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1 Probleemstelling
Een gokker gaat met een bedrag van euro naar het casino, en speelt daar herhaaldelijk
hetzelfde spel, met het doel om het casino te verlaten met een bedrag van euro.
Als de speler wint, met kans , krijgt hij zijn inzet verdubbeld terug, en als hij verliest, met
, is hij zijn inzet kwijt. De speler stopt als hij het streefbedrag heeft bereikt, of
kans
als hij blut is.
De vraagstelling luidt: welke strategie kiest de speler, dat wil zeggen welke inzet kiest hij
als hij euro bezit, met
, om de kans om het spel te eindigen met het
streefbedrag te maximaliseren?
Om dit casinoprobleem op te lossen zal ik het modelleren als Markov-beslissingsketen met
totale verwachte opbrengsten. Eerst zal ik kort toelichten wat Markov-beslissingsketens zijn,
om deze theorie vervolgens toe te passen op het casinomodel. Verder zal ik aantonen dat dit
model zowel transiënt als substochastisch is, waardoor we het mogen beschouwen als
. Vervolgens zal ik de bijbehorende optimaliteitsvergelijking
verdisconteerd model met
opstellen, en de optimale strategie bepalen voor
,
, en
. Tot slot zal
ik een aantal simulaties uitvoeren.
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2 Markov-Beslissingsketens
Zij S een toestandsruimte, zeg
. Bij iedere toestand
hoort een
. Op ieder beslissingstijdstip , met
, bevindt het systeem
actieverzameling
zich in een van de toestanden
. Als het systeem zich op tijdstip in toestand bevindt,
dan wordt een actie
gekozen. Wanneer actie
wordt gekozen, dan is er een
. Indien de huidige toestand is, en de actie wordt gekozen, dan is
directe opbrengst
de overgangskans dat het systeem op het volgende beslissingstijdstip in toestand is.
Omdat
en
onafhankelijk zijn van , heet het model stationair.
Zij de stochastische variabele voor de toestand op tijdstip , en
variabele voor de actie op tijdstip .

de stochastische

Zij

de verzameling van alle strategieën. Een strategie is een rij beslisregels:
met
de beslisregel op tijdstip
. Zo’n beslisregel mag
afhangen van alle informatie die het systeem tot tijdstip heeft verkregen, dat wil zeggen van
de toestanden
op de tijdstippen
en van de acties
op de
tijdstippen
.
Laat
en laat
histories van het systeem, dat wil zeggen

Een beslisregel
tijdstip

de verzameling zijn van de mogelijke

geeft de kans, als functie van de historie naar de actieverzameling, om op
een bepaalde actie
te kiezen. Dus

 

en
 


onafhankelijk is van
Als de beslisregel
alleen afhangt van de toestand op tijdstip , heet de strategie
Markov-strategie. In dat geval wordt de beslisregel dan ook genoteerd als
.
is de verzameling van alle Markov-strategieën.
 

, en
 

dus
een
in plaats van

Een beslisregel wordt deterministisch genoemd als  
. Een
strategie met uitsluitend deterministische beslisregels heet een deterministische strategie.
Een strategie heet stationair als alle beslisregels niet van afhangen en dus identiek zijn.
is de verzameling van alle stationaire strategieën. De beslisregels in een algemene stationaire
hangen alleen af van de toestand en de actie , dus
.
strategie
, en
. Deze algemene
Dat wil zeggen dat
stationaire strategie noteren we met
.
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, dus precies
Voor de beslisregels in een deterministische stationaire strategie geldt
één van de acties wordt met zekerheid gekozen. Laat
de actie zijn die in toestand
. Deze deterministische
gekozen wordt. Zo’n strategie is dus in feite een functie
stationaire strategie noteren we met
, en de verzameling van stationaire deterministische
strategieën met
.
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3 Het Casinomodel
Het casinoprobleem kan gemodelleerd worden als een Markov-beslissingsketen. De
toestandsruimte bestaan dan uit het aantal euro’s dat de speler kan bezitten. Aangezien we
.
ervan uitgaan dat de speler alleen gehele euro’s inzet, is
We nemen als opbrengst altijd , behalve in toestand
geldt er voor begintoestand en strategie :

, dan nemen we opbrengst . Dan

Dus de totale verwachte opbrengsten komen overeen met de kans om toestand

te bereiken.

De speler stopt slechts in twee gevallen met inzetten; als hij blut is, dus als
.
zijn streefbedrag behaald heeft, dus als

, of als hij

Voor alle overige toestanden
bestaat de actieverzameling
uit de mogelijke inzetten
. De gokker zet minimaal euro in, en maximaal al het geld dat hij in
in toestand
. Echter, als
zal de speler
toestand bezit, dus maximaal euro, en
maximaal het bedrag dat hij nog van zijn doel afzit inzetten, dus in dat geval is de
. Er geldt dus
met
actieruimte
.
Omdat er in toestand en toestand maar één actie mogelijk is, namelijk stoppen, geldt voor
, dat wil zeggen de kans dat je in toestand
terecht komt,
de overgangskansen
ervan uitgaande dat in toestand
voor toestand
gekozen wordt, dat
.
Wanneer

kan de gokker winnen of verliezen.

