
Задачата, предложена от Цветан Игов в последната седмица на март, е известна от
столетия. Позната е под името „Задача на Йосиф“, понеже обичайната ѝ формулировка
почива на един разказ от книгата „Юдейската война“ на Йосиф Флавий (I век) – виж
например българското издание.

Математическата страна на задачата е изложена на много места, включително в
английската и руската (по-добра) статии в Уикипедия. Решението се дава от функци-
ята f(n)= 2 l+1, където l е остатъкът при делене на n на най-голямата не надвиша-
ваща n степен на 2. Например за n=150, тъй като 27=128<n< 256=28, получаваме
f(150)=2(150−128)+1=45.

Редицата f(n) е представена в Онлайн енциклопедията на числовите редици, а
програмни решения на обобщената задача, при която елиминирането не е през едно,
а с произволна стъпка, могат да се видят на сайта Rosetta code.

Преди години ми хрумна да разгледам „задача на Йосиф от втори ред“, където f(n)
е поредният номер не на оцеляващия, а на поредния елиминиран. И в тази задача се
извършва елиминиране докато остане само един в кръга и се търси неговият пореден
номер. Така за различните числа n се получи монотонно ненамаляващата редица
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, където p(n) е най-голямата не надвишаваща n

степен на 2. Както се оказва, тази редица се поражда и по различни други начини, а
информация за нея има също в Онлайн енциклопедията на числовите редици.

Интересен начин за пресмятане на f(n) дава наблюдението, че цикличното измес-
тване на двоичното представяне на n с една позиция към старшите цифри е точно
двоичното представяне на f(n). Точно това свойство използва някога Юджийн Мак-
донъл, който беше виден програмист на езиците APL и J и страстен техен популяри-
затор, за да получи реализация на f(n), а именно функцията 1&|.&.#:, на езика J.
Можем да именуваме тази функция или да я прилагаме непосредствено. Например
прилагането ѝ към 150 дава израза 1&|.&.#: 150 със стойност 45.

Как действа функцията? Най-напред действието #: образува редица от нули и
единици – двоичното представяне на цяло число. Действието 1&|. прави циклично
изместване наляво на коя да е редица – в случая тя е тази от цифрите на полученото
от #: двоично представяне. Операцията &. е композиция именно на тези две действия,
но такава, че след тях се подразбира прилагане на обратното на първото действие (#:),
което в случая значи получаване на число по двоичното му представяне.

Посочената функция на езика J е вероятно най-късата реализация на функция-
та f(n) и съответно най-късото решение на разглежданата задача. Решението е та-
кова благодарение на аналитичния подход към задачата и на някои благоприятни
обстоятелства. Аналитичният подход се състои в намиране и прилагане на формула
и използване на свойството на цикличното изместване, а благоприятни конкретно у
езика J са многообразието от основни действия и различните начини за композиране
на действия (в даденото решение бе показан само един от многото).

Следователно малкият размер на решението се получава напълно естествено – той
е естествено свойство на получения резултат, а не самоцел. Такъв тип минимализъм
няма нищо общо с така нареченото „голфърство“ – вид упражнение по програми-
ране, в което минимализмът е цел сама по себе си, единствена и постигана с всички
възможни средства.

В някои от коментарите след даване на задачата бе замесено моето име, свързвай-
ки го с подразбиране, че в задачата се очакват голфърски решения. Всъщност нямам
нищо общо с избора и предлагането на задачата, а и ако имах, целта нямаше да е гол-
фърството. Не мисля и че предложилият задачата е имал предвид тъкмо голфърско
решаване. Не че последното не заслужава внимание само по себе си, но то е напълно
различен вид упражнение – надявам се, че бележките по-горе изясняват това.
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