
Задача

Дадени са какви да е цели числа a, b и x. Изразът x ∈ [min(a, b),max(a, b)) означава, че x
принадлежи на посочения полуотворен интервал. В зависимост от стойностите на a, b и x
този израз може да бъде истинен или неистинен.

Проверката за принадлежност на интервал всъщност подразбира две сравнения, с ля-
вата и дясната граници, и логическа връзка „и“. Заедно с операциите min и max това прави
общо пет действия. Ако булев израз със същия смисъл бъде записан на език за програми-
ране, той може да бъде например

min(a,b) <= x and x < max(a,b),
където петте действия присъстват в явен вид.

Може ли същата проверка да бъде записана с по-малко от пет действия и какъв е
най-малкият възможен брой?

Отговорите си изпратете не по-късно от седем дни от получаване на задачата.

Наблюдения върху изпратените решения

Сред изпратените ми решения на тази задача има и неверни, и верни, във всички от които
кой знае защо върху булеви аргументи се прилага операцията „поразредно изключващо или“
вместо обикновеното „неравно“. Нещо повече, операциите „равно“ и „неравно“ над булеви
стойности не са използвани в нито едно решение. Това, заедно с други наблюдения върху
изпратеното, показват масово неразбиране на факта, че повечето езици за програмиране –
и със сигурност всички широко използвани днес! – разполагат със стойности от булев тип.
Последното в частност означава, че сравненията, числови и други, произвеждат именно
стойности, а не са само условия в конструкции за разклоняване или повтаряне. А във всеки
език за програмиране наличните стойности от всякакъв вид могат да се сравняват с „равно“
или „неравно“.

Благодарение на това изрази от вида булево = булево могат да се напишат на всеки
подобен език. Операцията „поразредно изключващо или“ (^) присъства в по-ограничен кръг
езици, а още по-важно – нейното прилагане в изрази като булево ^ булево е възможно
само в тези езици, в които „булевите стойности“ са всъщност прикрити цели числа, 0 и 1.
Следователно тази операция в случая е ненужна екзотика.

Едно от решенията пък, наред с поразредно изключващо или над цели числа, използва
и представяне на целите числа в т. нар. допълнителен код. Това обаче е чисто хардуерна
особеност: от гледна точка на езиците за програмиране числата не са обвързани с опре-
делено представяне и в този смисъл да се разчита на свойствата на допълнителния код е
ненадеждно.

Неразбирането на булевите стойности именно като стойности личи и от срещането
в решенията на условни изрази от вида условие ? true:false. Такъв израз следва да се
замени само с условие, тъй като стойността на последното е именно true или false – няма
никакъв смисъл от допълнителната условна операция ?:.

Сред изпратените решения има и очевидно погрешни, например такова, което дава
условие за принадлежност на отворен (и отляво) интервал вместо полуотворен. При други
броят на действията изобщо не е съобразен и всъщност той надхвърля числото пет, кое-
то се опитваме да снижим. Например в a < b ? (x >= a && x < b):(x >= b && x < a) общият брой
действия е осем, а при всяко конкретно пресмятане на израза се изпълняват пет от тях –
противно на каквото смята авторът на това решение.

Решение

Всеки от изразите
a ≤ x ≡ x < b

x < a 6≡ x < b

x ≥ a 6≡ x ≥ b,

където под ≡ и 6≡ разбираме съвпадане и несъвпадане на истинността на съответните не-
равенства, е равнозначен на посочения в условието на задачата. Как се убеждаваме в това?



Преди всичко, трите израза представят едно и също отношение, тъй като се получават
един от друг чрез еквивалентно преобразуване – обръщане на неравенствата и замяна на
≡ с 6≡. Нека е вярно a≤ b. Тогава за x ∈ [a, b) и двете неравенства в първия израз са верни,
а при x<a или x≥ b едното неравенство се нарушава, а другото остава вярно. Следо-
вателно a≤x ≡ x< b изразява нужното отношение при a≤ b. А тъй като a и b участват
равнопоставено в изразите (това личи непосредствено в последните два), размяната на a и
b не променя никой от тях и значи всички те изразяват посоченото в условието на задачата
отношение и при a> b.

Всеки от изразите съдържа само три действия и се превежда непосредствено на почти
всеки език за програмиране, като ≡ и 6≡ са просто равенство и неравенство на булеви стой-
ности. Например на езика C или някой от производните му вторият израз е x < a != x < b.

Струва си да се забележат няколко неща.

◦ Трите израза имат правилна стойност (неистина) и при a= b, т. е. за празен интервал.
◦ Изразът a≤ x ≡ x< b се различава от израза a≤ x ∧ x< b само с една операция –

еквивалентност вместо логическо „и“, но докато последният има смисъл само при
a≤ b, другият изразява отношението x∈ [a, b) при a≤ b и x∈ [b, a) при b≤ a.
◦ Възможно ли е изразяване на обсъжданото отношение с по-малко от три действия?

Всяко от числата a, b и x трябва да участва в поне едно сравнение по големина, и по-
неже числата са три, необходими са поне две такива сравнения. Нужно е и действие,
което по един или друг начин съчетава резултатите от сравненията за образуване на
окончателния резултат. Следователно изразяването наистина изисква поне три дейс-
твия и значи решението ни е оптимално.
◦ Аналогичните отношения за симетрични интервали, x ∈ (min(a, b),max(a, b)) и x ∈
[min(a, b),max(a, b)], не се изразяват само с три операции. Това, подобно на редица
други предимства на полуотворените интервали, може да се смята за признак, че те
са „по-естествен“ математически обект от симетричните.
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