De kans dat de speler wint is . In dat geval krijgt hij zijn inzet plus eenzelfde bedrag
en de overgangskans
.
terug, dus de volgende toestand is dan
. In dat geval raakt hij zijn inzet kwijt, dus de
De kans dat de speler verliest is
volgende toestand is dan
en de overgangskans
.
Als

is de overgangskans (dus) altijd .
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Het model ziet er nu als volgt uit:

{
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4 Verdisconteerd Model
Stel dat een bedrag per tijdseenheid groeit met een rentepercentage . Dan is het bedrag
waard. Algemener: een bedrag B op tijdstip
is
één periode later
vergelijkbaar met een bedrag
op tijdstip , met
.
Verdisconteren betekent ‘incalculeren’, of ‘rekening houden met’. In dit geval wordt het
gebruikt om huidige en toekomstige opbrengsten te kunnen vergelijken met elkaar, rekening
houdend met de periode waarin de opbrengst plaatsvindt.
Om een opbrengst dat op tijdstip wordt verkregen te waarderen in het heden, maken we
gebruik van de verdisconteringsfactor , met
, waaruit volgt dat
.
op
De opbrengst op tijdstip is nu equivalent met de verdisconteerde opbrengst
tijdstip
.
De totale verwachte -verdisconteerde opbrengst
, wordt nu als volgt gedefinieerd:

, gegeven begintoestand en strategie



Lemma 4.1
Zij

, dan is

waarbij

als

.

Bewijs
klopt deze bewering, want
Dit kunnen we aantonen met volledige inductie naar . Voor
in toestand is, gegeven dat het systeem op tijdstip
de kans dat het systeem op tijdstip
in toestand is, is altijd nul, behalve als
. Dus
.
Nu, stel dat de bewering waar is voor

, dus:
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Dan volgt:

Lemma 4.2
Zij

, dan is

waarbij

als

.

Bewijs
is ook deze bewering
Dit kunnen we aantonen met volledige inductie naar . Voor
triviaal, want de kans dat het systeem op tijdstip
in toestand is, gegeven dat het
systeem op tijdstip
in toestand is, is altijd nul, behalve als
. Dus:

Nu, stel dat de bewering waar is voor , dus:

Dan geldt voor

:

Dus de bewering klopt

.
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Gevolg 4.1


Voor een stationaire strategie

is de verwachte verdisconteerde opbrengst:

Verder geldt:

Omdat
als we steeds groter laten worden, dus:

, en

, zal

steeds kleiner worden

Dus:

Verder weten we dat
, dus

, dus volgt
is inverteerbaar en

. Daarom is
.

Nu volgt dat de verwachte verdisconteerde opbrengst als volgt uit te drukken is in de
en de opbrengstvector
:
overgangsmatrix

De waardevector

Een strategie

is als volgt gedefinieerd:

is een optimale strategie als geldt dat:
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We introduceren de volgende twee afbeeldingen:

Nu definiëren we:

Stelling 4.1
De waardevector

is de unieke oplossing van de optimaliteitsvergelijking

Bewijs
Aan te tonen dat

. Zij

.

een willekeurige Markovstrategie. Dan geldt

భ

voor

. Omdat

భ

monotoon is volgt nu uit de definitie van

dat

.
భ

భ

met

Dus

Kies een willekeurige
er een Markovstrategie
Neem

. We weten

, dus
zodanig dat

zodanig dat
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bestaat
.

als volgt:

We definiëren de strategie
en

భ భ



,



de actie gekozen wordt, en dat als het
Dat wil zeggen dat in toestand op tijdstip
systeem zich op tijdstip
in toestand bevindt, dat dan de strategie మ volgt, waarbij
we ervan uitgaan dat het proces in toestand start. Dus:

willekeurig mochten kiezen, geldt
En omdat we
, dus nu volgt
.

. We hadden al gezien dat

We introduceren nu de methode van strategieverbetering. Met deze methode kunnen we een
construeren zodanig dat:
rij van strategieën

Hierbij betekent
, met
, dat
eindig is, is deze methode ook eindig.
Aangezien
We definiëren de actieverzameling

, en dat

waarvoor

als volgt:

Dat wil zeggen, als actie
wordt vervangen door actie
, verbeteren de
de actieverzameling van
verdisconteerde opbrengsten. Daarom noemen we
verbeterende acties.
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.

De volgende stellingen tonen aan dat de methode van strategieverbetering eindigt met een
optimale strategie.
Stelling 4.2
Als

, dan is

een optimale strategie.

Bewijs
, dus voor elke deterministische beslisregel

geldt dat:

Dit betekent dat1:

Dus

is optimaal.

Stelling 4.3
Als
waarvoor
als
Bewijs
Neem een

En als

zodanig dat

, dan is

met

als

:

Dus:

En hieruit volgt1:

1

en

.

Zie Stelling 7.5 uit L.C.M. Kallenberg: Dictaat Besliskunde 3 (2008).
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. Dan geldt als

:

5 Substochastisch & Transiënt Model
Het casinomodel is een model van totale opbrengsten over een oneindige horizon.
Een deterministisch programmeerprobleem wordt contraherend genoemd als er een vector
en een scalar
bestaan zodat:

Stelling 5.1
Het verdisconteerde model is equivalent met het contraherende model.
Bewijs
Beschouw een verdisconteerd model

.

Maak nu een model met totale opbrengsten
, en neem
, zodat:

met

Dan hebben we dus te maken met een contraherend model.
Beschouw nu een contraherend model

met

Maak nu een model met verdisconteerde opbrengsten

(De kans

met

bestaat, want

en

.)
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.
met

, dus

Nu geldt zowel voor

als voor

dat

, dus het model is stochastisch.

