение, трябва да определим, с какъв диапазон играчът Х ще чек/рейзва. Очевидно, 
той ще го прави с ръце, които са по-добри от у1, в противен случай той ще губи в математическото 
очакване (в сравнение с кол). Освен това, играчът Х никога не трябва да чек/рейзва с ръка, по-слаба 
от собствения му праг за залог. Вече не веднъж сме обсъждали, че тази стратегия е доминирана. 

Може да ви се стори, че играчът Х трябва винаги да чек/рейзва с най-силните си ръце, обаче, в 
действителност, всякаква стратегия на играча Х, която предполага правилен диапазон за чек/рейз с 
ръцете, по-добри от у2, ще бъде оптимална. Да въведем следната параметризация: 

0 < x2 < y2 < x1 < y1 < 1 
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Фиг. 16.3 – Структура на стратегия за игра [0, 1] #7 

Получаваме следните стратегии: 

 Играч Х: 

  Чек и рейз с диапазон [0, x2]. 

  Залог за стойност с диапазон [x2, x1]. 

  Чек и кол с диапазон [x1, 1]. 

 Играч У: 

  Ако опонентът залага, тогава рейз за стойност с [0, y2] 

  Ако опонентът залага, тогава кол с [y2, 1] 

  Ако опонентът чеква, тогава залог за стойност с [0, y1] 

  Ако опонентът чеква, тогава чек бихайнд с [y1, 1] 

Остава само да съставим уравнения за безразличие за всичките прагове: 

За играча Х в точката х2 (между чек/рейз и бет): 

 

2y1 – y2 - 1 = 0 
y2 = 2y1 – 1 

За играча У в точка у2 (между рейза и кола): 

 

2y2 – x1 – x2 = 0 
y2 = (x1 + x2)/2 

За играча Х в точка х1 (между чек/кол и залог): 
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y2 - 1 + y1 = 0 
y2 = 1 - y1 

За играча У в точка у1 (между залог и чек): 

 

2x2 + 2y1 – x1 + 1 = 0 
2y1 = 1 + x1 – 2x2 

Сега имаме четири уравнения за безразличие и чрез тях можем да изразим четирите променливи: 

2y1 = 1 + x1- 2x2 
y2 = (x1 + x2)/2 
y2 = 2y1 -1 
y2 = 1 – y1 
2y1 -1 = 1 – y1 
y1 =2⁄3 
y2 =1⁄3 
1⁄3 = (x1 + x2)/2; х1 = 2/3 – х2; 
4⁄3 = 1 + x1 -2x2; 4/3 = 1 + 2/3 – х2 – 2х2; 3х2 = 5/3 – 4/3; 3х2 = 1/3; х2 = 1/9; 
Х1 = 2/3 – 1/9 = 5/9; 
И така: 
Х2 = 1/9; 
Х1 = 5/9; 
У2 = 1/3; 
У1 = 2/3; 

По какво тази игра се отличава от разгледаната от нас игра в примера 16.2 (без чек/рейзовете)? 
Напълно очаквано, играчът У да залага с по-тесен диапазон след чека на опонента си, тъй като сега 
съществува вероятност да получи чек/рейз, докато в играта #5 играта приключваше веднага след 
неговия бет. 

Обаче, чек/рейзът променя съществено и стратегията на играча Х. В примера 16.2 той можеше само 
да чекне и колне с ръце, които са близки до ½ (защото диапазонът за залог на неговия опонент 
започваше от ¾). Тук пък те губят стойност: играчът У вече не може да залага със средни ръце. Така 
че на играча Х ще се наложи да залага и с ръце, които са по-слаби от прага ½. Това, на своя ред, дава 
възможност на играча У да рейзва за стойност с по-широк диапазон, защото и диапазонът за бет на 
играча Х става по-слаб (той чеква с някаква част от най-добрите си ръце). 

Всичко казано досега е отразено в намерените от нас прагове за игра #7: 
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Последната игра, която ще разгледаме в тази глава, много прилича на игра #6, обаче тук няма да 
забраняваме на играча Х да чек/рейзва. 

Пример 16.5 – игра [0, 1] #8 
- Играта е на пълна улица 
- Играчите могат да рейзват и ри-рейзват до безкрайност, при това размерът на рейза е равен 

на един залог. 
- Играчът Х може да чек/рейзва 
- Нито един играч не може да фолдва 

Както и в играта 6, тук се сблъскваме с безкрайния брой прагове, а това означава, че няма да минем 
само с едно уравнение за безразличие. Затова отново ще прибегнем към сложни уравнения със 
степени. 

Да въведем праметризацията на играта: 

За всяко положително n ще смятаме, че 0 < xn+1 < yn+1 < xn < yn < 1 

 

Fig. 16.4 – Структура на стратегия за игра [0, 1] #8 

Ще започнем от уравненията за безразличие за праговете на играча Х: 

В точка х1: 

У2 = 1 – у1 (същото, както и в играта 6) 

В точка х2 (безразличие между чек/рейз и бет): 

 

-y3 + 1 - 2y1 – y2 = 0 
y3 + y2 + 1=2y1 

Ще заменим у2 с израза от предното уравнение и ще получим: 

у3 + 1 – у1 + 1 = 2у1 

у3 + 2 = 2 у1 

Забележка от преводача! Досега толерирах дребни печатни грешки. Но тук нещата не 
са такива, както изглеждат (вероятно в предните глави в тези таблици има немалко 
грешки, но аз не ги забелязвах). Досега се налагаше да коригирам само индексите на х или 
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у. Но погледнете таблицата (така е в оригинала!): тук трябва да съберем следните 
изрази: 

 - у3 + (у1 – у2) + (-(1 – у1) -> - у3 + у1 – у2 – 1 + у1 = -у3 – 1 + 2у1 – у2  

 Ето я и разликата: в таблицата –у3 + 1 - 2у1 – у2 а в действителност: -у3 – 1 + 2у1 – у2 

След това изведнъж от –у3 + 1 - 2у1 – у2 = 0 получаваме y3 + y2 + 1=2y1, което просто няма 
как да стане: -у3 + 1 – у2 = 2у1 – сменяме знаците и получаваме: у3 + у2 – 1 = -2у1 ??? 

Обаче, в правилното уравнение всичко е наред: -у3 – 1 + 2у1 – у2 =0; -у3 – 1 – у2 = -2у1; сменяме 
знаците и получаваме каквото трябва: у3 + у2 + 1 = 2у1. В крайна сметка все пак сме на 
правилното място, макар и по неправилен начин. 

След това, в това уравнение трябва да заменим у2 с (1 – у1). Заменяме го и получаваме: 

у3 + (1 – у1) + 1 = 2у1; у3 + 2 – у1 = 2у1; От тук би трябвало да получим: у3 + 2 = 3у1. Обаче, в 
книгата е изписано друго (така е в оригинала): у3 + 2 = 2у1. 

Как се получи това? Дали има значение, или пак по мистериозен начин ще се преобрази в 
правилния израз? Засега ще следвам книгата, но трябва да се внимава – не всичко е точно 
така, както изглежда (да ме прощава Бил Чен). 

В точка х3 (безразличие между бет-рейз и чек/рейз): 

Ръката на играча У Х бет-рейзва Х чек-рейзва Разлика Произведение 

[0, y4] -4 -3 -1 -y4 

[y3, y2] +3 +2 +1 y2 – y3 

[y2, y1] +1 +2 -1 -1(y1 – y2) 

[y1, 1] +1 0 +1 1 – y1 

Сбор:    -у4 + у2 – у3 – у1 + у2 + 1 – у1 или 

-у4 – у3 + 2у2 – 2у1 + 1 

 

-у4 – у3 + 2у2 – 2у1 + 1 = 0; Сменяме знаците: 

у4 + у3 - 2у2 + 2у1 - 1 = 0; Правим разпределение: 

у4 + у3 - у2 – у2 + у1 + у1 - 1 = 0;  

у4 + (у1 – у2) = (у2 – у3) + (1 – у1); 

В точка х4 (безразличие между чек/рейз/ри-рейз и бет/ри-рейз): 

 

-y5 + 2y3 – y4 - 2y2 +2y1 - 1 = 0 

(y3 – y4) + (y1 – y2) = y5 + (y2 – y3) + (1 - y1) 

Можем да обобщим това уравнение за произволно xn, където n е нечетно: 

yn+1 + (yn-2 – yn-1) + (yn-4 - yn-3) […] + [y1- y2] = (yn-1- yn) + (yn-3 - yn-2) + […] + (1 – y1) 
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За четни n: 

 (yn-1 – yn) + (yn-3 - yn-2) […] + [y1- y2] = yn+1 + (yn-2- yn-1) + (yn-4 - yn-3) + […] + (1 – y1) 

Да погледнем към праговете х6 и х7. Техните уравнения за безразличие ще изглеждат така: 

(y5 - y6) + (y3 – y4) + (y1 – y2) = y7 + (y4 – y5) + (y2 – y3) + (1 – y1) 

y8 + (y5 – y6) + (y3 – y4) + (y1 – y2) = (y6 – y7) + (y4 – y5) + (y2 – y3) + (1 – y1) 

В същност можем да извадим второто уравнение от първото и тогава ще получим: 

y8 = -2y7 + y6 

Очевидно е, че същото можем да направим за всякакви значения на n. Да предположим, че 
разглеждаме някакви прагове k + 1 и k:  

yk+2 + (yk-1 – yk) + (yk-3 – yk-2) […] + (y1 – y2) = (yk – yk+1) + (yk-2 – yk-1) + (yk-4 – yk-3) + […] + (1 – y1) 

(yk-1 – yk) +(yk-3 – yk-2) + […] + (y1 – y2) = yk+1 + (yk-2 – yk-1) + (yk-4 – yk-3) + […] + (1 – y1) 

Отново намираме разликата им: 

yk+2 = -2yk+1 + yk 

yk+2 + 2yk+1 - yk = 0       (16.1) 

Тези уравнения се наричат диференчни уравнения, решението им изисква доста по-сложна 
математика. Затова, сега просто ще покажем готов отговор, а в приложението към тази част ще дадем 
подробна обосновка: 

yn = rn/(1 – r) (за y > 0) 

Това е цялата стратегия на У, следователно, за n = 1, у1 е 1/(1 – r) и У влиза в (n + 1)-тия бет с част от 
ръцете, с които той е заложил в n-тия бет, равна на r (забележка: тук се използва коефициент r 
вместо R – не знам дали има разлика, но това тук се случва постоянно... но все пак мисля, че това 
е едно и също). Сравнете това със стратегията на играча У в играта без чек/рейзове. Там, 
коефициентът r разделя всеки пореден праг  от Х към У. Така уn беше rxn-1 и така нататък. Тук, вместо 
това, коефициентът r разделя всеки от праговете на играча У от следващите прагове на У, така имаме: 

yn = ryn-1 

След като решихме стратегията на У, ще се прехвърлим към стратегията на Х, която се решава по 
подобен начин, но е малко по-сложна. Точно, както стратегията на У е обвързана със специфичните 
уn, ние можем да определим хn. Обаче, стратегията на У не се влияеше от областите на праговете с n, 
много по-ниско от текущата му стойност (т.е. първите прагове нямаха влияние върху праговете от 
по-висока степен). Играчът Х, от друга страна, първоначално редува областите си между чек/рейза 
и залога и това е случаят, когато праговете са ниски колкото у1. 

За У в точка у1: 

 

1 – y1 = (y1 – x1) + 2(x2 - x3) + 2(x4 – x5) + 2(x6 – x7) + [...] + 2(x2k - x2k+1) (k→∞) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В тази точка играчът У избира между чек и бет. Той ще спечели един залог, ако Х реши да не залага 
със слаба ръка; но ще загуби 2 залога, когато неговия опонент решава да чек/рейзне с горната част 
от диапазона си. 

В точка у2: 

 

x1 - y2 = (y2 – x2) + 2(x3 - x4) + 2(x5 - x6) +2(x7- x8) + [] + 2(x2k - x2k+1) (k→∞) 

Да направим обобщение за уn: 

 

xn-1 - yn = (yn - xn) + 2(xn+1 - xn+2) + 2(xn+3 - xn+4) + [] + 2(x2k - x2k+1) (k→∞) 

Нека за момент да се върнем към у1: очевидно е, че това уравнение е частен случай на току що 
получения израз за уn, където х0 = 1 (играчът Х никога няма да блъфира в игра, в която опонентът му 
не може да фолдне ръката си). 

Да разгледаме това уравнение за две произволни стойности: k и k+1: 

xk-1 – yk = (yk - xk) + 2(xk+1 - xk+2) + 2(xk+3 - xk+4) + [...] 

xk - yk+1 = (yk+1 - xk+1) + 2(xk+2 - xk+3) + 2(xk+4 - xk+5) + […] 

Събирайки ги, ще видим, че членовете с по-големи k ще се елиминират взаимно в крайното 
уравнение (заради противоположните знаци). В крайна сметка получаваме: 

xk+1 - yk + xk - yk+1 = yk - xk + yk+1 + xk+1 

xk-1 + 2xk - xk+1 = 2yk + 2yk+1 

xk + 2xk+1 - xk+2 = 2yk+1 + 2yk+2 

Формулата за уn вече ни е известна: 

xk + 2xk+1 - xk+2 = 2(rk+1)/(1 - r) + 2(rk+2)/(1 - r) 

r/(1 -r) = (√2 - 1)/(2 - √2 ) = 1/√2 

xk + 2xk+1 - xk+2 = √2 (rk) + √2 (rk+1) 

xk + 2xk+1 - xk+2 = √2 (rk)(1 + r);  (r = √2 – 1); 

xk+2xk+1- xk+2 = 2rk       (16.2) 
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За да решим това уравнение, ще ни трябва по-сложна математика, затова – просто погледнете в 
приложението към тази глава. Стратегията на играча Х ще изглежда по следния начин: 

xn = rn-1[(2r - 1)(-1)n + 1]/2 

Общото решение на играта: 

xn = rn-1[(2r - 1)(-1)n + 1]/2 

yn = rn/(1 – r) 

Контрастът между тези две стратегии е доста инетересен: стратегията на играча У е сравнително 
праволинейна, с проста експоненциална зависимост между всеки праг. Играчът У ще направи първия 
залог, ако опонентът му чекне, с ръце под  r/(1 – r), и е готов да сложи допълнителен залог с всеки 
кратен на r дял от ръцете му, ако Х продължи да рейзва. 

Всеки праг на Х лежи между праговете на У, започвайки от х1 до 1 – r. Обаче, тези прагове не са 
равномерно разпределени между праговете на У. Областите за чек/рейз на Х са много по-тесни от 
неговите области за залог. Това е показано във формулите, тъй като там хn зависи от (-1)n. 
Интуитивното обяснение за това е следното: когато Х има много силна ръка, често пъти той ще иска 
да заложи, защото извлича стойност от поредицата „бет-кол“. В резултата, праговете на Х осцилират 
в зависимост от праговете на У. 

А ето и частична таблица на праговете в играта: 

 

xn = rn-1[(2r - 1)(-1)n + 1]/2 

Частта в скобите е равна на 2r, когато n е четно, и на 2(1 – r), когато n е нечетно. 

Така хn = rn, когато n е четно, и на rn-1(1 – r), когато n е нечетно. 

Ще открием нещо интересно, ако погледнем размера на областите за чек на играча Х: 

x0 → x1 : 1 - (1 - r) = r 

x2 → x3 : r2 - r2(1 - r) = r2(1 - (1 - r)) = r3 

x4 → x5 : r4 - r4( 1 - r) = r4 (1 - (1 - r)) = r5 

x2n → x2n+l : r2n - r2n( 1 - r) = r2n+! 

Сумирайки размера на всичките тези области, ще получим следния израз: 

 

r2 е по-малко от 1, така сборът на тази безкрайна серия е r(1/(1 – r2)). 

r2 = 2 - 2√2 + 1 = 3 - 2√2 

r/(1 – r2) = (√2 – 1)/(1 – (3 - 2√2)) = (√2 – 1)/( 2√2 – 2) = ½ 

Този интригуващ резултат показва, че Х чеква с половината от всичките си ръце. С повечето от тези 
ръце, разбира се, с неохота ще се колва (в същност, с r от тях). С останалите той ще чек/рейзва и ще 
бъде готов да залага допълнително. 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 16: Малки залози, големи потове – [0, 1] игри без фолдове 

Page 157 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Трябва да се запомни: 
 В игри на пълна улица без фолдове има пряка зависимост между диапазоните на 

участниците. 

 Ако не можете да получите ри-рейз, а опонентът не може да фолдне картите си, оптимална 
стратегия ще е бет (или рейз) с ½ от онези ръце, с които опонентът чеква (или залага). 

 Ако опонентът може да ри-рейзне, тогава диапазонът за залог (рейз) значително ще се стесни. 
В случай на безкрайна последователност от рейзове, диапазонът се стеснява до r ръце. 

 Игрите без фолдове позволяват по-добро разбиране на това, как можем да извлечем повече 
стойност със силните ръце. 

Приложение към глава 16 

Решение на диференчни уравнения 

Уравнение 16.1: 
yk+2 + 2yk+1 – yk = 0       (16.1) 

Това уравнение се нарича еднородно (хомогенно) диференчно уравнение (не е диференциално!) от 
втори ред. То описва зависимост между три последователни прага за играча У. 

Всички уравнения от вида 

yn+2 + cyn+1 + dyn = 0, където с и d са някакви константи, имат решение: 

yn = apn+bqn        (16.1a) 

където а и b са някакви константи, а р и q са различни реални корени на характеристично уравнение 
от вида х2 + сх + d = 0. 

В нашия случай характеристичното уравнение ще има следната форма: 

х2 + 2х – 1 = 0; или х = -1 ± √2 

Както вече знаете, √2 – 1 е „златното сечение“ в покера. И така, можем да сложим значението на r в 
решението на диференчното уравнение (формула 16.1а): 

yn = arn + b(- 1 - √2)qn 

Очевидно е, че при n -> ∞, yn ще се стреми към 0, тъй като играчът У трябва да има много силна ръка, 
за да продължи да ри-рейзва. 

Обаче, вторият член на уравнението не може да се стреми към нулата, с изключение на случая, когато 
b е равно на 0. Получваме опростеното уравнение: 

yn = arn 

За да намерим стойността на константата а, ще анализираме уравнението за прага х1: 

y2 = 1 – y1 

ar2 = 1 – ar 

ar2 + ar – 1 = 0 

Тъй като вече знаем стойността на r, ще направим следната замяна: 

r2 = (√2 – 1)2 

r2 = 2 – 2√2 + 1 

r2 = - 2(√2 – 1) + 1 

r2 = 1 - 2r 

a(1 - 2r) + ar – 1 = 0 
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a - ar - 1 = 0 

a(1 - r) = 1 

a = 1/(1 - r) 

Следователно: 

yn = rn/(1 – r) 

Уравнение 16.2: 

xk + 2xk+1 – xk+2 = 2rk       (16.2) 

Тук отново се сблъскваме с диференчно уравнение от втори ред, обаче, тъй като дясната му част не 
е равна на нула, то се нарича нееднородно и решението му ще е по-сложно. 

