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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 
играчите ще има ръце, които могат да се подобрят на една от следващите улици. 

Също така, ще използваме термини отворено дроу (очевидно дроу, което завършва на една от 
улиците; например – третата карта към флъша на ривъра), и скрито дроу (неочевидни 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♣ 

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 третата 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. 
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Забележка: 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 излиза 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 знаем, че, ако играчът Х реши никога да не колва, тогава на играча У няма да му е трудно да 
го експлоатира. В този случай, тъй като на ривъра играчът У има доста ограничен диапазон от 
ръце, 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 колва 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 безразличен не към блъфа на ривъра с мъртва ръка, а към 
линията „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 алтернативната 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 

<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. 
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В търсенето на оптимална стратегия на ривъра никога не трябва да забравяме стойността на 
отиграването със съответния 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, практически 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 в 
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 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 
пак, 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) 
Представете 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 
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пресмятанията, ще приемем, че флъш-дроу ще завършат в 20% от случаите, а слабите дроу – в 
4% (това са независими 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 ривъра, 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 не уцелени 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 получим 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 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 
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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, 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: 
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(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 направи играча У 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 скритите 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 ясновидец 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 
- 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. 
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Да разгледаме следната ситуация: 

- Ръката на играча Х: A♠ Q♣ 

- Борд: A♥ J♠ 8♦ 7♣ 
- Диапазонът на играча У: {99+, AQ+} 

Можем да съставим матрица 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 взаимно заменими. 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. 

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 новото разпределение на ръцете  Y̅. Ще конструираме всичките части на този 
диапазон в съответствие с тяхната вероятност за победа, от най-добрата към най-слабата:  
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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 на 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: 

 

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 У ̅като цяло 
са тъждествени). Представете си, че yϴ(1) = 1, тогава играчът У ще залага на търна, а неговият 
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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. 

Пример 20.5 – Игра срещу ясновидец на улица и половина 
- Холдем, играта започва от търна (улица и половина, на търна играчът Х винаги чеква) 
- Картите на играча Х са отворени 
- Играчът У получава някаква ръка у, избрана случайно от неговия диапазон от възможни 

ръце У 
- Размерът на пота е Р единици 
- Не могат да се правят рейзове* 

* Има само една много специфична ситуация, където играчът Х ще иска да направи чек/рейз, 
когато отношението между диапазона на играча У и коригиран размер на пота на търна и ривъра 
попада в много тесен интервал. Затова, за да опростим малко пресмятанията, ще изключим 
рейзовете от стратегиите и на двамата играчи. 

За да решим тази игра, първо трябва да си представим, как биха могли да изглеждат 
оптималните стратегии. Ако диапазонът на играча У е много силен (така че играчът Х почти няма 
екуити), тогава той просто ще заложи и ще вземе пота. От друга страна, ако диапазонът му 
съдържа микс от слаби и силни ръце, тогава играчът У ще залага с най-добрите от тях и с 
останалите ще чеква. И в случая, когато диапазонът на играча У е съвсем слаб, той ще предпочете 
да чекне на търна, за да види безплатен ривър. 

 А сега да се опитаме да намерим някакви прагове. Както обикновено, всичките стойности на 
математическото очакване ще се разглеждат от позицията на играча У. 

Нека играчът У залага с целия си диапазон на търна. В случай на кол от опонента, потът на ривъра 
ще е Р + 2, а най-добрите му ръце ще „струват“ (Р + 2)t. Тази линия ще струва на играча У един 
залог. Залозите на ривъра вече са включени в Рt. Ако играчът У заложи и получи фолд от 
опонента, тогава той ще спечели Р единици. 

Когато лявата част от следващото неравенство (очакването на играча У от отиграването на 100% 
ръце на търна) е по-голяма от очакването в случай на фолд от играча Х, тогава играчът Х винаги 
трябва да фолдва и по този начин да минимизира очакването на опонента си. 