Neem nu een Markovstrategie , dan geldt:

Dit is aan te tonen met inductie naar . Omdat

voor


gemakkelijk in te zien dat de bewering klopt voor

Nu, stel dat de bewering klopt voor

. Namelijk:

, dus dat geldt dat:

Dan volgt dat:

Nu kijken we naar de verwachte verdisconteerde opbrengst:

Dus het verdisconteerde model en het contraherende model zijn equivalent.
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, is

Gevolg 5.1
Elk contraherend model is te behandelen als een verdisconteerd model, maar dan met totale
.
opbrengsten, dat wil zeggen, als een verdisconteerd model met
Een model wordt substochastisch genoemd als geldt dat

We weten dat we in het casinomodel te maken hebben met de volgende kansen:

Hieruit volgt dat:

Dus geldt:

Dus het casinomodel is substochastisch.
Een model wordt overigens stochastisch genoemd als er de volgende gelijkheid geldt:

Een strategie wordt transiënt genoemd als
geldt dat
.
Hierbij is
de kans dat het systeem op tijdstip in toestand is, gegeven dat het
systeem op tijdstip
in toestand is, en strategie gebruikt wordt.
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We definiëren nu een uitgebreid Markov Beslissingsmodel. Hierbij voegen we een extra
toe aan het oorspronkelijke substochastische model.
absorberende toestand
Zo krijgen we het volgende stochastische model:

We introduceren nu de volgende rij van vectoren
Laat

, en zij

.

gedefinieerd door:

Om aan te kunnen tonen dat iedere strategie in het casinomodel transiënt is, maken we
gebruik van de volgende lemma’s:
Lemma 5.1
Er geldt

.

Bewijs
We maken gebruik van volledige inductie naar . Voor
.
definitie is
Stel dat de bewering klopt voor

, dan geldt dus

Volgens de definitie geldt:
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klopt het, want volgens de

.

is overduidelijk dat

Omdat alle

. Verder geldt, omdat

, dat:

Hieruit volgt:

Lemma 5.2
Stel dat de rij van deterministische stationaire strategieën

voldoet aan:

Dan geldt:

voor:

Bewijs
We maken gebruik van inductie naar . Uit de definitie van

Voor elke strategie

weten we dat:

en elke begintoestand geldt:

. Hieruit volgt:

zodat

Nu, stel dat de bewering klopt voor
Definieer nu voor elke combinatie
భ భ

 

voor elke geschiedenis

భ భ

. Neem een willekeurige strategie
en
de strategie

 

en

.
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.
als volgt:

Dan volgt:

En omdat

een willekeurig gekozen strategie was, volgt:

Verder geldt:

Dus volgt:

Beschouw nu het uitgebreide Markov Beslissingsmodel. Er geldt

dat:

Omdat
en
, correspondeert elke strategie uit het
met
oorspronkelijke model met een strategie uit het uitgebreide model, en
, waarbij
de verwachte totale opbrengst in het uitgebreide model is. Neem nu een
willekeurige
en kies een willekeurige strategie
met
,
.
Nu definiëren we voor

de volgende deelverzamelingen
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:

Voor het bewijs van de volgende stelling hebben we de volgende lemma’s nodig. (In deze
lemma’s gebruiken we de zojuist gekozen en , dus deze liggen vast.)
Lemma 5.3
Als voor elke

dan is

met

geldt dat:

.

Bewijs
Uit Lemma 5.2 volgt dat het voldoende is om aan te tonen dat geldt dat:

dat
.
Omdat een absorberende toestand is, impliceert
Stel dat
. Dan
. Dan heeft, volgens de
ten minste één toestand meer dan
aanname van Lemma 5.3,
. Hieruit volgt dat
, wat betekent dat
. Dus:

Lemma 5.4
Kies een zodanig dat
deterministische stationaire strategie

en
gedefinieerd zijn door:

Definieer:

Dan:
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. Laat de

Bewijs
We maken gebruik van inductie naar . Voor

Stel dat
zodat

klopt de bewering, want:

voor zekere . Neem een
. Nu bestaat er een toestand
, en omdat
weten we dat
waarbij voldoet aan
, voor zekere
. Nu volgt uit
en
dat:

Dus:

zodat, omdat we een willekeurige

gekozen hadden, geldt dat:

Lemma 5.5
Stel dat dezelfde aannames gelden als in Lemma 5.4. Dan is de strategie
Bewijs
Omdat

en

, volgt dat
. Dus:

ಮ

Dus de deterministische stationaire strategie

is niet transiënt.
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niet transiënt.

. Hieruit volgt dat

Stelling 5.2
De volgende vier stellingen zijn equivalent:
(i)
Elke deterministische stationaire strategie is transiënt.
(ii)
Elke strategie is transiënt.
(iii)
(iv)
Het Markov-beslissingsmodel is contraherend.
(v)
Het lineaire programmeerprobleem:

willekeurig gekozen, heeft een eindige oplossing.

waarbij
Bewijs

Elke deterministische stationaire strategie is transiënt.
Kies nu twee willekeurige toestanden en , en beschouw een model met de volgende
opbrengsten:

Dan volgt voor elke strategie

dat geldt dat:

. Deze bestaat omdat het
Neem nu een deterministische stationaire optimale strategie
model met verdisconteerde opbrengsten een deterministische stationaire optimale strategie
heeft. Nu volgt, vanwege onze aanname, dat
transiënt is, dus:

ಮ

Dus elke strategie

is transiënt.

Iedere strategie is transiënt.
Nu volgt uit Lemma 5.5 dat er niet aan de voorwaarden voor Lemma 5.4 voldaan wordt. Dat
impliceert dat wel aan de voorwaarden van Lemma 5.3 voldaan wordt, waaruit volgt dat:
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.
Neem
Neem nu een

en
zodanig dat

భ
ಿశమ

. Dan geldt

.

en definieer de vector

als volgt:

Nu volgt uit Lemma 5.2 dat:

Dus geldt voor elke strategie

en elke

dat:

Hieruit volgt:

Uit de definitie van volgt dat te beschouwen is als de waardevector van een model met
totale opbrengsten en met verdisconteringsfactor en alle directe opbrengsten gelijk aan .
Analoog aan Stelling 5.1 kan voor zo’n model worden aangetoond dat de resultaten van een
‘gewoon’ verdisconteerd model ook hier gelden. Hieruit volgt dat goed gedefinieerd is
en dat de waardevector is die voldoet aan:

Nu volgt:

Dus het Markov-beslissingsmodel is contraherend.
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Het Markov-beslissingsmodel is contraherend.
Stel dat het lineaire programmeerprobleem geen eindige oplossing heeft. Omdat het een
een toelaatbare oplossing is, betekent dit
toelaatbaar probleem is, omdat bijvoorbeeld
dat de optimale waarde oneindig is.
Nu volgt uit de theorie van de lineaire programmering dat er een vector

bestaat zodat:

, en
Definieer nu de stationaire strategie

waarbij

en

door:

Nu volgt dat:

of, in vectornotatie:

Door dit te itereren krijgen we:

Omdat het model contraherend is, bestaat er een vector

en een

zodat:

Dus:

waaruit volgt dat:

en dat impliceert dat
Nu volgt, omdat

als

.
, dat

, wat een tegenspraak veroorzaakt.