Нека Z е някакво „частно решение“, тоест решение за определено k. Тогава решенията за общото 
уравнение ще са решения за еднороден вариант на това уравнение с добавено Z. 

xn = apn + bqn + Z      (16.2a) 

1 + 2x - x2 = 0 

x = 1 ± √2 

p = 1 - √2 = - r 

q = 1 + √2 

xn = a(-r)n + b( 1 + √2 )n + Z 

Сега можем да предположим, как ще изглежда частното решение на уравнението. Нека Z има 
следния вид: 

Z = cxn при някакви константи с и х. 

Ако сложим този израз в началното уравнение 16.2, ще получим: 

xk + 2xk+1 – xk+2 = 2rk       (16.2) 

cxn + 2cxn+1 - cxn+2 = 2rn 

cxn(1 + 2x – x2) = 2rn 

Тук (1 + 2х – х2) ще е константа (както приехме по-нагоре), по този начин х = r ще е решение за всякакви 
с: 

crn(1 + 2r – r2) = 2rn 

c(1 +2r – (1 – 2r)) =2 

c(4r) = 2 

c = r/2 

И така, частното решение Z ще изглежда така: 

Z = (r/2)rn 

При n, стремящи се към безкрайност, Z се стреми към нула. Също така, използвайки логиката на 
решението на уравнението 16.1, можем да твърдим, че вторият член на общото уравнение се стреми 
към Z при b = 0. 

xn = a(-r)n + (r/2) rn 

За да намерим стойността а, ще използваме правилото от игра, което казва, че х0 = 1. 

x0 = a(-r)0 + (1⁄2 r) r0 
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1 = a + 1⁄2 r 

a = (2r – 1)/2r 

xn = ((2r – 1)/2r)(-1)rn + (1⁄2 r)rn 

xn = rn-1[(2r – 1)(-1)n + 1]/2 

Глава 17: Да си спомним за блъфа – игра [0, 1] с ограничен пот 
Във всички примери, които разгледахме в глава 16, имаше едно правило, което обикновено е 
неприложимо в покера – нито един от играчите не можеше да фолдне ръката си. Важна 
характеристика на тези игри е пълното отсъствие на блъфове: двамата участници конструираха 
диапазоните си така, че да извлекат максимална стойност със силните си ръце. 

Блъфовете в покера, на своя ред, имат не само ключова роля, но и усложняват играта. Затова ще 
разгледаме игри на пълна улица с ограничен размер на пота, където в оптималните стратегии ще има 
и блъфове. 

Пример 17.1 – игра [0, 1] #9 
- Играта е на пълна улица 
- Един залог 
- Размерът на пота Р единици 
- Размер на залога 1 единица 

Както, вероятно, си спомняте, когато решавахме първата [0, 1] игра с ограничен пот в глава 11 
(пример 11.2), освен прага уn (който беше обект на нашето внимание в глава 16), ние също така 
разглеждахме у0, прагът между чек и блъф, както и х1*, прагът между чек/кол и чек/фолд за играча Х. 
При това и играчът У, и играчът Х се стремяха да блъфират с най-слабите си ръце и да залагат за 
стойност – с най-добрите. 

В игра на пълна улица играчът Х може да направи залог, създавайки по този начин в стратегията си 
праговете х1 и х0. На своя ред, играчът У трябва да добави към праговете си и у0*, който ще разделя 
кола и фолда в отговор на залог от опонента. Очевидно е, че стратегията за кол с най-слабите ръце 
винаги ще е доминирана от стратегията за фолд. 

Изхождайки от казаното горе, можем да зададем параметризация за вероятно решение: 

Стратегията на играча Х ще се състои от следните прагове: 

 Х0 – праг между чек/фолд и блъф 

 Х1* - праг между чек/кол и чек/фолд 

 Х1 – праг между стойностен залог и чек/кол 

Стратегията на играча У също така ще включва три прага: 

 У0 – праг между чек и блъф (ако играчът Х чеква) 

 У1* - праг между кол и фолд (ако играчът Х залага) 

 У1 – праг между стойностен залог и чек (ако играчът Х чеква). 

Колкото до разположението на тези прагове в интервала от 0 до 1, то, позовавайки се на резултатите 
от анализа на миналите игри, можем да предположим, че диапазонът за залог на играча У след чека 
на опонента ще е по-широк от диапазона за залог на играча Х. Това означава, че у1 > х1. Как ще 
покажем по-късно, α, коефициентът, който задава отношението на блъфовете към залозите за 
стойност (уравнение 11.1), в този пример ще е идентичен на α в игра [0, 1] #2 и за двамата играчи. И 
тъй като областите за блъф ще са равни съответно на αх1 и αу1, можем да поставим у0 вляво от х0. 
Праговете за кол при всеки играч ще се намират между праговете за блъф и залог за стойност на 
опонента (по този начин ще се постига безразличието). Тогава, х1 < у1* < х0 и у1 < х1* < у0. На своя ред, 
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зависимостта между у1* и х1* няма никакво значение. Когато ще съставяме уравненията за 
безразличие за определени прагове, ще отчитаме само един от тях. 

Нашата параметризация сега има следния вид: 

0 < х1 < у1 < х1*, у1* < у0 < х0 < 1 

 

Фиг. 17.1 – Структура на стратегия за игра [0, 1] #9 

Остава само да съставим уравнения за безразличие за всеки праг. Решихме да не включваме в 
таблицата долу интервали, в които разглежданите действия са невъзможни. Например, в точка у1 
играчът У трябва да избира между чек и бет, обаче, ако ръката на опонента е в интервала [0, x1] или 
[x0, 1], тогава той ще трябва да взима решение за кол или фолд. Следователно, при съставяне на 
уравнение за точка у1, можем да не разглеждаме интервалите [0, x1] или [x0, 1]. 

Забележка: С ръце от интервала [0, x1] или [x0, 1] играчът Х ще залага за стойност и ще 
блъфира. В този случай играчът У не може да чекне или да бетне. В предната глава 
авторите оставиха в таблиците тези ситуации, отбелязвайки ги с N/A. 

В точка у1 (безразличие между чек и бет): 

 

-2y1 + x1 +x1*= 0 

y1 = (x1 + x1*)/2 

Напълно е разбираемо, че играчът У ще залага с всичките ръце, с които опонентът му би заложил за 
стойност. Освен това, той ще залага с половината от ръцете, с които играчът Х ще играе чек/кол. По 
този начин, прагът у1 ще се намира точно по средата между х1 и х1*. 

В точка у1* (безразличие между фолд и кол): 

 

(P+1) (1-x0) -x1 = 0 

1-x0 = αx1 
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Това уравнение показва зависимостта между големината на областите за стойностен залог (х1) и 
блъфа (1 – х0). 

В точка х1* (безразличие на играча Х към чек/кол и чек/фолд): 

 

(P + 1)(1 - y0) – y1 = 0 

1 - y0 = α y1 

В точка у0 (безразличие между чека и блъфа): 

 

-(x1* - x1) + (P) (y0 - x1*) = 0 

x1* - x1 = P(y0 – x1*) 

x1* = α(py0+ x1) 

x1* = (1 - α) (y0) + ax1 + (x1 – x1); (Тук: първо, р заменяме от формулата за α; получава се р = (1 – α)/α 
и остава само (1 – α). Второ, неизвестно защо, добавяме и изваждаме х1, от което уравнението 
не се променя, но явно това е необходимо за получаването на крайния резултат). 

x1* = (1 - α) (y0) - (1 - α)x1 + x1 

x1* = (1 - α) (y0 – x1) + x1 

Във втората [0, 1] игра, която разгледахме (пример 11.3), коефициентът α не само задаваше 
съотношението на блъфове към стойностни залози, но и честотата на кола с блъф-кетчъри, (1 – α). 
Обаче, в нашия случай играчът Х взима решение за кол след залог с някаква част от неговите ръце, 
затова видът на уравнението е друг. 

Диапазонът за чек на играча Х се намира в интервала от х1 до х0, при за блъф-кетчъри ще се смятат 
само ръцете над прага у0. Следователно, можем да твърдим, че прагът х1* е равен на (1 – α) от ръцете, 
които могат да бият блъф, плюс х1. 

В точка х0 (безразличие за играча Х между чек/фолд и блъф): 

 

(P + 1) y1* - P = 0 

y1* = P/(P+1) 

y1* = 1 – α 
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Тук се сблъскваме с аналогична ситуация. Единствената разлика се състои в това, че диапазонът на 
играча У (след залога на опонента) все още не е ограничен от нищо, затова той трябва да колва с (1 – 
α) от всичките възможни ръце. Тук не уточняваме „които могат да бият блъф“, тъй като решението на 
играча Х се състои от избор между блъф и чек/фолд. Ако той предпочете второто, той пак ще загуби 
срещу най-слабите ръце на играча У, тъй като те ще влязат в диапазона за блъф на последния. 

В точката х1 (безразличие между чек/кол и бет) имаме следното: 

 

y1* - y1 - (1- y0) = 0 

y1* - y1 = 1- y0 

Ако играчът Х направи чек, той ще спечели един залог, тъй като ще накара опонента си да блъфира. 
Ако той заложи, тогава ще извлече стойност от онези ръце на играча У, които не биха заложили, но 
същевременно са принудени да колват. Следователно, в една оптимална стратегия размерът на тези 
две области ще е еднакъв (по този начин се постига безразличие). 

Получихме шест уравнения, всяко от които описва някаква част от оптимална стратегия. Сега остава 
само да решим системата от уравнения и да намерим стойностите на всичките прагове. 

 

Нека да разгледаме получените прагове в един конкретен пример. Нека размерът на пота е 4 
единици. Тогава, съгласно уравнението 11.1, α = 1/5. Както вече знаем, играчът Х ще залага за 
стойност с определена част от ръцете си, срещу което играчът У ще отговори с кол с диапазон, който 
е малко по-широк от диапазона за блъф на играча Х. Ако блъфът е успешен, играчът Х ще спечели 4 
залога, а ако не е – ще загуби 1 залог. По този начин, за да направи опонента си безразличен към 
блъфа, играчът У трябва да колва четири пъти по-често, отколкото да фолдва – 4/5 от 
разпределението [0, 1] или 1 – α. 

В същото време играчът Х трябва да балансира своите стойностни залози и блъфове така, че играчът 
У да не може да го експлоатира. Например, ако играчът Х няма да блъфира никога, неговия опонент 
би трябвало да колва само с много тесен диапазон. Тогава, за да извлече стойност със своите нътс, 
на играча Х ще се наложи да залага с някакво количество блъфове, принуждавайки опонента си да 
колва с гранични ръце (които се намират между прага за блъф и стойностен залог на играча Х). 
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При пот от 4 единици, играчът Х ще загуби с блъфа си 1 единица в случай на кол от играча У, но ще 
спечели 4, ако опонентът му фолдне. За да бъде опонентът му безразличен към кола, играчът Х 
трябва да залага за стойност четири пъти по-често, отколкото да блъфира. Получаваме праг αх1. 

Както вероятно вече сте разбрали, ако играчът Х чекне, тогава играчът У ще трябва да балансира 
своите стойностни залози с блъфове от диапазона [y0, 1]. 

А сега да определим, колко често играчът Х трябва да залага за стойност. На прага между залога и 
чек/кола, той може или да заложи и да вземе стойност от играча У, когато ръката на последния се 
намира в интервала между у1 и у1* (тук той колва залога с ръка, която е по-слаба, но никога не залага 
сам); или да чекне и да принуди опонента си да заложи с блъф от диапазона от у0 до 1. И тъй като 
играчът Х ще бъде безразличен към избора на действие в този праг, интервалът [y1, y1*] трябва да е 
равен на [y0, 1]. 

Знаем, че размерът на последния интервал е αу1, а на първия е (1 – α – у1). Следователно, можем да 
съставим и да решим уравнение за у1 (диапазон, с който играчът У ще заложи при чек от опонента). 
Както беше показано в горното решение, този праг е равен на (1 – α)/(1 + α). Да използваме размера 
на пота от 4 единици. Тогава у1* ще е равно на 4/5, а (1 – у0) ще е 1/5 от у1. Получаваме  

4/5 – у1 = (1/5)у1 или у1 = 2/3. 

По този начин можем да потвърдим решението за праговете х1* и х1. Както вероятно си спомняте, в 
игрите без фолдове получихме правило, че играчът У трябва да залага с половината от диапазона за 
чек на играча Х (при условие, че той не може да рейзне). Обаче, тук, когато играчът У избира между 
чек и бет в точка у1, той следва малко по-друг принцип. Така, той печели един залог, ако ръката на 
играча Х се намира между у1 и х1*, но губи залога, ако тя е в диапазона от х1 до у1. И тъй като тези две 
области трябва да са еднакви, прагът у1 трябва да се намира точно в средата между х1 и х1*. 

С други думи: 

Ако вашия опонент можеше да заложи, но вместо това чеква (сега той може или да колне, или да 
фолдне, но не и да рейзне), тогава оптимална стратегия ще е бет с всички ръце, с които опонентът би 
заложил сам, както и с половината от ръцете от неговия диапазон за кол. 

Очевидно е, че тази концепция е следствие от правилата за игри без фолдове. В тях опонентът няма 
възможност за фолд, затова се ориентирахме към неговия диапазон за чек. Обаче, в този пример 
играчът Х може да фолдне, затова отправната точка в анализа е неговия диапазон за кол. 

Освен това, играчът Х трябва да избере прага х1* така, че да защити своя диапазон за чек от блъфовете 
на опонента. При това в този случай той избира съответните ръце не от цялото разпределение [0, 1], 
а само от [х1, х0], защото с останалите ръце той сам ще залага. Излиза, че той трябва да колва с (1 – α) 
ръце от диапазона [х1, х0]. А това, на своя ред, означава, че прагът х1* трябва да отстои от х1 с (1 – α). 

При пот от 4 единици, у2 = 2/3 се намира по средата между х1 и х1*, докато х1* се намира на 
разстояние 4/5 от х1 към 1 – (1/5)х1. Нека с е разстояние между х1 и х0, а е разстояние между х1 и у1, b 
е разстояние между 0 и х1, тогава ще е вярно следното: 

 

Получаваме точно същите резултати, както и за горните формули (b = x1). Разбирането на описаната 
горе игра е много важно за решаването на по-сложни примери от тази глава. Опитахме се 
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максимално достъпно да разкрием смисъла на всяко от изведените уравнения, затова няма да 
обясняваме толкова подробно по-нататък. 

Следващата игра много прилича на игра 6 (пример 16.3), където играчите могат да направят 
определен брой рейзове. 

Пример 17.2 – [0, 1] игра #10 
- Играта е на пълна улица 
- Остават 2 залога 
- Не може да се прави чек-рейз 
- Размерът на пота е Р единици 
- Размерът на залога е 1 единица 

Вероятно, сте се досетили, че в тази игра отново ще се върнем към прага у2. Освен това, ще въведем 
последния елемент, който е необходим за решаването на игрите [0, 1] като цяло – това е диапазонът 
за блъф-рейз. 

Представете си, че играчът Х прави залог. Как би трябвало да изглежда стратегията на играча У? Най-
простият отговор (но не е задължително той да е верен) ще е следният: с нътс той ще рейзва за 
стойност, с малко по-слаби ръце ще колва, а с долната част на разпределението ще фолдва. 

Но, ако това е така, как тогава играчът Х трябва да реагира срещу рейз? Съвсем е очевидно, че 
правилна контрастратегия ще е фолд с всички ръце, които са по-слаби от прага за рейз на опонента. 
Следователно, играчът У трябва да защитава своите стойностни рейзове с някакво количество 
блъфове. 

Следващия въпрос, на който трябва да отговорим, е какви ръце ще влизат в диапазона му за блъф-
рейз? 

Нека да помислим малко за природата на блъфовете. Когато според правилата се разрешава само 
един залог, ние трябва да блъфираме с най-слабите ръце, защото те имат минимална ценност на 
шоудауна и винаги ще губят, ако направим чек-бихайнд. 

Какво ще се промени, ако опонентът ни вече е направил залог и имаме възможността да рейзнем? 
Както вече отбелязахме горе, има смисъл да рейзваме с всичките най-силни ръце и да колваме със 
средни, тъй като искаме да използваме тяхната доста добра шоудаун стойност, затова нашият 
диапазон за блъф ще се състои само от ръце, в които не виждаме никаква стойност на шоудауна. При 
това размерът на блъф-рейза ще зависи от размера на залога, размера на пота, както и от нашия 
стойностен диапазон. 

Вероятно, сега интуицията ви подсказва, че в този случай ние трябва да спазваме същите правила, 
както и в примерите, където беше позволен само един залог – тоест, да блъфираме с най-слабите 
ръце. Общо взето, когато слизаме под прага у1*, от гледната точка на оптимална стратегия за играча 
У вече е безразлично, с какво да блъфира. Но тук има няколко забележки. 

Първо, ние ще фолдваме онези слаби ръце, които няма да са в диапазона за рейз. Второ, тъй като 
говорим за областта, която е под прага за кол, тогава дори с горната част от този диапазон няма да 
виждаме шоудауна. Затова, стратегията за рейз с най-силните ръце от онези, с които не можем да 
колнем, винаги ще е доминираща. 

По този начин получихме нов праг. При това, трябва леко да преразгледаме представата си за 
праговете в игрите с рейзове: 

yn* сега е праг между кол на n-тия залог и блъф или фолд, ако (n + 1)-ия залог и фолдът са позволени 
от правилата. 

yn# е прагът между диапазона за блъф срещу n-тия залог и диапазона за фолд срещу (n – 1)-ия залог. 
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Забележка: Представете си ситуация, когато играчът Х залага, и играчът У трябва да 
вземе решение. Ако той може или да фолдне, или да рейзне (тоест да направи (n+1)-вия 
залог), тогава прагът yn* ще разделя областта за кол на залога на играча Х и областта, 
където ние или блъфираме, или фолдваме ръката си. На своя ред, прагът yn# слага 
разделителна линия между диапазона за фолд срещу залога на играча Х и диапазона за 
блъф-рейз. 

Ще покажем по-надолу, че праговете yn* и yn+1# са тясно свързани помежду си. В тази игра за пръв 
път се сблъскваме с разклонено дърво на решения и това съществено ще влияе върху използваната 
параметризация. С други думи, тук за всеки възможен сценарий ще има собствен набор от прагове, 
който не е свързан с другите клонове, тъй като в отделно взета ситуация ще имаме работа само с 
определена линия за отиграване. 

Например, прагът х1* ще се появява само когато играчът Х чеква. В този случай у1* и у2# са 
безсмислени. И макар че ние можем да намерим местоположението на точка х1* спрямо у1*, това 
няма да има никакво практическо значение. 

Да въведем параметризацията за игра [0, 1] #10: 

0, у2, х2*, х1, у1, х1*, у1*, у2#, у0, х0, 1 

 

Фиг. 17.2 – Структура на стратегия за игра [0, 1] #10 

На езика на стратегиите играта изглежда по следния начин: 

За играча Х: 

 Залог за стойност и кол на рейза с ръце [0, x2*]. 

 Залог за стойност и фолд срещу рейз с ръце [x2*, x1]. 

 Чек и кол на залога с ръце [x1, x1*]. 

Чек и фолд срещу залог с ръце [x1*, x0]. 

Блъф с ръце [x0, 1]. 