 

Забележка: Тук авторите разглеждат най-лошия сценарий за играча Х – той е най-
лесен за пресмятане. Ако се случи така, че този сценарий се изпълнява, тогава можем 
да приключим с разглеждането на играта – намерихме оптимална стратегия. Тоест 
тук решението идва от обратната ситуация. Също така, вероятно си спомняте, че 
уϴ(1) е средното екуити за целия диапазон на играча У, с който залага на търна. 

Следователно, ако средното екуити на диапазона на играча У е по-голямо от (Р + 1)/(Р + 2)t, тогава 
той може да прави залог и да печели пота. Това ще е оптимална стратегия за него, при това 
играчът Х никога да има кол на търна. Ще наречем това Случай №1. 

Случай №1 

Условие: уϴ(1) ≥ (Р + 1)/(Р + 2)t 

Ходът на раздаването: играчът У залага, играчът Х хвърля ръката си. 

Хайде да разгледаме една интересна идея. Нека ръцете на играча У отговарят на условието за 
този случай, но на търна той чеква и залага на ривъра. Може ли играчът Х понякога да колва този 
залог? 
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Не. В този случай стратегията на играча Х лесно може да бъде експлоатирана. Нека в диапазона 
на играча У има 1/3 от ръцете, които винаги печелят, докато останалите 2/3 печелят почти винаги. 
Тогава играчът У може да използва следната стратегия: 

 Залог с всички ръце, които нямат 100% екуити на търна (и така да принуди играча Х да 
фолдне), за да вземе Р единици от пота. 

 Чек с нътс на търна, бет на ривъра и молитва за кол, за да спечели повече от Р единици. 

Тъй като оптималната стратегия на играча Х не бива да позволява на опонента да играе с тази 
линия (както и да подобрява очакването си), оптималната стратегия на играча Х ще е фолд в 
отговор на каквато и да е линия на която и да е улица. 

Излиза така, че ако диапазонът на вашият опонент е толкова силен, че сте задължени да хвърляте 
ръката срещу бет или рейз, тогава стратегията с фолд дори на следващите улици при какъвто и 
да е екшън ще е поне оптимална. Избягването на подобна ситуация е още един аргумент, 
подкрепящ игра с балансирана стратегия. 

А сега да се обърнем към ситуация, когато играчът Х решава винаги да колва. Ако това е така, 
тогава очакването на играча У от чека с ръка у ще е (Рt)у. Тоест, играчът У чеква на търна и, ако 
той печели на ривъра, очакването от неговата ръка ще е Рt. Очакването на играча У от залога с 
ръка у ще е (Р + 2)tу – 1. Тогава той винаги трябва да залага, ако: 

 

Това означава, че в случая, когато играчът Х се накани да колва във всяко раздаване, играчът У 
има печалба от залозите си (в сравнение с чека), ако неговата ръка у е по-добра от намерената 
от нас стойност. 

За повечето размери на пота Р този израз е малко по-малък от ½. Например, при Р = 3 ще получим 
0,48. Очевидно е, че играчът У има положително очакване от залога, когато неговото екуити в 
раздаването превишава 50%. Обаче, ценността на намереното неравенство е в това, че, както се 
оказа, той може да залага и с малко по-слаби ръце благодарение на потенциалните пот-шансове. 

Тъкмо е време да въведем още едно означение. Често ще ни се налага количествено определяне 
на диапазона от ръцете, където екуити на нашата ръка е по-високо от някакъв праг у0. Например, 

група от ръце {y | y ≥ y0} може да бъде означена като {y(t) | t ≤ T}, където T изразява количеството 

комбинации. Ето един пример от разпределението У̅: 

 

Представете си, че искаме да намерим в този диапазон всички ръце, екуити на които е по-голямо 
от у0 = ½. Очевидно е, че в тази група ще влязат всички ръце със 100% екуити, с 41/44 екуити, 
тоест {AA, JJ, AK. AQ}. Тогава T [1/2] = 18/39, тъй като избраните от нас комбинации са 18 на брой. 

Донякъде, T [у0] е обратна на функция у(t), която ни връща екуити на най-добрата сред 

останалите ръка. На своя ред, T [у0] ни казва, колко ръце в зададен диапазон имат поне зададен 

очакван дял. 