Dus het lineaire programmeerprobleem heeft een eindige oplossing.
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Het lineaire programmeerprobleem heeft een eindige oplossing.
Stel dat niet elke deterministische stationaire strategie transiënt is. Dan bestaat er een
zodat:
deterministische stationaire strategie

ಮ

.

voor zekere
Dan volgt:

gedefinieerd door:

Beschouw nu de reeks

De vector

voldoet aan de volgende eigenschappen:

1)
2)
.
.
3)
Dus hebben we een reeks
van toelaatbare oplossingen zodanig dat
als
. Dus het lineaire programmeerprobleem heeft geen eindige
oplossing, wat in tegenspraak is met onze aanname. Daaruit volgt dat elke deterministische
stationaire strategie transiënt is.

Stelling 5.3
Voor het casinomodel is voldaan aan:

Bewijs
Allereerst: voor
dat

geldt
, en we weten dat

. Omdat
, dus
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volgt nu
.

geldt:

We weten dat voor 1

Dus:

Nu kunnen we via inductie aantonen dat voor
geldt, dat als
, dat dan volgt dat
voor
.
We weten dat

.
(voor een zekere

Stel nu dat
Omdat

voor

geldt dat

.
, volgt dat

voor

. Dus:

Dus:

Nu volgt uit stelling 5.2 dat het casinomodel contraherend is, dus volgt uit stelling 5.1 dat we
de resultaten die gelden voor het model van verdisconteerde opbrengsten kunnen toepassen op
nemen.
het casinomodel, als we daarin
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6 Optimaliteitsvergelijking
Nu kunnen we de resultaten die gelden voor het model van verdisconteerde opbrengsten
nemen.
toepassen op het casinomodel, als we
Omdat we als opbrengst altijd nemen, behalve in toestand , dan nemen we opbrengst ,
komt de verwachte verdisconteerde opbrengst overeen met de kans om toestand te
bereiken, gegeven begintoestand . Immers:

de kans dat onze gokker na gespeelde spellen zijn streefbedrag
Hierin is
is de kans dat het systeem überhaupt ooit in
heeft bemachtigd, dus
toestand terecht komt.
We weten nu, omdat

:

Voor

krijgen we de vergelijking:

Voor

krijgen we een vergelijkbare vergelijking:

Voor

krijgen we:
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De optimaliteitsvergelijking voor het casinomodel ziet er dus als volgt uit:

Uit Stelling 5.1 volgt nu dat de waardevector

de unieke oplossing is van deze vergelijking.
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7 Optimale Strategie
Allereerst beschouwen we een hele voorzichtige speler, die bij elk spel
strategie noemen we .

euro inzet. Deze

Stelling 7.1
Als
, dan geldt:

Bewijs
is de kans dat je eindigt in toestand als je je in toestand bevindt en elke keer
, en
euro inzet. Omdat toestand en toestand absorberend zijn, geldt
. Voor
en
klopt de stelling dus, immers:

en:

Rest ons nog de stelling aan te tonen voor
. Stel dat het systeem zich in toestand
bevindt. Dan is de kans dat het systeem zich op het volgende moment in
toestand
bevindt gelijk aan , en de kans dat het systeem zich op het volgende moment
in toestand

Als we nu

Dus

bevindt is ook . Dus:

invullen, krijgen we:

voldoet

, en uit Stelling 5.1 volgt dat deze oplossing uniek is.
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Stelling 7.2
Als
, dan is elke strategie optimaal.
Bewijs
een willekeurige stationaire strategie. Dan geldt:
Zij

Nu is eenvoudig in te zien dat

,

hieraan voldoet, namelijk:

is
de (unieke) oplossing
Dus voor iedere
(willekeurige) strategie optimaal is.
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. Hieruit volgt dat elke

8 Optimale Strategie
Beschouw wederom de voorzichtige speler uit hoofdstuk 7, met zijn strategie

.

Stelling 8.1
Als
, dan geldt:

met:

Bewijs
is de kans dat je eindigt in toestand als je je in toestand bevindt en elke keer
, en
euro inzet. Omdat toestand en toestand absorberend zijn, geldt
. Voor
en
klopt de stelling dus, immers:

en:

Rest ons nog de stelling aan te tonen voor
. Stel dat het systeem zich in toestand
bevindt. Dan is de kans dat het systeem zich op het volgende moment in
bevindt gelijk aan , en de kans dat het systeem zich op het volgende moment
toestand
in toestand
bevindt is
. Dus:



Als we nu

ಿ

invullen, krijgen we:

Aan te tonen dat:
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ofwel, dat:

Als we nu beide kanten delen door

Invullen van

krijgen we:

geeft:



Dus dit klopt inderdaad. Dus

ಿ

voldoet

Stelling 8.2
Als
, dan is de ‘voorzichtige’ strategie

.

optimaal.