За играча У: 

  Ако играчът Х залага  

o рейз за стойност с ръце [0, y2]. 
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o кол с ръце [y2, y1*] 
o блъф-рейз с ръце [y1*, y2#] 
o фолд с ръце [y2#, 1] 

 Ако играчът Х чеква: 

o Залог за стойност с ръце [0, y1] 
o Чек с ръце [y1, y0] 
o Блъф с ръце [y0, 1] 

Прочетете и обмислете още веднъж всичките изброени стратегии. Това е много важно за разбиране 
на по-сложни игри. Например, в една от следващите задачи ще се сблъскаме с праг х4#, който отделя 
диапазона за трети рейз (ако играчът Х решава да направи чек/рейз) от диапазона за фолд срещу 
втори рейз. 

Във всичките предишни игри, където се позволяваше само един залог, ние използвахме 
фундаменталната константа α, която е равна на 1/(Р + 1). Тя определяше съотношения на блъфове и 
стойностни залози, както и диапазони за кол. Обаче в ситуации, където са възможни два залога (бет 
и рейз), имаме работа с по-големи потове; освен това, стойността на блъфа може да нарасне до 
размера на два залога. Затова ще въведем нова константа: 

α2 = 1/(P + 3) 

В по-сложни игри ще използваме общият вид αn (за n-ти залог): 

     (17.1) 

От това уравнение лесно можем да получим коефициента α, който получихме за играта #2 (при n = 
1). За да опростим пресмятанията, ще приемем, че α (без никакви индекси) е α1. 

В тази игра имаме доста сложна задача – трябва да намерим 9 променливи. За всяка от тях ще 
съставим собствено уравнение за безразличие, а след това ще се опитаме да решим получената 
система от уравнения. 

Безразличие за играча У в точка у2: 

 

Играчът У губи с един залог повече, ако направи рейз срещу нътс на опонента. Но при това той и 
печели повече, ако играчът Х колва с малко по-слаба ръка. Тъй като играчът Х не може да направи 
ри-рейз, играчът У трябва да рейзва с половината от диапазона за кол на неговия опонент: 

y2 = x2* - y2 
y2 = x2*/2 

В точката у1 ние се сблъскваме със същата ситуация, каквато беше в играта #9 (пример 17.1), тъй като 
играчът Х все още не може да прави чек/рейз. Следователно и уравнението за безразличие ще е 
същото: 

y1 = (x1* + x1)/2 

И отново, у1 трябва да е по средата между праговете за кол и бет за играча Х. 

Безразличие за играча У в точката у1*: 
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Тук, за първи път се сблъскваме с използването на α2. Размерът на областта за залог за играча Х (х1) 
пряко зависи от областта му за бет/кол. Нещо повече, той трябва да избира линията бет/фолд точно 
α2 пъти, тъй като той трябва да направи опонента си безразличен към блъф-рейза. Забележете, че 
използваме α2 заради нарасналия пот (след залога на играча Х и рейза на играча У). 

Безразличие за играча У в точката у2#: 

 

За начало, да използваме малко алгебра: 

 

Можем да опростим лявата част на това уравнение, като преобразуваме отношението α/α2: 

Знаем, че α = 1/(Р + 1), а α2 = 1/(Р + 3); тогава: 

𝛼

𝛼2
=

1
(Р + 1)

1
(Р + 3)

=
Р + 3

Р + 1
=

(Р + 1) + 2

Р + 1
=

Р + 1

Р + 1
+

2

Р + 1
= 1 + 2𝛼; 

Тогава ще получим: 

((1 + 2α) – α)*х1 = х1 + 1 – х0; 

(1 + α)*х1 = х1 + 1 – х0; х1 + α*х1 = х1 + 1 – х0; или  

αх1 = 1 – х0; 

Спомняте ли си как казахме, че диапазонът за блъф-рейз на играча У по принцип може да се намира 
в която и да е част от неговия диапазон за фолд? Ние все още настояваме да се използват 
недоминирани стратегии, затова сега намерихме безразличие между блъф-рейза и фолда. Трябва да 
отбележим, все пак, че бихме могли да използваме друга параметризация и да търсим праг между 
кола и фолда. Тогава щяхме да получим същото уравнение, без междинните опростявания, към които 
ние се наложи да прибегнем горе. 

За пореден път се сблъскваме с познато уравнение (пример 11.4 и след това), което определя 
отношение между областта за бет и областта за блъф за играча Х.  

Ръка на играча Х <У, блъф рейз> <У, фолд>

[0, x₂*] -2 0
[x₂*, x₁] + (P + 1) 0
[x₀, 1] + 1 - P
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В точката у0 можем да използваме уравнение за безразличие от играта 9 (пример 17.1). Причината е 
същата – играчът Х все още не може да направи чек/рейз. 

x1* = (1 - α) (y0 – x1) + x1 

Безразличие за играча Х в точката х2*: 

 

Забележете, в този пример стратегиите на играча Х стават малко по-сложни. Така, вече не можем да 
говорим за отделни действия – принудени сме да имаме работа с очакванията от линиите за 
отиграване, например: Бет/Кол, Бет/Фолд и т.н. 

А х2* е един от новите прагове, разделящ диапазона за кол и фолд в отговор на рейз. Играчът Х ще 
загуби един залог, ако колне рейза за стойност на опонента си, но ще спечели, ако това ще е блъф. 
Както ще видим по-късно, тъй като блъф-рейзът ще струва на играча У два залога, честотата на кола 
за играча Х ще има малко необичайна форма. 

y2 = (P + 3)(y2# - y1*) 

α2y2 = (y2# - y1*) 

Това уравнение фактически повтаря уравнението 11.4, но с корекция за по-голям брой възможни 
залози. Според него размерът на областта за блъф-рейз (у2# - у1*) е размерът на областта за 
стойностен рейз у2, умножен по съответната константа α2. Не е трудно да се досетите, че правилата, 
включващи в себе си константата α, се повтарят във всичките игри [0, 1] с ограничен размер на пота. 

Безразличие за играча Х в точката х1: 

 

y1* - y1 = (P+ 1)(y2# - y1*) + (1 – y0) 

Тук получаваме уравнение, което описва зависимостта на областта, с ръцете от която играчът У ще 
колва, но никога няма да заложи сам (у1* - у1), от областите му за блъф и блъф-рейз. Фактически, това 
уравнение показва последиците от различните варианти за отиграване за играча Х: той може или да 
чекне и да се опита да хване блъфа на опонента си, или да бетне, но тогава се появява вероятността 
за блъф-рейз от страна на играча У. 

Уравнение за безразличие за играча Х в точката х1* има вече привичен за нас вид: 

1 – y0 = αy1 

А в точката х0: 

 

Ръка на играча У <Х, бет/кол> <Х, бет/фолд>

[0, у₂] -1 -2
[у₁*, у₂#] +2 -(P + 1)

Ръка на играча У <Х, бет/фолд> <Х, чек/кол>

[0, х₁] -1 -1

[х₁, у₁] +1 +1

[у₁, у₁*] + 1 0

[у₁*, у₂#] - (P + 1) 0

[у₂#, у₀] 0 0

[y₀, 1] 0 +1

Ръка на играча У <Х, чек/фолд> <Х, блъф>

[0, у₂#] 0 -1

[у₂#, х₀] 0 +Р

[х₀, 1] - Р 0
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Това уравнение прилича на това, което получихме за у1* в игра [0, 1] #9 (пример 17.1) – играчът У ще 
фолдва α на брой ръце срещу залог от опонента. 

Имаме девет уравнения, някои от които са взети от вече решените от нас игри. 

 

Сега можем да решим тази система от уравнения и да намерим стойностите за всичките прагове. 
Добрата новина за вас  е – ще пропуснем по-голямата част от опростявания, но все пак не можем да 
подминем една много важна зависимост, която се открива по време на заместванията. 

Можем да обединим уравненията 17.3 и 17.4. Ще получим: 

y2 = x1(1 - α2)/2           (17.11) 

Както и в играта #6 (пример 16.3), можем да презапишем това уравнение, както следва: 

y2 = Rx1 

С други думи, получихме зависимостта между диапазона за залог на играча Х и диапазона за рейз на 
играча У. Тук R = (1 – α2)/2. Лесно се забелязва, че при много големи Р тази константа се стреми към 
½ - именно тази стойност разглеждахме в играта [0, 1] #6. 

За да решим тази тромава система, трябва да сведем всичките й компоненти към у1 и х1. Така, 
уравненията 17.2 и 17.6 ще сведем към х1, след което ще ги приравним – ще получим един израз, 
който съдържа само х1 и у1. След това ще се обърнем към уравнението 17.8. Значението на у0 можем 
да изразим чрез у1 с помощта на уравнение 17.9. На своя ред, у2# е константа (както следва от 
уравнението 17.10). 

В крайна сметка имаме следното: 

x1 = (1 - α)2/[1 + α + (2 - α)(1 - a2)R]       (17.12) 

Това уравнение има голяма роля в решаването на игри без чек/рейзове, тъй като то работи и в игрите, 
където са позволени три и повече залога. Работата е там, че допълнителните рейзове променят само 
стойността на R, докато останалите зависимости между долните прагове остават непроменени. Както 
ще видите в следващите примери, това уравнение значително ще опрости решаването на игра с 
безкраен брой рейзове. 

Пълното решение за всичките прагове има следния вид: 
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Нека да погледнем намерените прагове при различни размери на пота. В дясната колонка се 
разглежда случай с безкрайно малък пот Р (в математиката подобни числа се означават с ε) – съвсем 
очаквано в този случай играчите трябва да се откажат от всякакви залози. 

 

Сега е момента да отговорим на въпрос: какво ще се промени, ако играчът Х има възможността да 
чек/рейзне? 

Пример 17.3 – игра [0, 1] #11 
- Играта е на пълна улица 
- Остават два залога 
- Играчът Х може да чек/рейзне 
- Размерът на пота е Р единици 
- Размерът на залога 1 единица 

В тази и следващите игри вече няма да описваме толкова подробно целия процес за получаване на 
уравнения за безразличие за всеки праг. Вече сте разбрали от горния пример, решенията за игри с 
ограничен размер на пота могат да бъдат доста тромави. Затова ще се ограничим само с анализа на 
разликите между стратегиите във вече разгледаните игри и техните по-сложни аналози. 

Заедно с новата стратегическа възможност в тази игра се появяват и нови прагове. Обаче, повечето 
от тях могат да бъдат пропуснати, тъй като техните зависимости вече бяха изучени. Например, 
играчът Х сега ще прави блъф чек-рейз с ръце, които са между х2# и х1*. Но ние вече знаем, че 
размерът на тази област ще е равен на диапазона за чек/рейз за стойност (х2), умножен по 
съответната константа α2. Същото важи и за диапазони за бет/кол и бет/фолд за играча У – той ще 
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фолдва (1 – α2) от стойностните си залози в отговор на рейз, правейки опонента си безразличен към 
блъфа. 

Най-големия интерес тук представляват стойностните диапазони и на двамата участници, тъй като 
промените в тях съществено влияят върху долните прагове. Но, тъй като вече знаем, в какви 
съотношения трябва да се намират тези области със стойностни прагове, можем да не изписваме 
всичките уравнения за безразличие, като ще се съсредоточим върху по-важните аспекти в 
стратегиите на играчите. 

Съвсем е очевидно, че в тази игра вероятността за чек/рейз от играча Х ще влияе съществено върху 
стратегията за стойностни залози на играча У. Нещо повече, ще се промени и неговата област за 
стойностни рейзове, тъй като сега играчът Х вероятно ще залага с малко по-слаб диапазон (защото 
някаква част от силните му ръце ще е в диапазона за чек/рейз). Както вероятно си спомняте, в игрите 
без фолдове това доведе до значителни размествания в стратегиите – играчът У залагаше с по-тесен 
диапазон (заради появила се опасност от чек/рейз), а играчът Х, напротив, трябваше да залага доста 
по-често, за да извлече стойност от средните ръце на опонента. Това, на своя ред, караше играча У 
да рейзва по-либерално. 

Игрите с чек/рейз и без него са пряко свързани помежду си. Нека да разгледаме безразличието на 
играча Х в точката х2. 

 

 

Да намерим у2* - за целта трябва да напишем уравнение за безразличие за прага х2#: 

 

 

Също така знаем, че областта у2# - у1* е равна на α2у2. Получаваме: 

 

В игра без чек/рейз уравнението за безразличие в точката х1 изглеждаше така: 

 

Това уравнение задава условие за безразличие на играча Х към бет/фолда и чек/кола на прага х1. Ако 
той направи залог, тогава няма да позволи на опонента си да заложи на блъф, но ще спечели 1 
единица срещу онези ръце, които с неохота ще колват и никога няма да залагат сами. В същото време 
той ще загуби (Р + 1), ако играчът У реши да направи блъф-рейз. 

Ръка на играча У <Х, чек/рейз> <Х, бет/кол>

[0, х₂] -2 -2

[х₂, у₂] +2 +2

[у₂, у₂*] +2 +1

[у₂*, у₁] +1 +1

[у₁, у₁*] 0 +1

[y₁*, у₂#] 0 +2

[y₀, 1] +1 0

Ръка на играча У <Х, чек/кол> <Х, блъф чек/рейз>

[0, у₂*] -1 -2

[у₂*, у₁] -1 -(Р + 1)

[у₀, 1] +1 +1
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Забележка: Това е много интересен резултат и подобна замяна наистина има място. Тя е 
аналогична на това, което можахте да видите в глава 16 – там праговете х1 за игри със 
и без чек/рейзове (но с ограничение по броя възможни рейзове) също така бяха идентични. 

Правим замяна и получаваме: 

 

В играта без чек/рейзове съотношението (1 – α2)/2 важеше за у2 и х1. Обаче, тук то се прилага към 
праговете у2 и у1. Както и в случая с игрите от глава 16 (примери 16.3 и 16.4), стигаме до извода, че в 
игрите с чек/рейз R задава последователността от прагове не за двамата играчи (у2, х3, у4 и т.н.), а 
само за праговете уn. 

Можем да приложим тази логика по цялата верига и да минем към общото уравнение, което описва 
поведението на прага у1 в разглежданата игра: 

 

Можете да видите, че то много прилича на уравнението 17.12, но при това включва възможността за 
чек/рейз. 

Останалата част от решението не е сложна – трябва само да запишат и да се решат уравненията за 
безразличие, а след това с използването на горното уравнение да се намерят стойностите на всичките 
прагове. 

В следващия пример ще разгледаме случая с безкрайните рейзове. 

Пример 17.4 – игра [0, 1] #12 
- Играта е на пълна улица 
- Остават само два залога 
- Не може да се прави чек/рейз 
- Играчите могат да правят неограничен брой рейзове и бетове 
- Играчите могат да фолдват 

За решаването на тази игра ще ни трябват резултатите от предишните примери. Повечето уравнения 
тук ще са идентични на вече разгледаните от нас в игра 10 (пример 17.2); нещо повече, единственото 
уравнение, което няма да можем да използваме, е безразличие в точката у2. В онази игра вторият 
залог винаги беше последен, при това играчът У трябваше да рейзва с половината от диапазона за 
кол на играча Х. Обаче в този пример играчът Х може да отговори с ри-рейз и ние трябва да го 
отчитаме. 

Освен това, в параметризацията трябва да отчетем безкраен ред прагове за рейзове и ри-рейзове. За 
всеки от тези прагове трябва да намерим уравнение за безразличие. 

Например, за което и да е n ще получим: 

 

Това е известното ни отношение на блъфове към стойностни залози, което се определя от 
коефициента α от съответния порядък. 

Решавайки играта 10, получихме ключово уравнение, което описваше прага х1 в игри без 
чек/рейзове. 
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Ще е необходимо малко да коригираме едно уравнение, за да отразим следната разлика между тези 
две игри: 

 

Ако искаме да бъдем по-точни, ще се промени само R. 

И така, можем да твърдим, че уравнението 17.12 в общия вид все още важи. Всичко, което трябва да 
направим сега, е да намерим стойността R за новата игра. 

Да се върнем към примера 16.4 – там при размер на пота, стремящ се към безкрайност, значенията 
на α се доближаваха до нула. В онази игра прагът у2 беше равен на ½, също както и х1 (1/2). С други 
думи, значението на R беше равно на ½. Използвайки този резултат в горната формула (при α и α2 
стремящи се към нула), също ще получим х1 = ½. 

В игра с един залог R беше равно на нула, тъй като прагът у2 не е съществувал. В този случай х1 е равно 
на (1 – α)2/(1 + α). Точно такъв отговор получихме за играта 9. 

Но да се върнем към сегашния ни пример. За тези, които са успели да разберат всичко от предните 
примери, няма да е трудно да предположат, че: 

 

Размерът на n-тата област за блъф трябва да е αn от съответната стойностната област 

 

Когато правим n-ти рейз за стойност, трябва да колваме ри-рейза (или да правим ри-рейз) с (1 – αn+1) 
ръце от диапазона за n-ти рейз, тъй като в противен случай опонентът ще може да ни експлоатира с 
неговите блъф-рейзове. 

Безразличието в точката у2 (първия праг, в който разглежданата игра се отличава от игра 6): 

 

Ако играчът У прави рейз за стойност, когато ръката на неговия опонент се намира в интервала от у2 
до х2*, тогава той печели един залог. Обаче, той ще загуби една единица, ако играчът Х има ръка, 
която е по-добра от у2, и (Р + 3) единици, ако играчът Х ще направи блъф ри-рейз с ръце х3# - х2*. 

Решавайки това уравнение, ще получим: 

 

Заменяме всичките α със съответните им изрази: 

 

Това уравнение за безразличие ще се повтаря през всеки два залога. С други думи, уравнението 17.14 
е частен случай за последователността от прагове хn, yn+1, xn+2 и така нататък. 

Можем да се възползваме от разгледания по-рано принцип, че щом единият от играчите направи 
втория рейз, играта става абсолютно симетрична що се касае до съотношенията между различните 
прагове (с корекция за нарастващ размер на пота). Естествено, значенията на самите прагове ще се 
отличават, тъй като всеки път ще използваме множител, идентичен на вече познатия R, обаче с 
нарастването на пота значението на множителя също ще се променя. Поради това ще го наричаме 
Rp. Тогава ще получим: 
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И така нататък… 

Да направим съответните замени в уравнението 17.14: 

 

Получаваме уравнение, което не зависи от х1: 

 

Това е рекурсивно уравнение, което описва зависимостта между съседни стойности на Rp. За да 
намерим конкретните стойности на множителя (мултипликатора), можем да използваме следното 
свойство: при размера на пота, стремящ се към безкрайност, Rp се стреми към R (в този случай ще 
получим същата игра, която разгледахме в примера 16.4). Следователно, може да изберем 
произволно голяма стойност на n, да приравним всичко към (√2 – 1) и да намерим нужният ни размер 
на пота. За щастие, това рекурсивно уравнение се свежда до определени значения достатъчно бързо. 

Щом получим стойността Rp, лесно ще можем да определим точното разположение на всеки праг, 
използвайки уравнението за х1, а след това ще коригираме резултата с помощта на Rp. Както 
обикновено, областите за блъф ще са съседни на областите за кол, които пък на своя ред са съседни 
на областите за стойностни рейзове. 

Трябва да се запомни: 
- Игрите [0, 1] са подходящи за разглеждане на достатъчно сложни ситуации, включително 

с чек/рейзове, с безкрайни рейзове и т.н. 
- Независимо от сложността на играта ключовите параметри са стойностни диапазони. 

На всеки от тях съответства област за блъф-рейз, която може да се определи като се 
сравни размера на пота със стойностния диапазон. 