Тогава можем да кажем, че: 

 

Тук t0 е прагът, на който играчът У трябва да започне да залага с всички ръце, екуити на които е 
по-голямо от t0 (при условие, че играчът Х винаги колва). Между другото, можем също така да 
казваме, че екуити на неговия диапазон за залог в този случай е yϴ(t0). 
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Ако играчът У наистина залага с такъв диапазон, тогава неговия опонент трябва да колва в 100% 
от случаите, докато средното екуити на диапазона на играча У не превишава (Р + 1)/(Р + 2)t (както 
вече показахме в Случай № 1). 

Случай № 2 
Условия: yϴ(t0) ≤ (P + 1)/(P + 2)t 

t0 = [(1/((P + 2)t – Pt)] 

Ходът на раздаването: Играчът У залага, играчът Х колва. 

И така, разгледахме двете крайни ситуации – когато екуити на играча У се стреми към 100%, и 
когато играчът У е с недостатъчно силна ръка, за да не позволи на опонента да направи кол. 

Тъкмо е време да разгледаме третия случай, където играчът Х ще използва смесена стратегия. 
Тук, диапазонът за залог на играча У е прекалено силен, за да може играчът Х просто да колва 
всеки път, но не е толкова силен, че на играча Х да е по-изгодно да фолдне с целия си диапазон. 

Вместо това играчът Х ще колва достатъчно често, за да бъде опонентът му безразличен към 
блъфа, но при това ще хвърля толкова ръце, че играчът У няма да може да го експлоатира. 

По този начин, играчът Х ще се сдобие с „честота на фолда на търна“ – ще я наричаме α‘, но при 
определени условия. Работата е там, че, тъй като все още сме на търна и в играта има още една 

улица, ние не можем да използваме обичайното уравнение α = 1/(Р + 1). Нали си спомняте, че 
всичките ръце на играча Х са еднакви, следователно, стратегията му може да бъде описана само 
с една променлива – честота на кола/фолда на търна. На ривъра пък той, както и преди, ще колва 
с честота Р/(Р + 1). 

Нека играчът Х фолдва α‘ пъти и колва (1 – α‘) пъти, тогава можем да изразим стратегията на 

играча У посредством α‘. Очевидно е, че той ще залага само тогава, когато очакването от бета 
ще е по-високо от очакването от чека. 

 

Лявата част на уравнението ще е положителна при α‘Р < 2, или α‘ < 2/Р. 

Дясната част ще е по-голяма от 0 при α‘ > 1/(Р + 1). Това означава, че ако играчът Х реши да 
фолдва по-често от 1/(Р + 1), тогава играчът У трябва да започне да залага с целия си диапазон. 

 

Тук можем да използваме още едно свойство на оптималните стратегии. Ако играчът Х използва 
някаква смесена стратегия, която предполага колове и фолдове с неговата ръка, той трябва да е 
безразличен към избора на конкретно действие. В противен случай той би могъл да подобри 
своето екуити, просто променяйки честотата на кола. Да предположим, че играчът У залага с 
оптимален диапазон T . Тогава: 
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А сега да погледнем свойствата на уϴ(t). Това е намаляваща функция, така че ще е вярно следното 
неравенство: уϴ(1) ≤ уϴ(t) ≤ уϴ(0). Също така, знаем стойността на прага (Р + 1)/(Р + 2)t, при който 
играчът У започва да залага с всички ръце, екуити на които е по-високо от зададения праг. 
Следователно, трябва да е изпълнено едно от следните условия: 

 

Първият сценарий вече описахме в Случай № 1, когато играчът У залага с целия си диапазон, а 
играчът Х винаги фолдва. 

Вторият сценарий вече беше разгледан в Случай № 2. Играчът У залага само с онези ръце, които 
имат положително очакване срещу 100%-тов кол от играча Х. 

Третият сценарий е нов. Ако у(T ) > 1/((Р + 2)t – Pt), тогава граничната ръка (при която играчът Х 

става безразличен към кола) ще е все още „добра“. По този начин, играчът У ще заложи, но ще 
получи кол от играча Х, тъй като фактически все още имаме работа с втория случай. 