Bewijs
Volgens de methode van strategieverbetering (zie hoofdstuk 5) is het voldoende om aan te
tonen dat er geen verbeterende acties zijn, dat wil zeggen dat
geldt dat:



We weten uit Stelling 8.1 dat

met

ಿ

bovenstaande vergelijking, volgt dat we moeten aantonen dat:
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. Als we dit invullen in

ofwel, dat:

. Rest ons nog te bewijzen dat
Neem nu
Dit doen we met volledige inductie naar .
Als

, dan:

:

Nu is het voldoende om aan te tonen dat

en

en omdat

.

met

, dus

volgt

, dus bovenstaande vergelijking komt overeen met:

, dus bovenstaande vergelijking komt overeen met:

en dat klopt inderdaad, want we hebben al gezien dat omdat
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volgt dat

.

9 Optimale Strategie
Beschouw nu een hele gewaagde speler, die bij elk spel zoveel mogelijk inzet. Dat wil
zeggen, of hij zet al het geld in dat hij op dat moment bezit, d.w.z. in toestand zet hij euro
in, òf, als hij minder dan van zijn streefbedrag afzit, hij zet het bedrag dat hij nog moet
behalen in, zodat hij, als hij wint, in dat geval op zijn streefbedrag uitkomt. Deze strategie
noemen we . Dus:

We zullen aantonen dat, in het geval dat

, de ‘gewaagde’ strategie

optimaal is.

Hiervoor maken we gebruik van de methode van waarde-iteratie. Bij deze methode wordt de
in iedere iteratie iets beter benaderd. We stoppen als de waardevector
waardevector
, als volgt:
voldoende dicht benaderd is. We definiëren ,

en voor

:

de kans is dat het streefbedrag wordt bereikt binnen
Dit betekent dat
begintoestand is en de optimale strategie wordt gebruikt.
Definieer nu

voor

spellen, als de

als volgt:

Hierbij zijn
en
gelijk aan de kans op succes vanuit toestand binnen
spellen wanneer je ‘gewaagd’ inzet. Namelijk:
•

Als
zet de speler niets in. De kans op succes vanuit toestand is dan uiteraard .
Dit klopt met de gestelde kans op succes, want
.
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•

zet de speler in. De speler wint met kans , dus er is een kans dat de
Als
volgende toestand is, en de speler verliest met kans
, dus er is een kans
dat de volgende toestand is. De kans op succes vanuit toestand binnen
spellen is nu dus
.

•

Als
zet de speler
in. De speler wint met kans , dus er is een
, dus er is
kans dat de volgende toestand is, en de speler verliest met kans
een kans
dat de volgende toestand
is. De kans op
spellen is nu dus
succes vanuit toestand binnen
.

•

zet de speler niets in. De kans op succes vanuit toestand is dan uiteraard ,
Als
want hij heeft zijn streefbedrag al bereikt. Dit klopt met de gestelde kans op succes,
.
want

gelijk aan de kans op succes vanuit toestand binnen
Verder is
spellen wanneer er volgens een willekeurige strategie een zeker bedrag
wordt ingezet.
De speler wint met kans , dus er is een kans dat de volgende toestand
is, en de speler
verliest met kans
, dus er is een kans
dat de volgende toestand
is. De
spellen is nu dus
.
kans op succes vanuit toestand binnen
Omdat voor
geldt dat
, en voor
geldt dat
kunnen we de kans op succes vanuit toestand binnen
spellen met strategie voor
samenvoegen als
. De uitdrukking wordt dan:

is dus niets anders dan het verschil tussen de kans op succes met de
De uitdrukking
‘gewaagde’ strategie, en de kans op succes met een willekeurige strategie.
Gevolg 9.1
Als

en

geldt dat

, dan is de strategie

optimaal.

monotoon stijgend is in
, en dat
en
We zullen aantonen dat
. Dit doen we met volledige inductie naar . Eerst zullen we bewijzen dat aan
.
deze beweringen wordt voldaan voor
Stelling 9.1
Er geldt dat

niet-dalend is in , en dat

Bewijs
Uit de definitie van

volgt dat

voor

.

niet-dalend is in . Verder weten we dat:
.
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,

We onderscheiden de volgende drie gevallen:
•

Stel

, dan volgt:

•

Stel

, dan volgt:

We onderscheiden de volgende twee gevallen:

•

•

Stel

, dan volgt:

•

Stel

, dan volgt:

Stel

, dan volgt:

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan volgt:

•

Stel

, dan volgt:

Neem nu aan dat de beweringen gelden voor .
Aanname 9.1
is monotoon stijgend in
(i)
(ii)
en

.
.
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.

Te bewijzen dat hieruit volgt dat de beweringen ook gelden voor
Merk allereerst op dat uit Aanname 9.1 volgt dat geldt:

Wat wil zeggen dat:

Stelling 9.2
is monotoon stijgend in

.

Bewijs
Dit kunnen we aantonen door te laten zien dat voor
We onderscheiden de volgende drie gevallen:
•

geldt dat

.

, dan volgt:

Stel
en

Omdat we uit Aanname 9.1 (i) weten dat
.
dat
•

, volgt dat

, dus volgt

, dan volgt:

Stel
en
Omdat
volgt dat

•

Stel

, volgt dat
.

, dus

, dan volgt:
en

Omdat we uit Aanname 9.1 (i) weten dat
, dus volgt dat
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, volgt dat geldt dat:
.

en

Rest nog het bewijs dat uit Aanname 9.1 volgt dat

.

Hiervoor maken we gebruik van de volgende vier lemma’s:
Lemma 9.1
Er geldt

dat

.

Bewijs
. (Dit maakt
Dit zullen we aantonen met volledige inductie naar . We nemen aan dat
kun je hetzelfde bewijs gebruiken als je en omwisselt.)
voor het bewijs niet uit, als
Eerst zullen we aantonen dat de bewering klopt voor
.
We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan is
,

en

, dus volgt:

en

Hieruit volgt dat:

•

Stel

.

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

en

Stel
,

, dan volgt:
en

Hieruit volgt dat:

•

en

Stel
,

, dan volgt:
en

.