- В игрите без чек/рейзове съществува рекурсивна зависимост между последователни 
прагове на двамата играчи: х1 -> у2 -> х3 и така нататък. 

- В игрите с чек/рейзове подобна рекурсивна зависимост се наблюдава само при прагове на 
играча У. 

- Ако вашият опонент можеше да заложи, но вместо това предпочете да чекне, тогава 
вие трябва да залагате за стойност с всички ръце, с които той би заложил сам, както и 
с половината от неговия диапазон за кол (при условие, че опонентът не може да рейзне – 
може само да колне или да фолдне). 

Глава 18: Цената е от значение – връщаме се към игрите [0, 1] 
В началото на книгата споменахме, че няма да предприемаме безсмислени опити да решим покера. 
По-скоро, бихме искали да се съсредоточим върху изучаването на отделните аспекти от играта, за да 
получим по-добра представа за това, как различните действия могат да влияят върху нашата 
стратегия (оптимална или експлоатираща). 

Игрите [0, 1] демонстрират този подход по най-добрия начин – в рамките на третата част разгледахме 
дванадесет различни примера с използване на разпределение [0, 1], всеки от които имаше уникална 
структура на залагане и набор от правила. До този момент не обръщахме внимание на нищо друго, 
освен оптимални стратегии, както и методи, които биха ни позволили да решим всяка подобна игра. 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 18: Цената е от значение – връщаме се към игрите [0, 1] 

Page 175 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

Обаче, определянето на цената на играта е важна част от анализа. Вече говорихме в началото на тази 
глава, че цената на играта е очакване на единия от играчите при условие, че и двамата участника 
играят с оптимални стратегии. 

По правило, това е играчът У, тъй като почти всички покер-игри дават предимство на играча, който е 
в позиция. Логично е да се предположи, че в повечето случаи неговата цена на играта ще е 
неотрицателна. В тази глава, както и преди, ще имаме работа с екс-шоудаун стойност (ако не е 
посочено нещо друго). Също така ще използваме буквата G в качество на цената на играта, при това, 
без значение къде: в конкретния интервал, или в цялата област на играта. 

За пресмятането на цената на играта винаги можем да подхождаме така: определяме вероятностите 
за всяка от възможните ръце на участниците, да намерим стратегиите им, а след това и 
математическото очакване. Често пъти това е доста лесен и действен начин за решаване на 
примитивни игри, като например, игра [0, 1] #1 (пример 11.2). 

 

 

Фиг. 18.1 – Цената на играта [0,1] #1 
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Тук цената на играта (на половин улица, без фолдове) е ¼. Можем да използваме този метод за много 
други примери, които ще разглеждаме в тази глава. Обаче, колкото е по-сложна играта, толкова по-
забъркани стават изчисленията. За щастие, можем да се възползваме от няколко полезнии свойства 
на оптимални стратегии, за да изчисляваме цената на играта дори в най-сложните случаи. 

Нека да разгледаме следната игра. Нека стратегията на играча У оства неизменна – ще я смятаме за 
оптимална. Тогава, можем да променяме стратегията на играча Х, знаейки при това, че изобщо не 
може да подобри очакването си. 

Забележка: Авторите на книгата вече не веднъж са прибягвали към фиксирането на 
стратегията на играча У – разгледахме този метод подробно в една от предишните 
глави (в коментарите към решенията). 

Смисълът на тези манипулации със стратегиите е в следното. За ръце, с които играчът Х е безразличен 
в избора на действия, можем да изберем онази линия, която е най-подходяща за определянето на 
цената на играта. Това не означава, че играчът Х може да играе с тази стратегия непосредствено на 
масата – тогава на играча У щ ему е лесно да го експлоатира. Важно е да се разбира, че нашата цел е 
пресмятане на цената на играта, но не и търсене на оптимални стратегии. 

Да се обърнем към игри на пълна улица: 

Игра [0, 1] #4 (пример 15.1) беше по-скоро отскок към теория за лудомания, отколкото сериозен 
инструмент за анализа на покер-стратегия. Веднага успяхме да определим цената на играта за този 
случай, тъй като всеки от играчите беше задължен да слага пари в пота с абсолютно всяка ръка. Екс-
шоудаун очакване беше равно на нула. 

Игра [0, 1] #5 (пример 15.2) е игра без фолдове, но играчът У можеше да рейзва залога на опонента 
си. Получихме следното решение за тази игра: 

 

Лесно можем да пресметнем G, фиксирайки стратегията на играча У. Така, играейки срещу оптимална 
стратегия, играчът Х може или да чекне, или да заложи с ръце между ¼ и ¾ и да получи едно и също 
математическо очакване. Ако той залага, тогава получава 1 единица стойност от ръцете на играча У 
между ¾ и 1, но губи 1 единица срещу всички ръце от диапазона от 0 до ¼ (в сравнение с чека). И, тъй 
като очакването от бета и чека в този интервал ще е еднакво за играча Х, ние можем да твърдим, че 
математическото очакване на играча У ще е ¼ ако ръката на играча Х е в интервал [ ¼ ,  ¾]. 
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Фиг. 18.2. Цена на играта [0,1] #5 

По този начин цената на игра с два залога без чек/рейзове е 1/8. И това никак не е малко! Да 
погледнем това откъм по-позната страна. Когато играчът Х залага, опонентът му прави рейз ¼ пъти и 
колва във всички останали случаи, като по този начин той ще вложи в пота (5/4)*(1/2) или 5/8 от 
единица. Когато играчът Х чеква, играчът У ще вложи в пота един залог в ¾ от случаите или (3/4)*(1/2) 
= 3/8 от залога. С други думи, като средно играчът У ще внесе един залог в раздаването и ще спечели 
1/8 – предимството му е 12.5%! 

Причината за толкова голямо предимство е в позицията. Разглежданата игра е изцяло симетрична с 
изключение на това, че играчът У взима решението последен. Както можете да видите, позицията в 
покера наистина има цена. Например, тук играчът Х се чувства малко по-комфортно в сравнение с 
игри на половин улица – там той нямаше никакъв избор освен кол с целия си диапазон. Появата на 
нова стратегическа възможност при опонента беше доста скъпо за играча У – той загуби половината 
от неговото очакване (в сравнение с игра, където играчът Х беше задължен да чеква). 

Можем да изместим баланса още повече (и ситуацията ще стане по-близка до реалния покер) към 
играча Х, давайки му възможността да прави чек/рейз. Играта 7 (пример 16.4) почти не се отличава 
от играта 5 (пример 16.2). Интуицията може да ви подскаже, че очакването на играча Х в този случай 
няма да е най-малко по-лошо. 

Хайде да проверим, дали това е така. Решението на разглежданата игра изглеждаше така: 

 

И отново ще смятаме, че праговете на играча У няма да се променят. 

Когато ръката на играча Х е под прага от 1/3, ние знаем, че независимо от това, което той ще прави, 
в пота ще има 2 залога, ако ръката на неговия опонент е в интервала от 0 до 1/3. Играчът Х ще извлече 
стойност от чек/рейза (в сравнение със залога), ако ръката на играча У е в диапазона [1/3, 2/3], но ще 
загуби този залог, ако опонентът има ръка между 2/3 и 1. По този начин, играчът Х е безразличен към 
чек/рейза или бета в цялата област [0, 1/3].  
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Забележка: Ние смятаме, че играчът Х е безразличен, тъй като очакването му не се 
променя по никакъв начин. 

От друга страна, когато ръката на играча Х е между 1/3 и 5/9, той ще загуби възможността да прави 
печеливши чек/рейзове заради допълнителен залог, който той ще загуби срещу добрите ръце на 
опонента. Следователно, той просто трябва да залага с целия този диапазон. С ръце, които са по-
слаби от 5/9 играчът ще направи чек. 

Можем отново да оценим решението на играта, предполагайки, че играчът Х ще играе със следната 
стратегия: 

 Бет с ръце, които са по-добри от 5/9 

 Чек и кол с ръце, които са по-слаби от 5/9 

Тази стратегия има абсолютно същото очакване, както и „истинската“ оптимална стратегия на играча 
Х срещу оптимална стратегия на играча У. На своя ред, ако стратегията на играча У не беше фиксирана, 
той би могъл да започне да експлоатира опонента си. 

 

 

Фиг. 18.3. Цената на игра [0,1] #7 
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Цената на тази игра е 1/9, което с 1/72 е по-добро за играча Х, ако сравняваме с предишната игра. В 
същност, когато решвахме тази задача, мислехме, че ценността на чек/рейза за играча Х ще е доста 
по-висока – някъде около половината от началната цена на играта. В реалността тази стратегическ 
възможност няма голямо влияние върху стратегия на играча У. наистина, той започва да рейзва малко 
по-лууз и да залага малко по-тайт, но това пак не е достатъчно, за да се уравновеси позиционното му 
предимство. Последните две игри без фолдове даваха на играчите възможността да правят безкраен 
брой рейзове. За да пресметнем цената на играта в примера 16.3 (където все още нямаше 
чек/рейзове), можем да се възползваме от нейната симетричност след втория залог. Решението на 
тази игра изглеждаше така: 

𝑥1 = 1/(1 + 2𝑟)  

𝑥𝑛 = 𝑟𝑛−1𝑥1 (за нечетни n > 1) 

𝑦1 = (1 + 𝑟)𝑥1  

𝑦𝑛 = 𝑟𝑛−1𝑥1 (за четни n > 1) 

Хайде да разгледаме няколко диапазона, започвайки от най-слабите. Матрицата на плащанията в 
нашия случай ще изглежда така (ръцете на играча Х са отгоре, на играча У – отляво): 

 

 

Фиг. 18.4. Цената на игра [0,1] #6 

Със звездичка отбелязахме областта, където и двамата играчи имат ръка, по-добра от х1, тъй като 
очакването й не може да се изчисли направо, защото тя включва произволен брой прагове (с 
различни размери на печалба на тях). Естествено, ние не можем да оценим цялата безкрайна 
последователност от прагове. Вместо това, нека си представим ситуация, когато и двамата играчи 
имат ръка от интервала [0, x1]. Ще получим спомагателна игра (където играчът Х залага). 
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Нека g е очакване на играча У в областта, отбелязана със звездичка. В нея имаме: 

 

 

Фиг. 18.5. Цената за игра [0,1] #6 в отбелязаната област 

След още един рейз тази игра става идентична на игра 6, с изключение на факта, че сега ситуацията 
се обърна. И двамата играчи имат някакви ръце от зададения интервал и играч, който е направил 
последния рейз, има очакване –g. 

А сега да намерим стойността на g: 

 

Но, да оставим нещата такива, каквито са... 

И така, очакването в областта, където и двамата играчи имат силни ръце, е r/2. 

Да поставим тази стойност в изходната матрица: 



Част 3: Оптимална игра  
Глава 18: Цената е от значение – връщаме се към игрите [0, 1] 

Page 181 of 216 
Преводът е направен от pankratt 

 

Да пресметнем очакването за цялата игра: 

 

Можем да сравним получената стойност с 1/8, което беше цената на първата игра, разгледана в тази 
глава (два залога, без чек/рейз). Очевидно е, че играчът Х печели от възможността да направи 
чек/рейз, обаче, влиянието на всеки последващ рейз върху общото очакване от играта ще става все 
по-малко. Можем да се убедим в това, ако пресметнем прага х3 = r2/(1 + 2r) = 0.09384. За да може 
играчът Х да направи трети залог (с ръка, която е по-добра от х3), неговия опонент трябва да е с 
диапазон у2, което ще се случи само в 22% от случаите. Следователно, вероятността за този изход ще 
е само 2%. 

Последната, решена от нас игра без фолдове, позволяваше на участниците да правят безкраен брой 
рейзове, като позволяваше на играча Х да използва чек/рейз (пример 16.4). С помощта на 
разгледания горе метод можем да намерим очакването на играча У. 

В играта с два залога и чек/рейз играчът Х беше безразличен към чек/рейза и залога с всички ръце, 
които са по-силни от у2. Същото е вярно и за случая с безкрайните рейзове. Играчът Х е безразличен 
към чек/рейз и бет между които и да е два прага на играча У. Тогава стратегията на играча Х 
значително ще се опрости: 

 

... и така нататък. 

За областта, където диапазоните и на двамата играчи са по-силни от у1, отново откриваме, че 
очакването й е r/2. Призоваваме читателите си да се убедят самосто ятелно, че това наистина е така. 

Получаваме проста матрица на плащания: 

 

Изчисляваме очакването от играта: 
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Появата на стратегическа възможност „чек/рейз“ отново незначително подобри очакването на 
играча Х. За сравнение, възножността да направи залог намали очакването на играча У точно два пъти, 
от ¼ на 1/8. 

По-късно отново ще се върнем към сравняване на очакваните печалби от различните игри. 
Следващата ни задача ще е определяне на цената на играта, когато размерът на пота е ограничен. 

Най-простия пример за такъв тип игра беше примерът 11.3 – игра на половин улица с позволени 
фолдове. Решението на тази игра изглеждаше така: 

 

Тук ще използваме Gn като очакване на играча У в различните области на стратегия, започвайки от 
най-слабата (където n = 0). 

Когато ръката на Х е в диапазона [0, y1], най-добрата му стратегия ще е кол – той ще спечели един 
залог срещу блъфовете на опонента, но срещу стойностни залози няма да получи нищо. 

 

Когато ръката на играча Х е в интервала [y1, y0], той става безразличен към кола или фолда с която и 
да е от тях. Той печели залога срещу блъфове, но губи срещу стойностни залози. Щом това е така, 
можем да приемем, че той винаги ще фолдва ръката си. Тогава играчът У няма да получи нищо със 
стойностните си ръце, но печели пота с размер Р в случай на успешен блъф. 

 

А ако играчът Х има ръка в интервала от у0 до 1, тогава той винаги ще фолдва, предавайки пота на 
опонента си. Играчът У, на своя ред, средно ще печели половината от пота с ръце от същия интервал 
(тъй като ръка, по-слаба от тази на играча У, ще се появява при него точно в половината от случаите): 

 

За да намерим цената на играта, трябва да умножим получените стойности на Gn по дължините на 
съответните интервали: 
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Можем да опростим получения израз, използвайки известното значение на у1 (от по-горната 
формула): 

G = y1(1 - α)/2 

В играта [0, 1] #9 (пример 17.1) разгледахме стратегиите на играчите на пълна улица. И отново, за да 
намерим цената на играта, можем да използваме същия алгоритъм. В областта [0, y1] се получава 
така, че чекът и бетът на играча Х имат еднакво очакване спрямо оптималната стратегия на опонента: 

 

Решението за играча У изглеждаше по следния начин: 

 

Можете да забележите, че играчът У печели един залог с ръцете от интервала [y1, y1*] след чека на 
играча Х (в сравнение със залог), но губи в интервала [y0, 1]. Можем да докажем, че тези области са 
идентични по размер по следния начин: 

 

По този начин, когато ръцете на играча Х са в диапазона [0, y1], той е безразличен към чека и бета 
срещу оптимална стратегия на опонента. Това означава, че можем да използваме изводите си от 
предишния пример. Цената на тази игра ще е идентична на тази за игра #2 (пример 11.3), като 
единственото отличие тук е в прага у1. 

Ще използваме уравнение 18.1: 

 

Но сега ще поставим в него друго значение на у1: 
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Играта от примера 17.2 позволяваше рейзът да се прави само от играча У. За да определим нейната 
цена, можем да използваме следните G от игра с един залог: 

 

 

Колкото до G2, където ръката на играча Х е в диапазона [y1, y2], ние знаем, че ако той ще залага, тогава 
играчът У ще рейзва достатъчно често, за да го направи безразличен към кола. Стойностните залози 
на играча У винаги ще са по-силни от ръцете в разглеждания диапазон, така че играчът Х може само 
да се надява да бие блъф. Можем да сравним очакването на играча Х от чек/кола с очакването от 
бет/кола за всичките ръце в тази област: 

 

И отново, можем да покажем, че играчът Х е безразличен към избора на една от тези линии. Както 
може би си спомняте, едното от уравненията за безразличие, съставени от нас за тази игра, 
изглеждаше така: 

y1* - y1 = (P + 1) (y2# - y1*) + (1 –y0) 

В случай на бет/кол играчът Х печели: 

2 (y2# - y1*) + y1* - y1 - 2y2 

Използваме посоченото горе значение на у1* - у1 и получаваме: 

(P + 3) (y2# - y1*) + 1 - y0 - 2y2 = -y2 + αy1 

В случай на чек/кол, играчът Х получава: 

-(y2 - 0) + (1 - y0) = -y2 + αy1 

Следователно, в интервала [y2, y1] на играча Х ще му е безралично какво да прави: чек/кол, бет/фолд 
или бет/кол. Малка забележка за тези, които се канят да поработят над решението на по-сложни [0, 
1] игри: такова тройно безразличие често пъти намалява броя на уравнения, както и съществено ги 
опростява. 

Най-лесно ще е да се търси очакването на играча У срещу ръцете на играча Х от зададения диапазон, 
когато последният чеква и колва. В този случай: 

G2 = <X в [y2, y1] > = y2 – αy1 

С ръце, по-силни от у2 играчът Х трябва да играе бет/кол. Тогава той получава неутрално очакване, 
ако опонетът му рейзва за стойност, а също така той печели един или два залога, когато играчът У 
колва или блъф-рейзва. 

Следователно, очакването на играча У ще е: 

G3 = <X на [0, y2] > = (y1* - y2) – 2(y2# - y1*) 
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G3 = y2 - y2# - (y2# - y1) 

 

Събирайки значенията на G по тегло, ще получим: 

 

Решението за [0, 1] игра #11 (пример 17.3 с разрешен чек/рейз, в пота остават два залога) ще 
съвпадне с решението за игра без фолдове. Можем да докажем, че играчът Х е безразличен към 
чек/рейза и бет/кола в областта [0, y2], тогава цената на играта от примера 17.3 ще се пресмята по 
същата формула, както и в игра #10 (но с други стойности за у1 и у2). В резултат ще получим още по-
малко очакване за играча У. 

Може би тук трябва да спрем, тъй като процесът за определяне на цената на игрите вече би трябвало 
да е съвсем рутинна работа за вас, а методите, които описахме горе, ще ви помогнат да намерите 
очакване за всяка друга [0, 1] игра. 

На какво са ни научили игрите [0, 1] 
А сега да оставим сухите цифри и да осмислим получените резултати. Долната графика отразява 
някои зависимости между разгледаните горе игри: 
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Вероятно, сте забелязали, че някои от игрите са частен случай от по-сложния си аналог. Така, 
например, игра 1 не е нищо друго, освен частен случай от игра 2. И наистина, ако в последната ще 
направим пота безкрайно голям, ще получим условия, стратегия, както и цена (равна на нула), които 
важат за игра 1. Подобна зависимост се наблюдава между всички игри без фолдове и съответните 
им аналози при ограничен размер на пота. 

Освен това, можем да получим някои нови игри, просто като добавим стратегическите алтернативи 
към старите. Например, игра 7 е идентична на игра 5, обаче в нея играчът Х получава възможността 
да направи чек/рейз. И ако сравним очакванията на играчите във всеки от тези случаи, ние отново 
ще се убедим в аксиомата, която разгледахме в началото на този раздел от книгата: 

Стратегическите алтернативи имат неотрицателна стойност. 