Обаче, ако у(T ) < 1/((Р + 2)t – Pt), тогава започва да важи уравнението (20.1), според което играчът 

У ще залага само с онези ръце, които имат положително очакване: 

 

Заменяме у с у(T ) и решаваме уравнението за α‘: 

 

В този случай играчът У избира T  така, че играчът Х ще е безразличен към кола или фолда срещу 

целия диапазон, който е по-добър от T . На своя ред, играчът Х ще колва или хвърля с честота, 

която ще направи неговия опонент безразличен към залога точно на границата у(T ). 

Случай № 3 
Условие: Нито първият, нито вторият случай са подходящи. 

Играчът У залага с всички ръце, които отговарят на yϴ(T ) = (P + 1)/(P + 2)t 

Играчът Х фолдва α‘ = (1 – у(T )[(P + 2)t – Pt])/(P + 1 – y(T )(P + 2)t) от своите ръце и колва с 

останалите. 

Сега, нека да разгледаме няколко примера. За начало, да се върнем към ръката, от която започна 
всичко: 

Ръката на играча Х: A♠ Q♣ 

Борд: A♥J♠ 8♦ 7♣ 

Диапазонът на играча У: {99+, AQ+} 

Матрицата с ръцете на играча У: 
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Получихме производно разпределение за играча У: 

 

Нека размерът на пота да е 5 залога. Да определим, кой от разглежданите случаи ни подхожда 
най-добре. 

Случай № 1: 
уϴ(1) е приблизително 0,48. 

(Р + 1)/(Р + 2)t = 6/(63/8) = 48/63 или около ¾ (по-точно, 0,76) 

Следователно, това не е случай №1, тъй като уϴ(1) е по-малко от (Р + 1)/(Р + 2)t. И това е ясно – 
диапазонът на играча У в нашия случай не е достатъчно силен, за да залага в 100% от случаите. 
На играча Х принадлежи значителна част от пота, затова той със сигурност няма да фолдва 
всичките си ръце. 

Случай 2 

Първо, можем да намерим t0. 

t0 = 𝒯 [(1/((P+2)t) - Pt)]= 𝒯[8
15⁄ ] 

𝒯[8 15⁄ ] е стойността t при която y(t) е по-голяма от 8 15⁄ . Това включва всичките ръце със 100% 

екуити и всичките ръце с екуити 41
44 ⁄ , или 18

39⁄  от ръцете. Ако следващото неравенство е 

вярно, тогава имаме Случай 2: 

yθ(t0) ≤ (P+1)/(P+2)t   

yθ(18
39⁄ ) ≤ 48

63⁄  

Средният очакван дял на топ 18
39⁄   от ръцете на играча У е: 

yθ(18
39⁄ ) = (4

18⁄ )(l) + (14
18⁄ )( 41

44⁄ ) ≈ 0.94697 

Случаят 2 не важи тук, защото не отговаря на неравенството горе. Това, в същност, има смисъл. 
Играчът У има доста силни ръце в разпределението си заедно с множество слаби. Ако играчът Х 
беше колвал през цялото време, играчът У би могъл избирателно да бетва със силните си ръце, 
за да експлоатира играча Х. 

Тъй като тук нито е случай 1, нито случай 2, тогава би трябвало да е случай 3. 

Сега, това, което трябва да направим, е да намерим стойност 𝒯 за У, така, че, ако играчът У залага, 
Х е безразличен към кола или фолда. 

yθ(𝒯)  = (P+ l) /(P+ 2)t 
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yθ(𝒯)  = 48
63⁄  

Можем да стигнем до тук отзад напред: 

{(1, 4
39⁄ ), (41

44⁄ , 14
39⁄ ), (6

44⁄ , 12
39⁄ ), (2

44⁄ , 9 39⁄ )} 

48
63⁄  = [(4

39⁄ )(1) + (14
39⁄ )( 41

44⁄ ) + (y)( 6 44⁄ )]/( 18
39⁄ + y) 