Hieruit volgt dat:

Dus de bewering klopt voor

.
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, dus dat

geldt dat

, dat wil zeggen dat
Neem nu aan dat de bewering geldt voor
. Aan te tonen dat hieruit volgt dat

geldt dat
.

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan is

•

Stel

.

en

, dus volgt:

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan is

.

Uit Aanname 9.1 (ii) weten we:

met

.

Invullen geeft:

=
Hieruit volgt, vanwege Aanname 9.1 (ii) en omdat

We weten ook dat:

Hieruit volgt:

•

Stel
Dus

, dan is

, want

.

,

, en:
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, dat:

Lemma 9.2
en
Als
Bewijs
Omdat

, dan is

.

geldt:

en:

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan volgt:

en:

•

Stel

, dan volgt:

en:

Lemma 9.3
en
Als

, dan geldt:
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Bewijs
Omdat

volgt dat

en

. Dus:
.

Lemma 9.4
, dan geldt:
Als

Bewijs
We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

, dan volgt:

en:

Aan te tonen dat geldt dat:

Dus rest ons te bewijzen dat:
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Er geldt:

We onderscheiden de volgende twee gevallen:

•

•

Stel

, dat wil zeggen dat

•

Stel

, dat wil zeggen dat

Stel

. Dan geldt:

. Dan geldt:

, dan volgt:

en:

Aan te tonen dat geldt dat:

Dus rest ons wederom te bewijzen dat:

Omdat deze vergelijking onafhankelijk is van , en nog steeds geldt dat
verloopt dit bewijs verder exact hetzelfde als in het geval dat

42

.

,

Stelling 9.3
en
Bewijs
We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

.

We onderscheiden de volgende twee gevallen:
•

Stel

.

Uit Lemma 9.2 volgt dat geldt dat:

Uit Aanname 9.1 (ii) weten we dat
•

Stel

, dus volgt dat

.

.

Uit Lemma 9.3 volgt dat geldt dat:

Lemma 9.1 zegt dat
nemen, en

geldt dat

. Als we hierin
, dan is:

Dus volgt:

Dus dan is:

Omdat

volgt dat

. Nu volgt:
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•

Stel

.

Uit Lemma 9.4 volgt dat geldt dat:

.

Uit Aanname 9.1 (ii) weten we dat
, dus

Verder geldt
Omdat

.

volgt nu dat:

Nu volgt uit Stelling 9.3 in combinatie met Gevolg 9.1 dat in het geval dat
optimaal is.
de ‘gewaagde’ strategie
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10 Simulaties
Voor de simulaties maken we gebruik van het programma Matlab. Hierbij kijken we naar
verschillende streefbedragen, te weten 10, 20, 50 en 100 euro, dat wil zeggen,
. De grafieken zijn te vinden in Hoofdstuk 11, en de gebruikte
Matlabcodes zijn opgenomen in Hoofdstuk 12.
In Hoofdstuk 7 hebben we gezien dat in het geval dat
optimaal is.

elke (willekeurige) strategie

De waardevector is dan:

Als we dit verwerken in Matlab, met
), Grafiek 11.3 (
Grafiek 11.2 (

, krijgen we Grafiek 11.1 (
) en Grafiek 11.4 (
0).

),

Dit zijn, zoals te verwachten was, telkens rechte lijnen.
In Hoofdstuk 8 hebben we gezien dat in het geval dat
, waarbij elke keer euro wordt ingezet, optimaal is.

de ‘voorzichtige’ strategie

De waardevector is dan:

met

Als we dit verwerken in Matlab, met
Grafiek 11.6 (
), Grafiek 11.7 (

, krijgen we Grafiek 11.5 (
) en Grafiek 11.8 (
0).

),

is
Het ziet ernaar uit dat dit concave lijnen zijn. Dit gaan we bewijzen. Een functie
concaaf als geldt dat
. In dit geval hebben we te maken met een discrete functie
. Dat wil zeggen dat:
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Hieruit volgt dat:

Rest ons te bewijzen dat geldt dat:

We weten, omdat

, met

, dat

, dus dat

. Nu hoeven we

alleen nog aan te tonen dat geldt dat:

dus dat:

Als we nu beide kanten delen door

rest ons slechts nog te bewijzen dat:

ofwel, dat:

, dus

En dit is triviaal, aangezien we al weten dat

, dus

.

Dus de lijnen in Grafiek 11.5 (
), Grafiek 11.6 (
), Grafiek 11.7 (
) en
Grafiek 11.8 (
0) zijn inderdaad concaaf. Verder geldt – zoals verwacht – dat hoe
groter de kans is, hoe sneller de grafiek nadert naar
.
In Hoofdstuk 9 hebben we gezien dat in het geval dat
de ‘gewaagde’ strategie
,
met inzet
, optimaal is. We hebben in dit geval geen duidelijke uitdrukking voor
de waardevector
. Wel weten we:

en
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Deze waardevector zullen we moeten benaderen met een algoritme. We maken gebruik van
het volgende algoritme voor waarde-iteratie (hierbij beginnen we met de waardevector
, en zullen we uiteindelijk de waardevector
zo goed mogelijk benaderen):
Algoritme 10.1 Waarde-iteratie
1) Kies een willekeurige

en een

met

voor

.

2)
3) Als
Anders:

, dan is de -benadering van de waardevector
en ga naar stap 2.

We kiezen bij de simulaties voor

(STOP);

.

Als we dit verwerken in Matlab, met
), Grafiek 11.11 (
Grafiek 11.10 (

, krijgen we Grafiek 11.9 (
) en Grafiek 11.12 (
0).