Да вземем, например, игрите на половин улица 1 и 2. В последната позволихме на играча Х да фолдне 
при залог от опонента, като по този начин му дадохме нов стратегически избор. Това веднага се 
отрази върху цената (тоест върху очакването на играча У) – тя се намали. Същото можехме да 
наблюдаваме и при следните двойки: 

Игра 1 и игра 4, където играчът Х получи възможността да направи залог 

Игра 4 и игра 5, където играчът У получи възможността да направи рейз 

Игра 5 и игра 6, където играчът Х получи възможността да направи ри-рейз 

Игра 5 и игра 7, където играчът Х получи възможността да направи чек/рейз 

Във всичките тези случаи, играчът, който е получил новата стратегическа възможност, е увеличавал 
очакваната си печалба. 

Втората интересна зависимост се проявява в коефициента R в [0, 1] игри. В реалния покер стойността 
му ще се променя поради влиянието на блокъри, игра на няколко улици и т.н. Обаче, идеята за това, 
че трябва да рейзвате на ривъра с около 41% от диапазона за залог на опонента, ще ви послужи не 
веднъж. 

Да разгледаме следната игра. Нека вашият приятел ви е предложил да играете някаква разновидност 
на Холдем, където всеки играч получава по две карти, след това се раздават и трите улици и на 
последната от тях може да се залага. Играчът У може или да заложи, или да стигне до шоудауна, а 
играчът Х, на своя ред, може да чек/рейзне, при това броят на рейзовете в последния случай не е 
ограничен. Тогава оптималната стратегия за тази игра ще изглежда приблизително така: единият 
играч ще залага с R от неговите ръце, опонентът му ще рейзва с R2 ръце, срещу което ще получи ри-

рейз с R3 и така нататък. Да предположим, че на масата са J♥ 9♣ 8♠ 3♦ 2♣. Всеки от участниците може 
да има една от 1081 ръце. 
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Обаче, за да намерим наистина оптимална стратегия за тази игра, би трябвало да отчетем всичките 
блокъри, неравномерно разпределените ръце и т.н. И, разбира се, ние никога няма да се откажем от 
рейзове с нътс. 

От друга страна, намерените от нас приблизителни прагове ни казват следното: първият залог можем 
да направим с всеки трети чифт и по-добро, вторият – с QJ и по-добро, третият – с най-добри два 
чифта, четвъртия – с втори нътс, петият – само с нътс. 

Можем ли да използваме тези резултати в реалния покер? Не съвсем, тъй като действията на 
предишните улици и произлизащите от тях диапазони променят разпределението на ръцете на 
ривъра. Но правилото за 41% (ако вашият опонент не може да фолдне – например, потът вече е 
прекалено голям) е достатъчно приемлив ориентир. В игрите, където опонентите имат възможността 
да фолдват картите си, ще се наложи да коригираме тази стойност до 35% или нещо такова (тъй като 
ще получаваме рейзове от нътс, но фолд – от най-слабите комбинации).  

Заслужава си да се отбележи, че този пример не само ни показва как можем да използваме 
коефициента r на масата за покер, но и докосва, вероятно, най-главният урок от игрите [0, 1]. През 
цялото време разделяхме диапазоните на участниците в играта на различни зони с чисти стратегии, 
където в праговите точки наблюдавахме безразличие към избора на конкретно действие. 

В нашите пресмятания на цената на играта предполагахме, че стратегията на играча У няма да се 
променя. При това, както се оказа, в повечето стойностни области играчът Х беше безразличен към 
избора на линията за игра. С други думи, дори ако играчът У играе с оптимална стратегия, опонентът 
му може да играе със стратегия, която донякъде се отличава от оптималната (при това без да губи 
каквото и да е). Ние наричаме такива стратегии гъвкави. 

В същото време, ако играчът Х следва оптимална стратегия, тогава играчът У няма право да прави 
грешки – дори ако той реши да не залага с ръце, които са малко по-добри от у1, той веднага ще загуби 
в очакването. Такива стратегии ще наричаме строги. 
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По правило, стратегиите на играча Х в игрите [0, 1] ще са гъвкави, тъй като дори, ако той забрави да 
заложи с ръце, които са малко по-добри от прага му за залог, играчът У често пъти ще заложи сам 
(при това с широк диапазон). Очевидно е, че ако играчът У направи същата грешка (т.е. забрави да 
заложи), никой няма да може да вложи парите в пота вместо него. 

Ако сте на мястото на играча, чиято стратегия трябва да бъде строга (което често се случва при всички 
участващи в раздаването в реалния покер), тогава, за да играете оптимално, ще ви се наложи да 
подходите много сериозно към избора на диапазони за всяка линия. Например, на ривъра няма да е 
лошо да се определите с границите на всяка от областите, да помислите за това, какво се каните да 
правите, ако ви рейзнат, и също така, колко залога искате да направите в пота със силните си ръце. 

Освен това, строгите стратегии предполагат, че често пъти ние няма да играем със смесени стратегии 
с отделни ръце – това ще се случва само на прагове, които разделят областите с чиста стратегия. 
Обаче, по правило, ще играем близки по сила ръце по подобен начин. 

Също така, заслужава си да се отбележи, че в стратегии за игри [0, 1] с ограничен размер на пота, 
някои прагове съществуват изключително за да балансират диапазона. 

Например, на всеки валю-бет трябва да съответства определено количество блъфове, както и ръце, 
с които ще колваме или фолдваме в отговор на рейз. Тази логика неведнъж ще ви помогне на масата 
за покер. Започнете от определянето на своя диапазон за стойностни залози. След това си помислете, 
какъв би трябвало да бъде диапазонът ви за блъф в тази ситуация. Колко често трябва да блъфирате? 
Доколко е оптимално съотношението на вашите блъфове и стойностни залози? Ами, ако рейзвате, 
блъфирате ли някога? С какви ръце? Подобна верига от разсъждения ще ви позволи да формирате 
балансирана стратегия, която трудно може да бъде експлоатирана. 

В заключение на тази глава ще разгледаме последната игра [0, 1], която открива интересна особеност 
на Хай-Лоу-игрите. 

Пример 18.1 – игра [0, 1] x [0, 1] 
В този вариант на игрите [0, 1] всеки участник получава две случайни числа (абсолютно несвързани 
помежду си) от равномерно разпределен диапазон от 0 до 1. Първото число означава „Хай“-ръка, 
второто – „Лоу“. Правилата на тази игра като цяло повтарят същите за обичайните игри [0, 1]: най-
силните са ръцете, които са близки до нулата, при това най-добрата „Хай“ ръка печели само 
половината пот, а най-добрата „Лоу“ ръка – другата половина.  

Ще означим ръката на всеки играч като (х, у), където х и у се намират в интервала от 0 до 1. 

В тази игра нито един от участниците не може да фолдне своите „карти“, не е позволено да се прави 
чек/рейз, обаче играчът Х може да заложи, а неговият опонент може да отговори с рейз. И тъй като 
това е игра без фолдове, размерът на пота няма никакво значение. 

Интересното е, че по-голямата част от залозите в тази игра ще са полублъфовете – в тази глава все 
още не сме говорили за тях. Тези залози се правят с надеждата да се спечели половината пот в случай 
на кол и са много популярни в Хай-Лоу игрите (срещат се и в Холдема, например, бет с висока карта 
асо на борд с два чифта – тук в случай на кол от друго асо, печелим точно половината от пота). 

Един от начините за анализ на такава игра е графичното изображение на всичките възможни 
комбинации от х и у. При това, вместо единичните прагове ще разглеждаме гранични линии, които 
включват диапазон от ръце за някакво действие. Ще въведем следната параметризация: нека 
съществуват три криви, х1, у1 и у2 (по аналогия с игра #5 [0, 1]); ще казваме, че ръката се намира „под“ 
кривата, ако тя е по-близка до (0, 0) и „над“ кривата – ако тя е близка до (1, 1). Кривите се намират в 
следното съотношение: 
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За всяка от тези криви ще има собствено уравнение за безразличие, обаче получаването им е малко 
по-сложно. Така, ще започнем от определянето на стратегията на играча Х, след това съобразно нея 
ще намерим стратегия на играча У и накрая ще се опитаме да докажем (чрез промяна на отделни 
части от стратегия), че стратегията на играча Х наистина е оптимална. 

Да предположим, че кривата х1 се определя от уравнение у = 1 – х. Тук използваме аналогия с игра 
[0, 1] без фолдове, където прагът х1 беше равен на ½. 

Забележка: Линия, зададена от това уравнение, разделя цялата област за определяне на 
играта (тоест областта на възможните ръце) на две равни части. 

А сега да разгледаме границата у2. Играчът У трябва да е безразличен към кола (с ръце над у2) и рейза 
(под у2). Следващата стъпка е определяне на области, в които единият от играчите има положително 
очакване. Очевидно е, че в повечето случаи потът ще бъде разделен и очакването на всеки от 
участниците ще е равно на нула. За всяка точка (х, у) от кривата у2: 

Когато ръката на играча Х се намира в областта, зададена от точки {(0, 0), (0, у), (х, 0), (х, у)}, играчът У 
ще губи един залог, колвайки, но те ще са два, ако направи рейз. Това е единствената област, където 
играчът Х печели срещу опонента си. На своя ред, играчът У ще печели пота срещу опонента в 
областта, ограничена от следните точки: {(х, 1 – х), (1 – у, у), (х, у)}. 

 

Фиг. 18.7 Графично представяне на стратегиите за играта [0, 1] x [0, 1] 

Ще приравним лицата на тези две области и получаваме: 

Забележка: Отляво се намира лице на правоъгълник, отдясно – лицето на правоъгълния 
триъгълник 

 

Запознатите с алгебра читатели естествено ще забележат, че получихме формулата за кръга с радиус 
1 и център в (1, 1). По този начин, кривата у2 е равна на една четвърт от този кръг. 
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Да се върнем към у1 и да разгледаме безразличието на играча У към чека и бета. Той ще спечели 
един залог, ако заложи срещу ръката на играча Х, която се намира в областта, ограничена от {(1, 1), 
(1, у), (х, 1), (х, у)} и ще загуби един залог, ако ръката на неговия опонент попада в триъгълника {(х, у), 
(х, 1- х), (у, 1- у)}. 

Отново приравняваме лицата на двете области: 

 

 

Получихме уравнение за кръг с радиус 1 и център в (0, 0). Графиката на стратегиите и на двамата 
играчи наподобява топката за ръгби, с център върху линията у = 1 – х. 

 

Тъкмо е време да погледнем кривата х1 и да докажем, че тя наистина се определя от уравнението у 
= 1 – х. По цялата тази линия играчът Х трябва да е безразличен към чек и бет. При това той ще загуби 
с един залог по-малко, ако чекне (а не бетне), когато опонентът му е с ръка под у2, защото в този 
случай той няма да получи рейз. От друга страна, ако той не заложи, тогава ще загуби стойност срещу 
ръце, които са над у1. А за всички останали ръце от областта между у1 и у2, очакваната печалба ще е 
равна на нула, тъй като потът ще бъде разделен по равно между двамата играчи. 

Както вече знаем, размерът на областите за бет и чек за играча Х трябва да е еднакъв, а линията от 
точка (0, 1) до точка (1, 0) тъкмо разделя областта на играта на две равни части. Следователно, прагът 
х1 наистина отговаря на уравнението у = 1 – х. 

И така, ако имаме работа с Хай-Лоу игра с два залога без фолдове, без блокъри, без чек/рейз, тогава 

играчът У трябва да залага с π/4 от своите ръце! Условията на тази игра наистина могат да ви сторят 
леко измислени. От друга страна, те не претендират да са най-точният модел на Хай-Лоу игри. Обаче, 
полученият модел все пак има практическо приложение – в някои от игрите, например в Хай-Лоу 
Стъд, ние понякога попадаме в ситуация, когато не можем да фолднем, тъй като на седмата улица 
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има голяма вероятност опонентът да има само една добра ръка (Хай или Лоу). И в този случай ние 
трябва да залагаме  доста по-често, отколкото някои са свикнали да мислят. 

Трябва да се запомни: 
 Сравняването на математическото очакване в различни игри позволява по-добро оценяване 

на значимостта на различните идеи и линии. 

 Появата на нова стратегическа възможност у единият от играчи увеличава неговото 
математическо очакване. 

 Когато се опитваме да оценим очакването от играта, често пъти можем да приемем, че 
стратегията на единият от играчите остава непроменена, а след това да изберем в стратегията 
на опонента онези линии, които биха опростили нашите пресмятания. 

 Някои стратегии се наричат строги, защото дори незначителни отклонения от оптималните 
линии се обръщат в съществени загуби в очакваната печалба. Съществуват, така също, и 
гъвкави стратегии – те могат да се отклоняват от оптималните линии без ущърб за 
математическото им очакване. 

Глава 19 – По пътя към покера: Статични игри на няколко улици 
В предишните глави разгледахме голямо количество игри на половин улица и на пълна улица. Едно 
от главните достоинства на тези примери се състои в това, че те са относително прости за решаване, 
и следователно, могат да ни помогнат да разберем последици от промяна на определени аспекти в 
играта. Обаче, реалният покер рядко се ограничава с половин или дори една пълна улица. Както ще 
покажем в тази и в следващите глави, добавянето на допълнителни улици изцяло променя 
стратегиите на играчите. 

Ще започнем с анализа на статични игри. В тях присъстват няколко рунда за залагане, обаче силата 
на ръцете и на двамата участници остава непроменена. Тези игри ще ни позволят да покажем, как 
работят блъфове на няколко улици без излишно да усложняваме разглежданите задачи (например, 
дроус съществено затрудняват анализа на подобни ситуации). Щом разберем няколко прости 
примера, ще преминем към решаването на по-сложни и реалистични игри, в които присъстват дроу-
ръце. 

Най-елементарната статична игра на две улици е игра срещу ясновидец – подходът към нейното 
решение наподобява подхода за игри на половин и на пълна улица. 

Пример 19.1 – Статична игра с ясновидец на две улици 
- Игра с две пълни улици 
- Силата на ръцете не се променя 
- Размерът на пота е Р единици 
- Размерът на залога е 1 единица 
- Играчът У е ясновидец 

Да си припомним, че в игра с ясновидец на една улица играчът Х никога не бетва, защото подобни 
залози винаги имаха отрицателно математическо очакване. Наистина, щом играчът У е ясновидец (и 
вижда всичките карти), той можеше да експлоатира всеки залог на опонента. 

Същото се повтаря и в тази игра. Играчът Х ще е принуден или да чеква и колва, или да чеква и фолдва. 
Тук това се случва само поради това, че нашата игра е статична, тоест, играчът У знае, каква ръка ще 
държи в края на раздаването. 

Обаче, ако тук присъстваше дроу и играчът У не знаеше, как ще приключи всичко, тогава неговият 
опонент би получил възможността да залага за стойност. 

В игра с ясновидец на една улица изчислихме, че играяът У трябва да залага с всичките нътс и да 

блъфира с α от неговите слаби ръце. На своя ред, играчът У трябваше да фолдва α ръце, способни 
да бият блъф, и да колва с останалите. В игра с две улици се появява още един рунд за залагане. 
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Следователно, и двамата играчи получават допълнителни стратегически възможности. Така, играчът 
У сега може: 

 Да чекне и на двете улици (стратегия ϒ0) 

 Да чекне на първата улица и да заложи на втората (стратегия ϒ1) 

 Да заложи на първата улица, но да чекне на втората (равносилно на стратегия ϒ1) 

 Да заложи и на двете улици (стратегия ϒ2) 

Очевидно е, че играчът У ще предпочете да залага и на двете улици с нътс, тъй като по този начин той 

може да максимизира своето очакване. Диапазонът за стратегиите ϒ0 и ϒ1 ще включва основно 

блъфове и някаква част от ръце, които би трябвало да се играят по стратегия ϒ2. Също така, за него е 

за предпочитане вторият вариант ϒ1, с който той първо ще заложи, а после ще чекне. Разбираемо е, 
че неговият чек на първата улица често ще показва на играча Х, че опонентът му не държи нътс. 

Играчът Х трябва да направи мъртвите ръце на играча У безразлични между тези три линии. За целта 
той може да използва следните стратегии: 

 Фолд на първата улица (стратегия Х0) 

 Кол на първата улица, но фолд на втората (стратегия Х1) 

 Кол и на двете улици (стратегия Х2) 

Получаваме следната платежна матрица (очакване на играча У): 

 

В стратегия ϒ2 диапазона с нътс ще наричаме уv, а диапазона с блъфове – уb. Също така, честотите, с 
които играчът Х използва стратегиите си, ще означим чрез х0, х1 и х2, съответно, при играча У – у0, у1, 
у2.  

В резултат получаваме следното безразличие между ϒ1 и ϒ0. 

0 = Р х0 – х1 – х2 

(Погледнете матрицата: х0*0 + х1*0 + х2*0 = +Р*х0 – 1*х1 – 1*х2 -> 0 = Р*х0 – х1 – х2) 

Знаем, че х1 + х2 = 1 – х0 (очевидно е, че честотата за използване на всичките стратегии не може да е 
по-голяма от 100%). Тогава: 

0 = Рх0 – (1 – х0); 0 = Рх0 – 1 + х0; 0 = 1 – х0 – Рх0; х0(1 + Р) = 1;  

Х0 = 1/(1 + Р) = α 

На първата улица играчът Х трябва да използва същата стратегия, както и в игра на половин улица – 

да фолдва с α ръце и да колва с останалите. 

Безразличие между ϒ1 и ϒ2 (блъф): 

Р*х0 – х1 – х2 = Р*х0 + (Р + 1)*х1 – 2х2; 
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Х0 = α 

Р*α – х1 – х2 = Р*α + Р*х1 + х1 – 2х2; 

- х1 – х1 – Р*х1 = -2х2 + х2; 

(Р + 2)х1 = х2; 

Х1 + х2 = 1 – х0 = 1 – α; х2 = 1 – х1 – α 

(Р + 2)х1 = 1 – х1 – α 

Дотук бях съгласна с авторите. Те пропускат следните пресмятания и стигат до друг израз. Тук 
са моите пресмятания: 

(Р + 2)х1 + х1 = 1 – α 

Х1(Р + 3) = 1 – α 

1/(1 + Р) = α; (1 + Р) = 1/α 

1 – α – х1 = (1/α + 1)х1; α – α2 – αх1 = (1 + α)х1; х1 (1 + 2α) = α(1 – α); 

Х1 = α(1 – α)/(1 + 2α); 

А ето какво получават те: 

 

На втората улица играчът Х ще играе по същия начин. След като той фолдне α на брой ръце на първата 

улица, целият му диапазон ще е (1 – α). Обаче, размерът на пота ще се увеличи с две единици, затова 

на втората улица то трябва да фолдва с α2 (???) на брой от останалите ръце. В същност, това е много 
важна идея: 

Играчът, който не е ясновидец, може да разглежда всяка улица по отделно, сякаш играта се 
случва не на няколко, а само на една улица. 

А сега да разгледаме стратегиите за играча У. Той трябва да направи опонента си безразличен към 
избора между три стратегии: х0, х1 и х2. Между Х0 и Х1 имаме следното уравнение за безразличие: 
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Тук се сблъскваме с втория важен извод в тази игра: 

Ръце, с които играчът У блъфира на първата улица, а след това ги фолдва на втората, са в 

съотношение α с ръце, с които той залага (за стойност или на блъф) на втората улица. 