(където  y е броят на ръце с 6 44⁄  екуити, с които играчът У ще залага) 

48
63⁄ ( 18

39⁄ + y) = [(4
39⁄ )(1) + (14

39⁄ )( 41
44⁄ ) + (y)( 6 44⁄ )] 

y ≈ 0.13655 

T = y + 18
39⁄  ≈ 0.59808 

(Вие можете независимо да установите, че yθ(𝒯)  =48
63⁄ ) 

Така, У залага с 59,8% от неговите най-добри ръце (приблизително). Ние също така трябва да 
намерим честотата на кола на играча Х (Неговата цел е да направи играча У безразличен към 
блъфа и чека в точката Т). 

α = (1 - y(𝒯)[(P+2)t – Pt ])/(P + 1 - y(t)(P+2)t)  

α = (1 - (6
44⁄ )( 15

64⁄ ))/(6 - (6
44⁄ )( 63

8⁄ ))  

α ≈ 0.19651 

Така, Х фолдва с около 19,6% от неговите ръце. 

Тази игра има три важни характеристики, които помагат при вземането на информирани 
решения в реалния покер. 

 Скритите шансове са важна част от оптимална стратегия в игри с повече от една улица. 
Тези игри често са по-трудни за решаване, заради нарастващата им сложност. Обаче, 
примерите от теория на игрите често разглеждат играта на една отделна улица и 
показват, как да направиш опонента си безразличен на едната улица. В тази игра, Рt 
фактически въвежда количествена мярка на скритите шансове. От тук можем да видим, 
че стратегията за всяка отделна улица не е същата като стратегия за тази улица, 
разглеждана изолирано. Например, на търна потът се състои от 5 залога. Обикновено, 
ако един играч фолдва по-често от 1/(Р + 1) от случаите, той може да бъде експлоатиран 
чрез блъф. Обаче, в този случай, когато потът е 5 единици, за играча Х ще е коректно да 
фолдва почти 1/5 от неговите ръце (вместо 1/6). Това е така, защото Х е без предимство 
не само на тази, но и на бъдещите улици. Когато фолдва, той няма да плаща на ривъра. 
Обаче, той може оптимално да фолдва по-често. Не можем постоянно да се осланяме на 
тази концепция – игри на много улици не са като игри на отделни улици, обединени 
заедно; решението на цялостната игра често пъти се различава доста от решенията за 
отделни улици. 

 Разпределенията, с които разполагат играчите, оказват значително влияние върху играта. 
Когато У е доста силен, Х може просто да фолдне; когато У е по-слаб, Х може просто да 
колва през цялото време. Х може понякога да играе съвсем точно срещу диапазона на У. 

 Играчите не могат да направят един друг безразличен към предприемането на 
определени действия с определени ръце. В същност, обикновено има точно един праг, 
където те са безразлични, но този праг формира съществената част от цялата стратегия. 
В този случай, стойностите за Т и α репрезентират тези прагове. Х може да променя 
стойността на α сравнително широко без да губи стойност докато играчът У продължава 
да играе оптимално. Обаче, ако Х се отклонява от оптималната стойност с α, У може да 
го експлоатира, започвайки да блъфира. 
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Няколко мисли за игри с дроу 
Последната игра беше доста обобщен случай на игра, където Х не би могъл да бетва на търна. 
Свършихме малко работа и с игри дори по-сложни; пропуснахме описанието на някои от тези 
игри, защото те са съществено по-сложни и често пъти включват множество ситуации, свързани 
със структурата на използваните диапазони. Но все пак, накратко ще докоснем някои от 
принципите, които видяхме, изучавайки по-сложни игри. 