),

We zouden verwachten dat dit mooie convexe lijnen zouden zijn, maar we zien nogal wat
haperingen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat er geen mooie uitdrukking bestaat voor de
, en we deze derhalve noodgedwongen hebben moeten benaderen.
waardevector
Als we beter kijken ontstaat het vermoeden dat de lijnen in Grafiek 11.9 (
), Grafiek
11.10 (
), Grafiek 11.11 (
) en Grafiek 11.12 (
0) telkens bestaan uit vier
convexe lijnen, op de intervallen
,
,
en
. Ook geldt wederom – zoals
verwacht – dat hoe groter de kans is, hoe sneller de grafiek nadert naar
.
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11 Grafieken
Grafiek 11.1

Grafiek 11.2
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Grafiek 11.3

Grafiek 11.4
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Grafiek 11.5

Grafiek 11.6

50

Grafiek 11.7

Grafiek 11.8
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Grafiek 11.9

Grafiek 11.10
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Grafiek 11.11

Grafiek 11.12
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12 Matlabcodes
Dit zijn de gebruikte Matlabcodes voor de simulaties in Hoofstuk 10:
%%% Simualities Casinomodel
%% N = 10
% p = 1/2
close all
clear all
clc
colvec = { 'r', 'g', 'b', 'm'}.';

% De kleuren voor de grafieken

z=[0:10];
% De x-as loopt van 0 tot 10
for i=0:10
f(i+1)=i/10;
% Definitie waardevector
% Correctie 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
end
figure (1) % Grafiek
plot (z,f)
title ('N = 10')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f ^o^o)')
clear f
legend ('p = 0,5')
% 0,5 < p < 1
p=[0.6 0.7 0.8 0.9];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p)
r=(1-p(k))/p(:,k); % Definitie r
for i=0:10
f(i+1)=(1-r^i)/(1-r^10);
% Definitie waardevector
end
figure (2) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 10')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_1 ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,6', 'p = 0,7', 'p = 0,8', 'p = 0,9')
% Legenda
end
clear p
% 0 < p < 0,5
p=[0.1 0.2 0.3 0.4];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p);
x(1)=0;
% Definitie x(0)
x(11)=1;
% Definitie x(10)
y(1)=0;
% Definitie y(0)
y(11)=1;
% Definitie y(10)
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% Correcties 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
for i=1:9
x(i+1)=i/10;
if i<=10-i
% Definitie maximale inzet
maxinzet=i;
else
maxinzet=10-i;
end
y(i+1)=0;
for a=1:maxinzet
% Berekenen van y(i)
if p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a)>=y(i+1);
y(i+1)=p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a);
else y(i+1)=y(i+1);
end
end
epsilon =1/1000;
% Definitie epsilon
while 1
% De iteraties van het algoritme
verschil = abs(x(i+1)-y(i+1))
if verschil<epsilon, break, end
x(i+1) = y(i+1);
f(i+1)= x(i+1)
f(1)=0;
f(11)=1;
end
end
figure (3) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 10')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_* ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,1', 'p = 0,2', 'p = 0,3', 'p = 0,4')
% Legenda
end
%% N = 20
% p = 1/2
clear all
clc
colvec = { 'r', 'g', 'b', 'm'}.';

% De kleuren voor de grafieken

z=[0:20];
% De x-as loopt van 0 tot 20
for i=0:20
f(i+1)=i/20;
% Definitie waardevector
% Correctie 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
end
figure (4) % Grafiek
plot (z,f)
title ('N = 20')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f ^o^o)')
clear f
legend ('p = 0,5')
% 0,5 < p < 1
p=[0.6 0.7 0.8 0.9];

% De p-waarden die we bekijken
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for k=1:length(p)
r=(1-p(k))/p(:,k); % Definitie r
for i=0:20
f(i+1)=(1-r^i)/(1-r^20);
% Definitie waardevector
end
figure (5) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 20')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_1 ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,6', 'p = 0,7', 'p = 0,8', 'p = 0,9')
% Legenda
end
clear p
% 0 < p < 0,5
p=[0.1 0.2 0.3 0.4];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p);
x(1)=0;
% Definitie x(0)
x(21)=1;
% Definitie x(20)
y(1)=0;
% Definitie y(0)
y(21)=1;
% Definitie y(20)
% Correcties 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
for i=1:19
x(i+1)=i/20;
if i<=20-i
% Definitie maximale inzet
maxinzet=i;
else
maxinzet=20-i;
end
y(i+1)=0;
for a=1:maxinzet
% Berekenen van y(i)
if p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a)>=y(i+1);
y(i+1)=p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a);
else y(i+1)=y(i+1);
end
end
epsilon =1/1000;
% Definitie epsilon
while 1
% De iteraties van het algoritme
verschil = abs(x(i+1)-y(i+1))
if verschil<epsilon, break, end
x(i+1) = y(i+1);
f(i+1)= x(i+1)
f(1)=0;
f(21)=1;
end
end
figure (6) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 20')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_* ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,1', 'p = 0,2', 'p = 0,3', 'p = 0,4')
% Legenda
end
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%% N = 50
% p = 1/2
clear all
clc
colvec = { 'r', 'g', 'b', 'm'}.';