След това, безразличие между Х1 и Х2: 

 

По този начин, на втората улица залозите на играча У за стойност и блъф са в стандартно съотношение 

(тук говорим само за останалите ръце). И отново заменяме коефициента α с α2 заради нарасналия 
размер на пота (аха, това е бил някакъв коефициент, който не е споменаван досега). 

Нека да повторим още веднъж казаното горе, това е важно. На последната улица играчът У ще има 
диапазони с нътс и блъфове, съставени в съответствие с текущия размер на пота. Обаче, тези 
диапазони той определя още на първата улица, при това те зависят от честотата на неговия залог в 
последния рунд за залагане. Това води до ситуация, в която играчът У е принуден да блъфира по-
често, отколкото в игра на една улица. 

Нека потът е 2 единици на първата улица, при това диапазонът с нътс при играча У е ограничен. Тогава 
на втората улица в пота ще има 4 единици – тук играчът У трябва да залага с нътс, както и с блъфове 
(които са 1/5 от нътс). Как той може да получи този диапазон? Той трябва да си представи, че целият 
му диапазон за залог на втората улица са „стойностни ръце“ на първата улица, с които той винаги ще 
заложи. 

Тъй като потът на първата улица е 2 единици, той ще трябва да залага с всичките „стойностни ръце“, 
както и да блъфира с 1/3 от този диапазон. Както току що определихме, стойностния диапазон на 
играча У на първата улица ще е равен на 6/5 (всичките нътс плюс 1/5 блъфове), следователно, той 
трябва да блъфира с 2/5 от истинските нътс, но с останалите да се предава на следващата улица. По 
този начин, общото количество мъртви ръце, с които играчът У ще залага на първата улица, ще 
състави 3/5 от неговите нътс. 

Забележка: Фактически, авторите казват следното. На втората улица ние трябва да 
блъфираме достатъчно често. Обаче, трябва да блъфираме и на първата улица. Как да 
изградим диапазона си така, че на всяка улица да имаме достатъчно количество блъфове, 
както и необходимото количество нътс? Най-очевидния изход е да смятаме целият ни 
диапазон за залог на втората улица (и блъфове и нътс) за „стойностни ръце“ от първата 
улица. Следователно, ако ние винаги залагаме с тях, тогава на втората улица ще имаме 
именно онзи диапазон, който ни е нужен за оптимална игра. Но не трябва да забравяме и 
за блъфове на първата улица. Вече сме определили, че със сигурност ще залагаме със 
„стойностни ръце“, тъй като този диапазон ни е нужен на втората улица. Остана само 
да определим, колко често трябва да залагаме с блъфовете на първата. Коефициентът 

α ще ни подскаже, че трябва да блъфираме с една трета от „стойностни ръце“ (потът 
все още е 2 единици). Нека “z” е нашият диапазон с истинските нътс (с които залагаме за 
стойност на втората улица). Тогава диапазонът за блъф на втората улица ще една пета 
от “z”. Сборът на тези диапазони нарекохме „стойностни ръце“ за първата улица и той 
е равен на 6/5 от “z”. Сега търсим броят ръце, с които трябва да блъфираме на първата 
улица. Умножаваме 6/5 по 1/3 и получаваме 2/5z. Това означава, че на първата улица 
трябва да блъфираме с 2/5 от истинските нътс. 
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 И така, играчът У ще блъфира с 2/5 от нътс на първата улица и с 1/5 – на втората, обаче 
последният диапазон вече е включен в „стойностните ръце“ на първата улица. 
Следователно, като цяло той започва да блъфира по-често! 

Можете да си кажете: „Но защо трябва да си усложнявам живота? Нима не мога да 
залагам на флопа малко по-често, без да обединявам диапазоните?“ Не, не може, тъй 

като всичките ни блъфове и стойностни залози трябва да са в съотношение α, което е 
показано в уравненията за безразличие. 

След като той заложи с такъв диапазон на първата улица, той трябва да се предаде с 2/3 от мъртвите 

си ръце на втората (съобразно известното ни уравнение 1 – α). В крайна сметка получаваме диапазон 
за блъф на втората улица, който е точно 1/5 от нътс. Играчът Х не може да експлоатира тази стратегия 
по никакъв начин – вече показахме горе, че той е безразличен към всичките си стратегически 
възможности. 

Този резултат може да бъде обобщен за какъвто и да е брой улици и размери на залози. 

А сега да си представим следната игра: 

- Играчите слагат анте по 2 единици всеки 
- И двамата играчи получават някакви ръце, при това играчът У знае ръката на опонента си. 
- Раздава се пълният борд, но го вижда само играчът У 
- Диапазонът на играча У се състои на половина от нътс, на половина от блъфове 
- В играта има три рунда за залагане: на флопа залог с 1 единица, на търна и ривъра – по 2 
- На шоудауна печели най-добрата ръка. 

В тази игра очакването от залога за играча Х ще е отрицателно на всичките улици. Нещо повече, 
решението тук по нищо не се отличава от случая с два залога – ние само правим корекции за 
допълнителна улица и нови правила за бет-сайзинг. 

Размерът на пота до ривъра ще е 4 + 2 + 4 = 10 единици, а размерът на залога ще е 2. На ривъра 
играчът У ще направи бет за стойност с всичките си нътс, които са половината от ръцете му, както и 
на блъф с 2/12 от този диапазон (или 1/12 от всичките му ръце). По този начин, общият му диапазон 
на ривъра ще е 7/12. 

На търна потът е 6 единици, размерът на залога – 2. Диапазонът със „стойностни ръце“ на играча У 
ще е 7/12 от всичките възможни ръце, плюс той ще залага на блъф с една четвърт от „стойностните 
ръце“. С други думи, на търна той трябва да направи бет с 35/48 от началните ръце. 

На флопа потът е 4 единици, размерът на залога – 1 единица. И отново играчът У ще има диапазон от 
„стойностни ръце“ 35/48, плюс една пета от този диапазон са ръцете за блъф. Това означава, че на 
флопа той ще залага с 42/48 (или 7/8) от налания си диапазон. 

Решението на тази игра изглежда така: играчът У залага с 7/8 от ръцете си на флопа, предава се с 1/12 

след флопа и с 7/48 след търна (т.е. с частта за блъф). Играчът Х, пък, просто губи с α от неговите ръце 
на всяка улица. Цената на тази игра може да се определи лесно, ако си представим, че играчът Х се 
предава още на флопа (тъй като той е безразличен към избора на действие). В единият случай от 
осем възможни той ще вземе пота, което прави очакването на неговия опонент да е равно на 1.5 
единици. Наистина, удивително е, че играчът Х има поне някакъв шанс да си върне поне малка част 
от парите в толкова „нечестна“ игра. 

Както вече казахме, този алгоритъм важи за игри с какъвто и да е размер на залога. В онези от тях, 
където ясновидецът диктува и бетсайзинга (например, NoLimit Holdem), можем да използваме 
принципа за максимизиране на очакването, който разгледахме в предните глави. 

Пример 19.2 – Статична Но-лимит игра с ясновидец на две улици 
- Две пълни улици 
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- Силата на ръцете не се променя 
- Размерът на пота 1 единица 
- Размерът на стака N единици 
- Размерът на залога – произволен 
- Играчът У е ясновидец 

Първо ше погледнем играта на двете улици; обаче, самият принцип за решение може да се приложи 
и към случаи с произволен брой улици. 

В предния пример видяхме, че играчът, който не е ясновидец, играе на всяка улица така, сякаш това 

е една отделна улица, правейки фолд с α от ръцете си и колвайки с останалите. На своя ред, 

ясновидецът използва коефициента α, за да състави правилни диапазони за няколко улици 
едновременно. 

Тези зависимости се запазват дори когато размерите на залога се задават от играча-ясновидец. За да 
намерим оптимална стратегия, ще е необходимо само да изразим очакването на играча-ясновидец 
чрез s1 и s2 (бетсайзинг на първа и втора улица), а след това да намерим максимума на получената 
фукция. При размера на пота от 1 единица имаме следната матрица на плащания: 

 

Ще използваме същия модел за уравнения за безразличие, както и в миналата игра: 

x0 – s1x1 – s1x2 = 0 

x0 = s1(1 – x0) 

x0 = s1/(1 + s1) 

И отново, играчът Х е принуден да фолдва α от ръцете си. Тук α = s/(1 + s), тъй като размерите на 
залога не са зададени предварително.  

 

На какво е равно α2 в тази игра? 

След първата улица размерът на пота ще е 1 + 2s1. Тогава α2 ще е s2/(1 + 2s1 + s2). Слагайки това в 
горното уравнение, ще получим: 

x2 + x1 = x1/ α2 

x1 = α2(x2 + x1) 

Вече се сблъсквахме с такъв отговор горе. Играчът Х трябва да разглежда всяка улица по-отделно и 

да се ръководи само от съответната стойност на α. Така, след втория залог той трябва да фолдне α2 
от ръцете си, с които колва първия (х1 + х2). 

Безразличието за играча Х почти не се отличава от лимитния случай: 
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Както и по-рано, количеството ръце, с които играчът У блъфира веднъж, е равно на α от общия 
диапазон за залог на втората улица. 

 

Излиза така, че това решение подхожда за всякакви размери на залога (при условие, че диапазоните 
на участниците не са прекалено силни). За да определим оптималните размери на s1 и s2, трябва да 
намерим максимума за функцията на очакваната печалба на играча У. 

Тук можем да прибегнем към едно интересно опростяване, което ще ни помогне да разберем 
принципа за избор на оптимален бетсайзинг. Да предположим, че играчът У залага  s1 в пот от 1 
единица. Ако опонентът му колне, потът ще се увеличи от 1 единица до (1 + 2 s1). Нека r1 е 
коефициент, който определя отношението на новия пот към стария в случай на кол на залога s1. 
Същото се отнася и за  r2 само че за залога s2. 

 

Естествено, разглежданото тук r няма нищо общо с коефициента за рейзове от уравнението 14.1. 

Както следва от горното определение, за всяка улица е вярно следното: 

r = 1 + 2s (ако в началото потът е бил 1 единица) 

Да извадим от двете части на уравнението s и ще получим: 

r – s = 1 + 2s – s 

r – s = 1 + s и още малко „нагласени“ преобразования: 

r – s = (2 + 2s)/2; r – s = (1 + (1 + 2s))/2;  

r – s = (1 + r)/2 

Също така ще бъде вярно и следното: 
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Нека величината Мn изразява размера на диапазона със „стойностни ръце“ независимо от това, дали 
сме на ривъра (където имаме предвид нътс) или е един от по-ранните рундове за залагане (където 
имаме предвид комбинация от нътс и блъфове). На която и да е улица количеството ръце, с които ще 
залагаме (за стойност или на блъф) ще е равно на (Вn): 

 

Това е много важно уравнение. Фактически, тук сме намерили множител, който може да се използва 
на която и да е улица, за да намерим диапазона за блъф. 

Така, на втората улица в нашата игра целият диапазон за залог е (нека диапазонът с нътс при играча 
У е у): 

 

Същевременно, диапазонът за залог на първата улица ще изглежда по следния начин: 

 

Нека още веднъж да прегледаме нашите пресмятания и да изведем нужния на нас отговор. 
Определихме rn като отношение на размера на пота след залога и кола на текущата улица към 
размера на пота преди него. 

Съставихме уравнение, което ни позволява да изразим общия диапазон за залог (с блъфове и 
стойност) на която и да е улица: 

 

Тук Мn е количество ръце, с които ще бъде направен залог на следващата улица (ако такива са 
останали), или количество нътс-ръце (ако сме на посдната улица). 

Ако играчът У залага s1 и s2 с оптимална честота, тогава на играча Х ще му е безразлично какво да 
прави на която и да е улица: кол или фолд. Обаче, не бива да разчитаме на това, че играчът Х просто 
ще фолдне ръцете и неговият опонент ще вземе пота с блъфове. Обратно, играчът Х ще се старае да 
играе оптимално, което предполага и колове. Следователно, играчът У ще се опитва да сложи в пота 
колкото може повече пари с нътс (следователно, и с блъфове). Тогава сборът от s1 и s2 трябва да е 
равен на стака на играча У, тоест N. Нека играчът Х никога не фолдва ръката си (тъй като той е 
безразличен към избора на действие, можем да направим подобно предположение). Тъй като s1 + s2 
= N независимо от случая, играчът У ще получи най-голямото очакване, ако максимизира своя 
диапазон за залог. 

Общото количество ръце, с които играчът У ще залага: 

 

Очевидно е, че 4у е константа, затова трябва да намерим максимума за следния израз: 

 

Множителят r1 r2 също е константа (размерът на стака в раздаването, N, естествено е постоянна 
величина): 
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Следователно, търсим максимума за: 

 

Знаем, че r1 и r2 са положителни; следователно, можем просто да минимизираме знаменателя 
(тогава ще получим максималната стойност на тази дроб): 

 

Няма да обръщаме внимание върху константи. Остава да намерим минимума за (r1 + r2), при условие, 
че r1r2 е постоянна величина. Оказва се, че този израз достига до минимума си само при r1 = r2. 

В действителност, този отговор можем да обобщим за произволен брой улици. Използвайки същата 
логика, можем да определим, че очакването на играча У в игра с три улици ще е: 

 

Обаче, ако В1 ≥ 1, тогава играчът У няма да има достатъчно блъфове. В този случай той ще трябва да 
залага със стойност за нарастване на пота. А играчът Х, на своя ред, ще е принуден да фолдне 
всичките си ръце. 

Отново, ако отхвърлим всичките константи, ще получим израз r1 + r2 + r3, който трябва да 
минимизираме, при това r1r2r3 ще е постоянна величина. И отново, този сбор ще е минимален при r1 
= r2 = r3. 

Тази прогресия на залози наричаме геометрически растеж на пота (на всяка улица потът се 
увеличава с една съща част). Тази идея е много важна за разбирането на бетсайзинга в NoLimit Poker 
като цяло. 

И така, когато имаме работа със статична игра и единият от участниците е ясновидещ, оптималната 
стратегия предполага еднакъв прираст на пота на всяка улица, при това, в крайна сметка, трябва да 
сложим целия си стак на масата. 

По-надолу ще разгледаме малък пример, в който добре се вижда разликата между току що 
анализирана стратегия (срещу опонент, който използва оптимална стратегия) и линия, която може да 
ви подскаже интуиция. 

Пример 19.3 
- В началото на раздаването стаковете на играчите Х и У са $185, анте $5. 
- Играчът У получава 1 карта от пълното тесте 
- Три рунда за залагане 
- На шоудауна играчът У печели само с А или К и губи във всички останали случаи 

Тази игра е еквивалентна на игра с ясновидец, която обсъждахме по-рано, обаче в този случай имаме 
работа с 3 рунда за залагане. 

Като начало, можем да намерим шоудаун-стойност, тоест очакване на играча У, ако и двамата 
участници просто стугат до шоудауна без да залагат. Той ще печели в 2/13 от случаите, следователно, 
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неговото очакване, без да отчитаме анте, ще е $1.54, обаче, ако извадим от тук вложените в пота 
пари, тогава ще получим минус $3.46. 

За да направи играта печеливша, играчът У трябва да добави към очакваната от него печалба $3.46, 
залагайки и на трите улици. Нека да сравним очакването от две различни стратегии за залагане 
(бетсайзинг): 

ϒ1: Играчът У залага точно 1/3 от стака си на всяка улица 

ϒ2: Играчът У залага съгласно принципа за геометрично нарастване на пота 

Очевидно е, че за ϒ1 всеки залог ще е $60. В стратегията ϒ2 можем да използваме факта, че 10r1r2r3 = 
10 r3 = $370. Следователно, r е равен на корен кубичен от 37 или 3,3322. Освен това, на всяка улица 
pn + 2 sn = r pn. 

 

 

Играчът Х ще играе с оптимална стратегия, колвайки pn/(pn + sn) пъти на всяка улица. Неговата 
очаквана печалба в този случай ще е: 

 

Тук изпаднах в леко недоумение по повод показаните стойности: с процентите всичко е наред – 
те се получават по следния начин: 

 Стратегия 1: 1-та улица - $10/($10 + $60) = 14,29%; 1-та улица – 
($10+$60+$60)/($130+$60)=68,42% -> 14,29*68,42 = 9,77%; по съответен начин и на 3-та улица: 
потът вече е 190+60 = 250; 250/(250 + 60) = 80,6% или 80,6%*9,77% = 7,88% 

 Стратегия 2: всичко е по същия начин – 46,2% на всяка улица – те се определят от 
съотношението за честотата на кола. Обаче, какво означава Общо $90 и 4,06% как са се получили 
не става ясно – както и да се опитвах – не се получава. 

Но и това не е всичко. По надолу искам да покажа извадката от книгата, която просто ме 
стъписа. Интересното тук е, че за стратегия 1 всичко е нормално, но вижте какви стойности 
са сложени в изчисленията за стратегия 2: 
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Даденият израз просто не е равен на $26,41. 

Вярното е: 

(46,17%)*($11,66) + (21,31%)*(38,86) + (9,84%)*(129,48) = $26,41 

Какво ли не опитах, за да получа тези стойности (8,34; 22,26; 59,40) – нищо не се получаваше, 
докато не реших просто да сметна посочения израз – и отговора не беше такъв! Обаче, откъде 
се взеха $90 и 4,06% така и не можах да схвана. 

Но да продължим... 

Знаем, че играчът У получава неутрално очакване от своите блъфове. Обаче, за неговите стойностни 
залози математическото очакване ще е: 

 

Като последния израз не е верен – трябва да е: 

< Υ2 > = (46.17%) ($11.66) + (21.31%) ($38.86) + (9.84%) ($129.48) = $26.41 

По този начин, играчът У средно печели със 7 долара повече при стратегия за геометрично нарастване 
на пота. И това е напълно достатъчно, за да печели в тази игра. Тук трябва да отбележим, че 
максималната шоудаун стойност на играча У не може да превишава шоудаун стойността на играча Х 
– в този случай последният просто трябва да фолдне ръката си и да даде на опонента си $5 анте. 

Да разгледаме графиката на зависимостта на r от размера на стака при два и три рунда за залагане: 

 

Fig. 19.1 Геометричен ръст на пота на две и три улици 
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При r равно на 3, s стига до 1, тоест започваме да залагаме точно с размера на пота. Както можете да 
забележите, за да бъдат тези бетове оптимални, стаковете трябва да бъдат поне 13 пъти по-големи 
от пота. В същото време при стакове, които са 3,5 пъти по-големи от пота, достатъчно е да се залага с 
половин пот, за да сложиш всичките си пари на масата при стратегия за геометричен растеж на пота. 

Аукционни игри (игри с безкраен брой улици) 
Последните статични игри, които ще разгледаме в тази глава, почти нямат нищо общо с покера; в 
същност, структурата на решенията им значително се отличава от повечето разгледани досега игри. 

Обаче, тези игри спомагат за по-добро разбиране на поне един важен принцип, и освен това имат 
няколко интересни свойства. Тези игри се случват на безкраен брой улици и се наричат аулционни. 

Пример 19.4 
Ще започнем от разглеждане на игра с ясновидец при много голям брой улици. 