Разглеждайки игри с различни видове дроу, открихме един важен принцип, който гласи, че 
концентрирането на екуити в малко на брой ръце е по-силно, отколкото да имаш диапазон, 
който се състои от множество дроус с умерена стойност. Съпоставете следните два диапазона – 
единият се състои от 25% нътс и 75% мъртви ръце и другият съдържа 100% ръце с 25% екуити. От 
гледната точка на шоудаун екуити тези диапазони са идентични; y(1) и за двата е 0,25. Обаче, 
диапазонът, който съдържа нътс може да играе по-ефективно в игри на две улици, извличайки 
допълнителна стойност от печелившите си ръце. Когато той държи хомогенен набор от дроус, 
той трябва да чака да дойде или не някакво дроу, за да бетва и блъфира ефективно. Диапазони, 
които съдържат ръце с висока шоудаун стойност като цяло са по-ясновидещи, отколкото 
диапазони, които съдържат ръце с умерена сила. А ясновидството, в същност, е границата на 
това, доколко добре можете да се справите с играта. 

В резултат, както вече казахме по-рано, важно е да запазиш диапазоните си балансирани с 
различни типове ръце и да позволиш нътс да балансира дроус, когато това е възможно, на всяка 
улица. 

В игри с две пълни улици видяхме също така рейзове на полу-блъф. Когато диапазонът на У е 
съществено слаб или е утежнен с дроус, Х ще залага на търна. Y тогава трябва да рейзва със силни 
ръце и да балансира тези рейзове с полу-блъфове, докато продължава да колва с по-слаби дроу 
и фолдва най-слабите си дроу (освен ръцете за блъф, с които той трябва да продължи напред, 
както научихме в първата игра от тази глава). 

Трети принцип, който видяхме, се състои в това, че в ситуации с ясновидец, отворените дроу 
често са по-слаби от скрити дроу. Когато едно дроу е скрито, играчът, който не е ясновидец, 
трябва да фолдва точно α от неговите ръце. Съпоставете това с резултатите, които видяхме в 
игри с отворени дроу, където играчът, който не е ясновидец, беше способен да фолдва повече 
от половината от неговите ръце, дори когато бяха представени няколко скрити дроус. 

Сложността на игри на много улици представлява истинско предизвикателство за нас като покер-
аналитици; има толкова много фактори, които трябва да се вземат под внимание: структурата на 
диапазоните, размерът на пота и структурата на играта. Ние разгледахме игра само на две улици, 
където размерът на залога е един и същ на всяка улица. Ако знаехме, по какъв начин се променя 
силата на диапазона или по какъв начин няколко улици влияят върху потенциала на дроу, съвсем 
лесно бихме решили която и да е игра в покера. Но засега сме принудени да се задоволим с 
решението на опростени (до някаква степен) спомагателни игри и да се поучим от получените 
резултати и късчета информация, която успяваме да намерим. 

Трябва да се запомни 

 Има два принципа в ядрото на анализа на игра на много улици. Първият е, че, за да бъде 
блъфът достоверен, той трябва да идва от диапазон, в който има и силни ръце. Вторият 
принцип е също от първостепенна важност за разбирането на това, как да се прилага 
теорията на игрите в покера. Той гласи, че игри на много улици не са игри на една 
отделна улица, свързани заедно; решението на цялостната игра доста често силно се 
различава от решенията за всяка отделна улица. 

 Ако един играч има диапазон, който се състои само от дроус, но не и силна ръка в една 
конкретна ситуация, това, обикновено, е много лошо за негово очакване. 

 Скритите дроу са много по-мощни от отворени дроу, защото опонентът е принуден да 
плаща стойностни залози по-често. 



Глава 20: Играем дроу – Игри с дроу на няколко улици 
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 Някои дроу (или готови ръце) са толкова силни, че е невъзможно да ги направиш 
безразлични към кола на стойностен залог. Когато се избира, какво дроу да се направи 
безразлично, отговорът често пъти е по възможност най-силното дроу. 

 Скритите шансове имат значително влияние върху честотите на действия, когато са 
възможни дроу. В играта с ясновидец с произволни дроус цялата игра се завърта около 
екуити в потенциален пот – който съдържа допълнителна стойност след като дойде 
ривъра. 

 Ако диапазонът на вашия опонент е толкова силен, че трябва да фолднете и да предадете 
пота срещу бет/рейз от опонента, тогава фолд, в който и да е по-късен момент в отговор 
на екшън от опонента, ще е донякъде оптимален. 

 