% De kleuren voor de grafieken

z=[0:50];
% De x-as loopt van 0 tot 50
for i=0:50
f(i+1)=i/50;
% Definitie waardevector
% Correctie 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
end
figure (7) % Grafiek
plot (z,f)
title ('N = 50')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f ^o^o)')
clear f
legend ('p = 0,5')
% 0,5 < p < 1
p=[0.6 0.7 0.8 0.9];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p)
r=(1-p(k))/p(:,k); % Definitie r
for i=0:50
f(i+1)=(1-r^i)/(1-r^50);
% Definitie waardevector
end
figure (8) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 50')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_1 ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,6', 'p = 0,7', 'p = 0,8', 'p = 0,9')
% Legenda
end
clear p
% 0 < p < 0,5
p=[0.1 0.2 0.3 0.4];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p);
x(1)=0;
% Definitie x(0)
x(51)=1;
% Definitie x(50)
y(1)=0;
% Definitie y(0)
y(51)=1;
% Definitie y(50)
% Correcties 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
for i=1:49
x(i+1)=i/50;
if i<=50-i
% Definitie maximale inzet
maxinzet=i;
else
maxinzet=50-i;
end
y(i+1)=0;
for a=1:maxinzet
% Berekenen van y(i)
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if p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a)>=y(i+1);
y(i+1)=p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a);
else y(i+1)=y(i+1);
end
end
epsilon =1/1000;
% Definitie epsilon
while 1
% De iteraties van het algoritme
verschil = abs(x(i+1)-y(i+1))
if verschil<epsilon, break, end
x(i+1) = y(i+1);
f(i+1)= x(i+1)
f(1)=0;
f(51)=1;
end
end
figure (9) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 50')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_* ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,1', 'p = 0,2', 'p = 0,3', 'p = 0,4')
% Legenda
end
%% N = 100
% p = 1/2
clear all
clc
colvec = { 'r', 'g', 'b', 'm'}.';

% De kleuren voor de grafieken

z=[0:100];
% De x-as loopt van 0 tot 100
for i=0:100
f(i+1)=i/100;
% Definitie waardevector
% Correctie 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
end
figure (10) % Grafiek
plot (z,f)
title ('N = 100')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f ^o^o)')
clear f
legend ('p = 0,5')
% 0,5 < p < 1
p=[0.6 0.7 0.8 0.9];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p)
r=(1-p(k))/p(:,k); % Definitie r
for i=0:100
f(i+1)=(1-r^i)/(1-r^100);
% Definitie waardevector
end
figure (11) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 100')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_1 ^o^o)')

58

hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,6', 'p = 0,7', 'p = 0,8', 'p = 0,9')
% Legenda
end
clear p
% 0 < p < 0,5
p=[0.1 0.2 0.3 0.4];
% De p-waarden die we bekijken
for k=1:length(p);
x(1)=0;
% Definitie x(0)
x(101)=1;
% Definitie x(100)
y(1)=0;
% Definitie y(0)
y(101)=1;
% Definitie y(100)
% Correcties 'i+1' i.p.v. 'i' omdat i=0 het eerste element in de vector is
for i=1:99
x(i+1)=i/100;
if i<=100-i
% Definitie maximale inzet
maxinzet=i;
else
maxinzet=100-i;
end
y(i+1)=0;
for a=1:maxinzet
% Berekenen van y(i)
if p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a)>=y(i+1);
y(i+1)=p(k)*x(i+1+a)+(1-p(k))*x(i+1-a);
else y(i+1)=y(i+1);
end
end
epsilon =1/1000;
% Definitie epsilon
while 1
% De iteraties van het algoritme
verschil = abs(x(i+1)-y(i+1))
if verschil<epsilon, break, end
x(i+1) = y(i+1);
f(i+1)= x(i+1)
f(1)=0;
f(101)=1;
end
end
figure (12) % Grafiek
plot (z, f, str2mat(colvec(k)))
title ('N = 100')
xlabel ('toestand i')
ylabel ('waardevector v _i (f_* ^o^o)')
hold on
% Zodat de vier situaties in een grafiek komen
clear f
legend ('p = 0,1', 'p = 0,2', 'p = 0,3', 'p = 0,4')
% Legenda
end
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13 Conclusie
De opzet van deze scriptie was het bepalen van de optimale strategie voor onze casinospeler,
met zijn startbedrag , om de kans om zijn streefbedrag te bereiken te maximaliseren.
Eerst hebben we gezien dat het casinoprobleem te modelleren is als Markov-beslissingsketen
met totale verwachte opbrengsten. Vervolgens hebben we aangetoond dat dit model te
beschouwen en (dus) te behandelen is als een verdisconteerd model, als we daarin
nemen. Met de theorie van dit verdisconteerde model, met verdisconteerde opbrengsten,
hebben we de optimale strategie kunnen bepalen voor
, en
. Hierbij hebben we
gezien dat in het geval dat

elke strategie optimaal is, en dat het in het geval dat

optimaal is om ‘voorzichtig’ te spelen, dat wil zeggen, dat de gokker de kans om
zijn streefbedrag te bereiken maximaliseert door elk spel euro in te zetten.
bleek het bepalen van de optimale strategie aanzienlijk minder eenvoudig,
Voor
maar ook dit is uiteindelijk gelukt. We hebben aangetoond dat het in dit geval optimaal is om
‘gewaagd’ te spelen, dat wil zeggen, dat de gokker de kans om zijn streefbedrag te bereiken
maximaliseert door elk spel
in te zetten.
, en
, was de waardevector gemakkelijk te bepalen. Voor
Voor
bleek dit – wederom – aanzienlijk minder eenvoudig. Gelukkig konden we deze waardevector
(vrij nauwkeurig) benaderen met een algoritme.
Tot slot hebben we voor alle gevallen van een aantal simulaties uitgevoerd, waardoor we
een duidelijker beeld hebben gekregen van de bijbehorende waardevectoren.
Het doel van dit onderzoek - het bepalen van de optimale strategie voor elke mogelijke
winstkans - is bereikt, en de scriptie is wat mij betreft dan ook geslaagd.
Ik betwijfel echter of de lezer er in de praktijk zijn voordeel mee kan doen. Feit blijft dat
hanteren, en hoewel we nu weten hoe
casino’s doorgaans een winstkans van minder dan
we in dat geval moeten inzetten om de kans om het streefbedrag te bereiken te maximaliseren,
is dat we –
moeten we niet vergeten dat er een kans van (vanzelfsprekend) meer dan
gewapend met de optimale strategie – het zo ‘gewaagd’ ingezette bedrag zullen verliezen, en
het casino derhalve uiteindelijk (een illusie) armer zullen verlaten.
Mijn advies luidt dan ook: ga niet naar het casino. Of begin er zelf een.
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