- М брой пълни улици 
- Силата на ръцете на играчите не се променя с промяната на улица 
- Размерът на пота е 1 единица 
- Залозите са с ограничен размер (стаковете са по S единици) 
- Играчът У е ясновидец 

Използвайки принципа за геометричен растеж на пота в ситуация с М улици, ще получим следното: 

Крайният размер на пота ще е (след като играчите сложат в пота стаковете си) 1 + 2S 

Р = 1 + 2S 

Нарастването на пота на всяка улица ще е равен на корен със степен М от Р (това е геометричното 
нарастване на пота за М брой улици), 

 

Размерът на залога s (за текущия размер на пота) на всяка улица ще е равен на: 

s = (G – 1)/2 

Да предположим, че ние колваме на първата улица, където потът е равен на 1. Играчът У ще залага с 
оптимален стойностен диапазон уv, но ще блъфира с s/(1 + s) от уv. В крайна сметка той ще залага с 
диапазон yv (1 + 2s)/(1 + s). 

Можем да префразираме това по следния начин. Отношението на количеството ръце, с които той ще 
заложи на (m + 1)-ва улица към количеството ръце, с които той ще заложи на m-та улица, е равно на: 

rb = (1 + 2s)/( 1 + s) 

Донякъде, тази величина може да се нарече мултипликатор на блъфове. Представете си, че 
анализираме игра на две улици със стакове от 1 единица и точно такъв пот. Геометричното 
нарастване на пота в този случай предполага, че трябва да увеличим пота от 1 до 3 в рамките на две 

улици. Следователно, r в тази игра е равно на √3, а размерът на залога на всяка улица ще е (√3 – 1)/2 
или приблизително 0,366. А сега блъфовете. Нека играчът У в диапазона си има у стойностни залози, 
тогава на ривъра той ще блъфира с ys/(1 + s) ръце. При това при избрания бетсайзинг, изразът s/(1 + 
s) приблизително е равен на 0,268. И така, на ривъра играчът У ще залага с 1,268у ръце, а на търна – 
с (1,268)2у. Слагаме 0,366 вместо s във формулата за rb и получаваме, че  rb = 1,268. 

Нека количеството нътс в диапазона на играча У през цялата игра е някакво у. Тогава уm е 
количеството ръце, с които той залага на улица (m + 1), а уМ е диапазон за стойностен залог, тоест уМ 
= у. На своя ред, у0 е диапазон за залог на първа улица. Тогава: 
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Обаче, тук можем да сблъскаме с определени трудности. 

Да предположим, че у0 > 1. Тогава възниква ситуация, която вече обсъждахме по-рано – на играча У 
не му достигат блъфовете. В този случай оптимална стратегия за него ще е бет, а играчът Х ще е 
задължен да фолдва всичките си ръце. 

В противен случай играчът Х ще колва 1/(1 + s) пъти. Нека хm е брочт ръце, с които той колва на улица 
(m + 1). Тогава: 

 

В който и да е от тези случаи, ако играчът У използва оптимална стратегия, играчът Х ще е безразличен 
към кола или фолда. Затова цената на разглежданата игра е у0 – у, което е интересна зависимост на 
очакването от броя блъфове в диапазона на играча У. 

А сега да погледнем игра от съвсем различен тип. 

Пример 19.5 – Аукционна игра 
- Силата на ръцете не се променя с промяната на улиците 
- Залогът е с ограничен размер (стаковете са по S единици) 
- Размерът на пота е 1 единица 

Всеки играч прави залог, но не казва за него на опонента, след това и двата залога се отварят 
едновременно. 

Ще означим размерите на залога чрез sx и sy. Очевидно е, че всеки от тях трябва да се намира в 
интервала [0, S]. И двата залога се добавят в пота. 

Ако sx > sy, тогава играчът Х печели. Ако sy > sx, тогава печели играчът У. Ако sx = sy, тогава е шоудаун 
(обикновено това ще се случва, когато и двата залога са равни на размера на стака). 

Тази игра наистина малко прилича на покер. Обаче, хайде да се опитаме да се абстрахираме от този 
факт. Представете си, че имаме работа с някаква покер игра със статични ръце на М улици според 
описаните горе правила. 

За всяка ръка, която можем да имаме, ще намерим собствена стойност sx, която ще е някаква част от 
нашия стак S. 

На всяка улица ще залагаме еднаква част от останалия ни стак ɛ = S/M, докато не достигнем до 
определена прагова стойност sx, над която не сме готови да качваме. След тази точка ние просто ще 

чекнем и ще се предадем. ɛ е символ, който беше въведен по-рано и представлява някаква много 

малка величина. Както ще видим в тази игра, с нарастването на броя на улици ɛ ще се стреми към 0. 
Ако нашият опонент направи рейз с какъвто и да е размер, тогава ние ще колнем само тогава, ако 

той е по-малък от праговата стойност, и на следващата улица ще продължим да залагаме ɛ, като 
отчитаме останалия стак и броя останалите рундове за залагане. Ако пък рейзът е над нашия праг, 
ние ще фолднем. 

Забележка: Ние ще залагаме ɛ на всеки етап от аукциона (тоест ще пресмятаме размера 
на всеки залог, изхождайки от размера на началния стак) тъй като не искаме да стигнем 
до нашия праг прекалено бързо, а и не искаме да покажем на опонента си, че се забавяме 
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отколо праговата точка (това би се случило, ако бихме използвали във формулата 
вместо S нашият праг) – в този случай той може да направи рейз и да вземе пота. 

А сега да предположим, че играем срещу идеален опонент. Какво е неговото очакване от 
експлоатация на нашата стратегия? За да определи нашия праг, той трябва да колва, докато ние не 
направим чек. Тоест, той не може да ни експлоатира толкова елементарно. В същност, той ще има 
печалба само тогава, когато нашата стратегия ще ни накара да заложим малко повече от sx. Да 
предположим, че броят на улиците е 100, а sx = 0,601. За първите 60 улици нашият залог ще е 0,01. На 
61-вата улица ние все още не сме достигнали до зададения праг, обаче не можем да започнем да 
залагаме повече, без да направим нашата стратегия отворена за експлоатация (опонентът веднага 
ще разбере, че именно това е нашият праг). Затова ние отново залагаме 0,01, довеждайки залога ни 
до 0,61. Тази стойност е по-голяма с 0,009 от това, което първоначално смятахме да заложим; 
практически срещу всички ръце, с които опонентът колваше до този момент, ние губим тези 
допълнителни 0,009. 

Хайде да разгледаме, какво очакване има рейз за идеалния опонент. 

Нека ние залагаме на някаква определена улица, докарвайки общия размер на залога до х. Тъй като 

ние току що заложихме, той трябва да знае, че стойността на прага sx трябва да не е по-малка от х - ɛ. 
Да предположим, че той рейзва до у единици. Тогава са възможни три сценария: 

 sx < y. В този случай ние фолдваме. Обаче, опонентът би могъл да спечели повече (поне sx – x) 
ако просто колва нашите залози, докакто не се предадем. 

 sx > y. В този случай ние щще колнем. Обаче, след това размерът на нашия залог за всяка 
улица ще се намали: вместо (S – x)/Mост ще залагаме по-малко, (S – y)/Mост. Отчитайки, че 

вече показахме, как опонентът може да спечели от нашата стратегия сума пари до ɛ, той, 
очевидно, няма да иска да намалява тази стойност. 

 sx = y. В този случай ние ще колнем, но след това винаги ще чекваме и ще се предаваме. А 
идеалният опонент няма да спечели нищо. 

Излиза, че единственият избор за идеалния опонент е да колва докато ние не чекнем. 

Решението на тази игра може да се разгледа от гледната точка на теория на игрите. Нека съществува 
някаква двойка стратегии (Х, У), при това ние знаем очакването за идеалния опонент срещу Х и срещу 
У. Обаче, цената на играта ще е между тези две стойности, тъй като оптималната стратегия на играча 
Х ще има по-малко очакване, отколкото стратегия на идеалния опонент, като същото е вярно и за 

играча У. По този начин, цената на играта за идеалния опонент в най-добрия случай ще е G - ɛ (където 
G е цената на играта при използване на оптимална стратегия). 

И тъй като знаем, че, ако броят на улиците в играта, М, се стреми към безкрайност, тогава ɛ ще се 

стреми към 0, тъй като М е знаменател в израза ɛ = S/M. Излиза, че цената на която и да е игра се 
свежда към цената на аукционна игра със съответни параметри. А играейки аукционна игра при 

произволен брой улици, максималната ни загуба ще е ɛ. 

Забележка: Горният параграф означава, че, ако броят на улиците в играта става 
безкраен, тогава позицията вече няма значение, както и експлоатацията. 

Пример 19.6 
По нататък ще разгледаме една аукционна игра с ясновидец. 

- Играчът У е ясновидец 
- Прилагат се правилата на аукционна игра със стакове S единици и начален пот от 1 единица. 

Нека играчът У има у нътс-ръце. Тогава ще разглеждаме само три типа ръце: ръцете на играча Х, които 
по нищо не се отличават една от друга, нътс-ръцете на играча У и ръцете-въздух на играча У. Напълно 
е разбираемо, че играчът У винаги ще избира sy = S с нътс, защото той ще иска да сложи в пота колкото 
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може повече пари с много силна ръка. Нека х(s) е частта от ръцете, с която играчът Х ще залага най-
малко s, a y(s) е частта от ръцете, с която играчът У ще залага най-малко s. 

Стратегията на играча У ще бъде да залага S с ръцете-нътс и да избира sy за блъфовете така, че той 
постепенно ще се предава с тях, докато не остане с у(S) = y. За да направим играча У безразличен към 

залога s (s + Δs) с мъртва ръка, можем да направим следното (Δs или „делта s” обикновенно се 
използва за означаване на незначително нарастване на величината s): 

 

(х, тоест частта от ръцете, с които играчът е готов да вложи в пота някакви пари, ще се намалява с 
нарастването на s). 

Забележка: Авторите използват не дотам разбираеми формули без да дадат някакъв 
отговор. Напълно е вероятно, че формулите са от примера 19.4 

 

Коментар: 

Наистина, какъв е начинът от първият израз –Δx = x(s + Δs) – x(s) да се получи  

 

Тук няма разумно обяснение. Да не говорим, че във втория израз е сбъркан знака (оградено в 
червено), който трябва да е минус. Понятието производна, което очевидно се използва тук, е 
толкова изопачено, че едва ли може да се нарече математика. 

Следващите изрази са горе-долу верни: 

При Δs -> 0, получаваме: 

 

Това прилича на производна, но някак си не съвсем.  

Ще интегрираме и двете части: 

 

И тук е допусната грешка – би трябвало да е: 

− ln 𝑥 + 𝐶 =
ln(1+2𝑠)

2
;    

2 ln(𝐶𝑥) = − ln(1 + 2𝑠) ; ln(𝐶𝑥)2 = 𝑙𝑛
1

(1+2𝑠)
;  
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𝑥(𝑠) = 𝑘/√1 + 2𝑠; 

Явно някой просто е преписвал без да провери какво става... 

Очевидно е, че х(0) трябва да е равно на 1, тъй като всичките ръце ще заложат поне 0. Следователно, 
k = 1, и тогава: 

𝑥(𝑠) = 1/√1 + 2𝑠  

По същия начин, играчът У трябва да направи опонента си безразличне между s и s + Δs: 

 

 

Знаем, че y(S) = y0, затова: 

 

Това, че горе е написано у0, а след това се използва у, вероятно няма никакво значение – с 
една грешка повече или по-малко – явно точността не е приоритет на авторите. 

От тук ще изразим k: 

𝑘 = 𝑦√1 + 2𝑆;  

По този начин: 

 

Обаче в този случай, отново, у0 (??? Къде е у0???) може да бъде по-голямо от 1. Следователно, 
решението на играта изглежда така: 

 

 

С други думи, всеки от тези изрази означава онзи брой ръце, с които играчите Х или У (сътветно) ще 
залагат поне s (при стакове S). 

Например, ако стаковете са по 10 единици и играчът У има в диапазона си 50% нътс, тогава той ще 
залага 1 единица като минимум с: 

 

Тъй като тази стойност е по-голяма от 1, тогава той трябва да бетва с целия си диапазон. Той ще залага 
с 5 единици като минимум: 
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Излиза, че играчът У ще залага с всичките си нътс и с още 0,191 от общия брой ръце на блъф. 

Също толкова лесно е да се покаже, че при М →∞ току що получихме решение за игра срещу 
ясновидец на М улици. Специално няма да разглеждаме случаи, когато в диапазона на играча У няма 
достатъчно блъфове и ще говорим за по-обичайна ситуация, когато и двамата играчи играят със 
смесени стратегии на първата улица. 

За да не се объркваме с променливата s, нека 

 

Ако не си спомняте, какво беше това, ето една извадка от по-рано: 

 

Този израз дава честота на залога на една улица (пример 19.4). 

Можем да използваме следните опростявания: 

 

От решението на игра с ясновидец (пример 19.1) ние знаем, че 

 

Също така, знаем, че размерът на пота след тази улица ще е: 

 

Ще направим замяна и получаваме: 

 

Същото важи и за у(s). 
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Трябва да се запомни 
 Игра срещу ясновидец може да бъде продължена на няколко улици. В този случай ключовият 

момент от решението ще са „вложени“ един в друг диапазони, при които ясновидецът трябва 
да блъфира по-често, но след това да се предава с някаква част от блъфовете му на 
следващите улици. 

 При игра без лимит с ясновидец на няколко улици оптималният бетсайзинг е геометричното 
нарастване на пота. 

 С увеличане на броя на улици позиционното предимство губи стойност – аукционната игра е 
изцяло симетрична. 

 Както показва аукционната игра, в игри със статични ръце има смисъл да се правят малки 
залози на всяка улица. Обаче този принцип може и да не важи при игра с дроу. 

 Играчът, който не е ясновидец, трябва да разглежда игра на няколко улици като 
последователност от игри на една улица. 

 Броят ръце, с които играчът У блъфира на текущата улица, но след това се предава, се намира 

в съотношение α с общия му диапазон, с който той ще заложи на втората улица. 

Глава 20: Играем дроу – Игри с дроу на няколко улици 
В миналата глава изучавахме игри на няколко улици срещу ясновидец, където силата на ръцете не се 
променяше в рамките на цялото раздаване. Показахме, че играчът, който не е ясновидец, трябва да 
взима решения, сякаш играе на една улица. На своя ред, ясновидецът комбинираше диапазоните си 
и се стремеше да построи стратегията си така, че на ривъра да има оптимално съотношение между 
блъфове и нътс. 

В тази глава ще усложним игрите, като добавим дроу. Това означава, че сега в диапазоните на 
играччите ще има ръце, които могат да се подобрят на една от следващите улици. 

Също така, ще използваме термини отворено дроу (очевидно дроу, което завърши на една от 
улиците; например – третата карта към флъша на ривъра), и скрито дроу (неочвидни дроус; може 
да се използва и в ситуации, когато само единият от играчите знае, дали дроу е завършено, както е 
например, в Стъд). 

Ще започнем от анализа на още една игра срещу ясновидец, в която, колкото и да е странно, няма 
никакви дроус. Но все пак, тя ще е добра отправна точка за анализа по-късно. 

Пример 20.1 – Игра срещу ясновидец (отворено дроу) 
- Limit Holdem, в пота са 6 големи залога 
- Играчът Х показва своя чифт аса 
- Диапазонът на играча У се състои от 7/8 ръце от една боя – купи, а също така и от 1/8 – въздух 

- Бордът е: Q♥7♦K♥4♣8♥ 

Решението за първата игра с ясновидец, която разгледахме в книгата (пример 11.1) ще ни подскаже, 
че играчът У трябва да залага за стойност с всичките флъшове, както и да блъфира с достатъчно 
количество мъртви ръце, за да бъде играчът Х безразличен към кола. Използвайки вече известните 
съотношения между блъфове и стойностни залози, можем да изведем следната оптимална 
стратегия: 

Играчът Х чеква, играчът У залага с всички флъшове (7/8) и α от мъртвите си ръце (1/8 от диапазона 

си). Играчът Х трябва да фолдва α от своите ръце (1/7) и да колва с останалите (6/7). 

Пример 20.2 
- Limit Holdem, излиза търн, в пота са 4 големи залога 
- Играчът Х показва своя чифт аса 
- Диапазонът на играча У се състои от 1/10 ръце от една боя – купи, и 9/10 – въздух 

- Бордът е: Q♥7♦K♥4♣ 
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За да опростим нещата, ще приемем, че флъшът ще излиза на ривъра точно в 20% от случаите. Също 
така, няма да обръщаме внимание на факта, че нужната карта ще излиза по-рядко, тъй като играчът 
У понякога ще държи две купи. 

Какви действия ще предприемат играчите на търна? Във втората част от книгата вече сме 
анализирали подобни игри. Съвсем е очевидно, че играчът Х ще залага във всички случаи без 
изключения. А, тъй като играчът У в момента няма ръка, която би била по-силна от аса, той ще колва 
само при наличие на подходящи пот-шансове. Обаче, той също така ще колва и с някаква част от 
своите блъфове, надявайки се да вземе пота на ривъра, ако излезе трета карта към флъша. Можем 
да намерим този диапазон, изхождайки от крайния размер на пота. След залога и кола на търна в 

пота ще има 6 големи залога. Играчът У ще иска да блъфира при третата карта към флъша α=1/(Р+1) 
= 1/7 от стойностния си диапазон, или с 1/70 от всичките си ръце. 

Заблежка: Тук се използва коефициент α, а не α2, тъй като авторите разглеждат 
ситуация на една конкретна улица (ривър), а не поредицата от залози на няколко улици 
(както беше в предишната глава). 

А сега си представете, че на ривъра илиза 8♥. Получаваме същата ситуация, както е в примера 20.1 – 
в пота са 6 големи залога, диапазонът на играча У се състои от флъшове и блъфове, текстурата на 
борда не се отличава по нищо.  

Играчът У ще залага с всички флъшове, както и с блъфове, които трябва да са 1/7 от броя флъшове. 
Разбираемо е, че на ривъра той няма да има повече мъртви ръце (той е колнал на търна, разчитайки 
на блъф именно с такъв диапазон). 

Преди да продължим да обсъждаме решението на тази игра, нека да се спрем и да помислим, колко 
често играчът Х трябва да колва. В игра на една улица честотата на кола беше 6/7. Обаче, в този 
случай, отговорът ще е друг. 

Нека играчът Х решава винаги да фолдва ръката си – както казахме горе, опонентът му ще играе на 
ривъра оптимално и ще направи играча Х безразличен към кола или фолда. От друга страна, ние 
анем, че, ако играчът Х реши никога да не колва, тогава на играча У няма да е трудно да го 
експлоатира. В този случай, тъй като на ривъра играчът У има доста ограничен диапазон от ръцр, 
който той е избрал за оптимална игра само на тази улица, той ще трябва да промени диапазона си за 
кол на търна и да включи в него повече блъфове. 

Но тук има няколко подводни камъни. За да блъфира по-често на ривъра, играчът У ще трябва да 
коллва на търна с мъртва ръка, а третата карта към флъша ще излиза само 1 път от 5 случая. С други 
думи, в 4/5 от случаите той няма да може да реализира плана си, тъй като асата на неговия опонент 
няма да са застрашени. Така че през цялото това време играчът У ще губи залога, направен на търна. 
Той може да си го позволи само, ако играчът Х наистина никога не колва на ривъра – тогава в 4/5 от 
случаите той ще загуби един залог, но ще спечели 5 залога, когато на ривъра излезе флъш; общото 
му очакване ще е +1/5 от залога. 

Следователно, играчът Х трябва да намери алтернативна стратегия. В действителност, той трябва да 
се опитва да направи опонента си не към блъфа на ривъра с мъртва ръка, а към линия „Кол на търна 
с блъф, бет при трета карта към флъша на ривъра“. 

Нека х е честотата на кола на играча Х на ривъра. Ако мъртвите ръце на неговия опонент падат още 
на търна, очакваната печалба ще е 0. За да бъдат те безразлични към алтернативна линия, очакването 
й трябва също да е 0. Мъртвите ръце губят 2 залога, когато на ривъра излиза флъш, но асата на играча 
Х все пак колват; печелят 5 залога в случай на успешен блъф; а също така губят 1 залог, ако на ривъра 
не излиза третата карта към флъша. 

<Мъртви ръце, фолд > =0 
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<Мъртви ръце, кол> = p(кол) p(флъш на ривъра) (-2) + p(флъш на ривъра) p(фолд) (5) + p(бланк на 
ривъра) (-1) 

 

Тук могат да се направят няколко извода за игра на две улици: 

Първият: 

За да бъде блъфът правдоподобен, той трябва да е подсилен от диапазон със силни ръце. 

В търсенето на оптимална стратегия на ривъра никога не трябва да забравяме стойността на 
отиграването със съитветния диапазон. Така, готовите ръце могат по-рядко да колват на ривъра при 
завършено дроу, тъй като те вече са го накарали да плати на търна. Фактически, готовите ръце вече 
са извлекли нужната им стойност на предишната улица, така че опонентът с дроу няма как да 
експлоатира такава стратегия, тъй като то няма да завършва на ривъра достатъчно често. 

Този принцип намира приложение и в реалния покер. Например, наистина няма нищо по-лошо от 
това, да се окажеш в ситуация с отворено дроу. Както вече показахме горе, играчът Х трябваше да 
колва само с 1/7 от своя диапазон на ривъра (вместо с 6/7, следователно, флъшът получава доста по-
малко стойност!), при това играчът У не печели нищо от това. 

Значителният превес в екуити на търна позволява на играча Х да се предава по-често при завършено 
дроу, защото неговият опонент вече е платил голямо количество пари, за да може да блъфира на 
ривъра. 

Нещо повече, както вероятно забелязахте, фактът, че играчът У е ясновидец, пратически изобщо не 
му помага – това се случва, преди всичко, поради слабостта на неговия диапазон. Обаче, по правило, 
оптималните стратегии няма да ви поставят в подобно положение (с очевидно дроу). Теоретикът в 
покера Paul R. Pudaite преди време дори изведе „Фундаментална теорема за дроу“. Тя казва 
следното: ако очакваме екшън на следващите улици, всяка наша линия за игра трябва да има нътс за 
всякакви карти, които могат да излязат. 

Забележка: Тази теорема трябва да се разбира така. Ако мислим, че можем да вземем 
стойност на следващите улици (например, блъфирайки, или залагайки с нътс), тогава 
независимо от това, каква линия ще изберем, всяка от тях трябва да има своя набор от 
нътс за която и да е излязла карта. Например, ако играем на търна с чек/кол, когато 
бордът съдържа флъш-дроу, тогава ние трябва да имаме както сетове (нътс при 
пропуснало дроу), така и флъш-дроу (нътс при излязло дроу). 

Вторият извод се отнася за прилагане на теорията на игрите в покера: 

Игрите на няколко улици не могат да се представят като свързани помежду си игри на една 
улица; решението за такива игри често предполагат коренно различна стратегия. 

В първия пример от тази глава разглеждахме стратегия за игра на ривъра без да гледаме търна. 
Обаче, решението за игра на две улици, как се оказа, съществено се различаваше, макар че 
ситуацията на ривъра (след залозите на търна) изобщо не се промени. 

Именно това е важното различие между математическия анализ на шаха и покера – в шаха веригата 
от действия, заради която се оказахме в една или друга ситуация никога не е важна. Същевременно, 
в покера всяко действие има определено значение и влияе върху стратегията за следващите рундове 
за залагане. И тази особеност на покера е главното препятствие при изчисляване на оптимални 
стратегии – нито едно раздаване не се случва във вакуум. Действията на играчите на предишните 
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улици винаги трябва да се отчитат и ние винаги имаме работа със сложни и многопластови 
диапазони. Нещо повече, ние не можем да наречем намереното решение оптимално, ако то не е 
получено за пълната версия на игра, отчитаща всичките възможни фактори. И това препятствие днес 
изглежда непреодолимо поради недостиг на изчислителна мощ на съвременни компютри, а също 
така и заради природата на покера. Но все пка, в тази и следващата глава ще продължим да 
изучаваме спомагателни игри на няколко улици, търсейки идеи и резултати, които биха ни позволили 
да взимаме по-грамотни решения на масата. 

Пример 20.3 – Игра срещу ясновидец (смесено дроу) 
Предтсвете си, че вместо обичайния набор от ръце, състоящ се от дроу и блъфове, играчът У има 
диапазон, в който има х% флъш-дроу (основно дроу), у% - слаби скрити дроу (например, ниски 
чифтове, които могат да подобрят до сет) и z% - мъртви ръце. За да опростим пресмятанията, ще 
приемем, че флъш-дроу ще завършат в 20% от случаите, а слабите дроу – в 4% (това са незавсими 
събития). 

На слабите дроу не им достигат преките пот-шансове за кол на търна дори, ако отчетем 
потенциалната печалба на ривъра. Обаче, тъй като играчът У във всеки случай ще колва с някаква 
част от най-слабите си ръце, за да има балансиран диапазон на ривъра, той нормално може да 
предпочете кол с ниските чифтове, вместо да колва с мъртви ръце. 

И така, играчът Х залага, играчът У приема залога с диапазон, който се състои от три части. При това, 
дори ако флъшът не завърши на ризъва, в 4% от случаите той уцелва сет на бланкова карта. Тогава 
той ще залага със сетовете си за стойност и ще ги балансира с определено количество блъфове (тук 
са пропуснали дроу, слаби чифтове, които не са уцелили сет, както и всичките мъртви ръце от флопа). 

В примера 20.2 беше очевидно, какви ръце играчът Х трябва да направи безразлични към блъфа. 
Обаче, тук той трябва да избира: да направи опонента си безразличен към кола със слаби затворени 
дроу или с мъртви ръце. Конкретното решение зависи от частта на тези ръце в диапазона на играча 
У. 

Ако х = 10%, а z = 90%, тогава ще получи същата игра, която решихме в предишния пример. 

Сега си представете, че х = 10%, а у = 90% (с други думи, играчът У няма мъртви ръце). Тогава играчът 
Х трябва да направи опонента си безразличен към блъфа със слабите дроус. За целта той трябва да 
колва на ривъра толкова често, че за играча У няма да има никаква разлика при избора на действие. 
Нека xf е честота на кола на играча Х на ривъра с три карти за флъш, а хn е честота на кола при всякаква 
друга карта. 

Хайде да разгледаме едно от закритите дроу на играча У. С него той може да играе с една от няколко 
линии. Ще ги представим във вид на матрица, тъй като така е по-удобно. Означения, които ще 
използваме за стратегиите на играча У са: 

[<Действие на търна>/<Действие на ривъра, ако излиза флъш>/<Действие на ривъра, ако излезе 
бланк>] 

Например, [F//], означава фолд на търна, докато [C/B/K] – кол на търна, блъф на 3-флъш ривъра и чек 
при всяка друга карта. При това, ако играчът У уцели сет, тогава той винаги ще залага за стойност – в 
този случай неговата печалба ще е 5 залога от пота плюс някакви потенциални залози, които зависят 
от решението на играча Х (той ще колне на третата карта към флъша xf и хn пъти при бланков ривър). 
Също така ще смятаме, че в ¼ от случаите сетът на играча У ще даде третата карта към флъша. 

 

Забележка: Това уравнение показва математическо очакване от залога на ривъра със сет. При 
това е очевидно, че при три карти за флъш и при бланкова карта тенденциите за кол на играча 
Х ще се различават (както беше отбелязано горе). Тези уравнения се получават по следния 
начин. Първо, смятаме, че, ако ние взимаме пота след фолда на опонента, ние печелим 5 
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залога: 4 залога от пота плюс залог на опонента на търна. Като цяло, на ривъра потът ще е 6 
залога, обаче, при оценката на линията тук като цяло разглеждаме един от залозите като 
инвестиция на търна. В случай на кол ние ще спечелим 6 залога (4 + 1 + 1). 

При трета карта за флъш опонентът ще колва xf пъти и ще фолдва (1 - xf) пъти.  

Имаме уравнение: 

xf (5 + 1) + (1 - xf) (5) 
6xf +5 - 5xf 

5 + xf 

По същия начин намираме уравнение и за xn. 

 

Коефициентите 1/25, 19/100 и 77/100 показват вероятността да се уцели сет (с трета карта за флъш 
или без нея), вероятността да се уцели флъш (но не и сет), както и вероятността на бланкова карта на 
ривъра. 

От матрицата се вижда, че кол и чек на ривъра при която и да е карта винаги ще доминирана 
стратегия. Нека xn и xf са равни на единица (това е най-добрият сценарий за сета). Тогава <[C/K/K]> = 
1/25 * 6 – 96/100 = - 72/100, което е съществено по-зле, отколкото очакването от фолда на търна. 
Също така ние знаем, че диапазонът за блъф на третата карта за флъш ще е по-широк, отколкото 
диапазонът за блъф при която и да е друга карта (тъй като в първия случай нашите блъфове имат по-
добра подкрепа от силните ръце). Следователно, трябва да съществува и някакъв диапазон [С/К/К] 
освен [С/В/В]. 

При това, тъй като на ривъра ние винаги ще имаме блъфове и от двата типа, залогът с тях на ривър 
без флъш трябва да се подчинява на смесена стратегия. 

Тогава имаме следното: 

 

Също така, ние знаем, че играчът У е длъжен да блъфира на ривъра в някакъв процент от случаите, 
тъй като той невинаги е с нътс: 

 

Това е много интересен резултат. Допълването на диапазона на играча У със скритите дроу, които са 
много по-слаби от флъш-дроу, кара неговия опонент да колва три пъти по-често. Работата е там, че 
когато бордът предполага само някакво скрито дроу (не е излязла третата карта за флъш), играчът Х 
е длъжен да колва с честота 6/7, за да бъде опонентът му безразличен към блъфа. В същото време, 
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ако на ривъра завършва очевидно дроу, тогава той може да премине към стратегията за кол само в 
три случая от седем. 

Колкото до стратегията на играча У, той трябва да играе с достатъчно количество слаби дроу, за да 
има необходимия брой блъфове на ривъра с третата карта за флъш. Ако той продължава на търна с 

у скрити дроу, тогава на ривъра той ще има готова ръка (1/9*у + 1/10) пъти, и коефициентът α трябва 
да е равен на 1/7. Тогава: 

 

(това число е малко по-голямо отколкото 1/70 от диапазона, с която играчът У трябваше да 
продължава в предишната игра). 

А сега, нека да се обърнем към по-общия случай, където играчът У има и трите типа ръце. Играчът Х 
вече ще трябва да избира, коя част от диапазона на опонента той иска да направи безразлична към 
избора на действие. Както вече отбелязахме горе, играчът У първо ще вкара в диапазона си за блъф 
ръце с номинално екуити (скритите дроу) и само, ако те не са достатъчни, ще започне да го запълва 
с „въздух“ (с който той ще блъфира при третата карта за флъш). 

Разглежданата ситуация донякъде прилича на игрите [0, 1]. Така, целият диапазон на играча У е 
разделен на няколко области: флъш-дроу, слаби скрити дроу, въздух. С всяка от тях той трябва да 
играе с определена стратегия, за да я балансира и да не позволи на опонента да бъде експлоатиран. 
При това в определена точка ще наблюдаваме праг, при който ще е възможна смесена стратегия – с 
тази ръка той ще е безразличен към избора на действие. 

Понякога този праг ще е слабо дроу (както се убедихме в примера, в който нямаше въздух), понякога 
това ще е мъртва ръка (както е в случая без слаби дроу). Обаче, ако в диапазона на играча У има 
малко слаби дроус, тогава играчът Х няма да има начин да направи опонента си безразличен към 
кола и блъфа на ривъра с тези ръце – за играча У тази линия винаги ще има по-голямо очакване, 
отколкото нейните алтернативи. 

Наличието на флъш-дроу в диапазона на играча У позволява на скритите дроу (разбира се, само на 
някаква част от тях) да колва залога на търна, тъй като в случай, че на ривъра излезе третата карта за 
флъш, те ще получат възможността да блъфират и това ще им осигури положително очакване (макар 
че на търна тези ръце нямаха преки пот-шансове за кол). 

Интересно е да се отбележи, че играчът Х не може да накара играча У да е безразличен към кола с 
флъш-дроу, тъй като в лимит-покер той никога няма да заложи в пота достатъчно количество пари, 
за да е губещ кола с подобно дроу. 

Нека х = 30%, у = 1%, а z = 69%. Тогава играчът Х ще се опитва да направи опонента си безразличен 
към кола и блъфа с мъртва ръка, обаче в този случай играчът У ще колва с всичките слаби дроус. В 
същото време, при х = 30%, у = 50% и z = 20% играчът Х трябва да се стреми да изравни очакването на 
играча У от кола и блъфа със скрите дроу. 

Между другото, тази игра донякъде отговаря на въпроса, който често чуваме от нашите читатели: 
„Какви дроус трябва да се опитваме да направим безразлични към линията за кол и блъф на 
следващата улица?“ Най-силните! 

А сега да минем към по-сложна игра срещу ясновидещ на две улици, където имаме отворена ръка в 
пота при неизвестен диапазон. 

Пример 20.4  
- Холдем, играта започва от търна (улица и половина) 
- Картите на играча Х са отворени 
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- Играчът У получава някаква ръка у, избрана по случаен начин от неговия диапазон възможни 
ръце У 

- Размерът на пота е Р единици 

И така, играчът У знае ръката на опонента. Той също така знае, какви карти могат да излязат на 
ривъра. За да опростим пресмятанията, ще приемем, че, ако и двамата играчи имат ръце с еднаква 
сила, тогава играчът У винаги печели. 

Да разгледаме следната ситуация: 

- Ръката на играча Х: A♠ Q♣ 

- Борд: A♥ J♠ 8♦ 7♣ 
- Диапазонът на играча У: {99+, AQ+} 

Можем да съставим матрицата от ръцете и съответните им вероятности за победа на шоудауна (при 
условие, че никой няма да залага): 

 

След това, можем да групираме този диапазон според вероятността за победа на шоудауна (без да 
обръщаме внимание върху типа на ръцете) и ще получим следното разпределение: 

 

Тук и по-нататък ще смятаме, че новото разпределение е еквивалентно на У. Защо? Работата е там, 
че, макар че ръцете, които имат еднаква вероятност за победа на шоудауна, са съставени от различни 
карти, в крайна сметка те са взаимозаменими. Наистина, тъй като играчът У знае ръката на опонента, 
на него му е безразлично, с какво да печели. Освен това, той никога няма да плати допълнителен 
залог, който ще направи играчът Х, когато залага за стойност. 

В този пример отново имаме работа със стратегия на две улици, обаче, играта на ривъра ще е 
сравнително проста и за двамата участници. Играчът с готова ръка ще чекне (ако той действа пръв), 
срещу което неговият опонент (с известно разпределение) ще заложи за стойност с всичките нътс, 
както и с някаква част от блъфове, която се определя от уравнението 1/(Р + 1). След това, играчът Х 
ще колва Р/(Р + 1) пъти с отворената си ръка. 

В този случай блъфовете на играча У ще имат нулево очакване, а нътс – ще му печелят един залог. 
При това онези пари, които той ще печели на ривъра, могат да се смятат за „потенциални печалби“ 
от кола на търна. Но, тъй като стратегията на ривъра и за двамата участници в раздаването ще е 
елементарна (ако те играят оптимално), можем да включим това очакване в нашите пресмятания за 
стратегията на търна. Тогава очакваната печалба на скритата ръка (Pt) ще е равна на размера на пота 
на ривъра плюс Р/(Р + 1) брой залози на ривъра. 

Pt = P+P/(P+1) 

Играчът Х ще трябва да колва с Р/(Р + 1) от неговите ръце, тъй като играта е на улица и половина. 
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Нека си представим, че след търна в пота са 5 единици. Сега играчът У ще залага на ривъра с неговите 
нътс и ще получи кол в 5/6 от случаите. По този начин очакваната печалба на скритата ръка ще е 35/6. 

Да се върнем към новот разпределение на ръце  Y̅. Ще конструираме всичките части на този диапазон 
в съответствие с тяхната вероятност за победа, от най-добрата към най-слабата:  

4/39 имат екуити 1 

14/39 имат екуити 41/44 

12/39 имат екуити 6/44 

9/39 имат екуити 2/44 

Ще съставим функция, която ще връща вероятността за победа за дадена ръка в зависимост от 
положението й в диапазона. 

y(t) = вероятност за победа на най-добрата ръка в диапазона след като махнем от този 
диапазон t най-добрите ръце (0 ≤ t ≤ 1). 

y(0) = вероятност за победа на най-добрата ръка в Y̅. 

y(1) = вероятност за победа на най-слабата ръка в Y’. 

Забележка: В същност, това е лошо определение на зададената функция. Бихме могли да 
го обясним много по-ясно (което ще видите в примера по-надолу). Ако t = ¼, тогава ние 
просто разглеждаме частта от диапазона, която отстои от 0 (най-добрата ръка) с ¼ и 
определяме, каква е вероятността за победа за онази част от ръцете, в която току що 
попаднахме. 

В нашето разпределение функцията y(t) изглежда така: 

 

у(1/2) е медианна ръка. 

Забележка: у(0) е вероятността за победа на най-добрата ръка, у(1) – на най-слабата 
ръка. У(1/4) – отброяваме от нулата точно една четвърт от комбинациите (т.е. ¼ от 
39); това са приблизително 9.75 комбинации – тоест ние попадаме в областта 14/39 и в 
нея вероятността за победата е 41/44. По същия начин се пресмята и у(1/2). 

Още една функция, която ще ние е полезна при анализа на тази игра, е средното екуити (тоест, 
средната вероятност за победа) на най-добрите t ръце в разглеждания диапазон. Ще я наречем yϴ(t). 
Фактически, ще определяме математическото очакване за избраната част от разпределението. Така, 
например, yϴ(1/2) означава средната стойност на y(t) за най-добрите 50% от ръцете. Ето как изглежда 
yϴ(t) за зададеното разпределение: 

 

Функцията yϴ(t) може да бъде изразена и по друг начин: 
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Между другото, yϴ(1) е много важна стойност, тъй като тя показва средното екуити за всички ръце в 
началното разпределение У (нали вече отбелязахме, че разпределенията У и У̅ като цяло са 
тождествени). Представете си, че yϴ(1) = 1, тогава играчът У ще залага на търна, а неговият опонент 
винаги ще фолдва, защото негово екуити в пота е равно на нула! И обратно, когато yϴ(1) = 0, играчът 
У никога няма може да вземе пота. 

Продължение следва .... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


