


Czy można wygrać z kasynem? 
Nie chodzi tu o wygraną 
jednorazową, ale o długotermi-
nowe zarabianie grając w gry 
hazardowe. Bowiem takowe 
gry są tak skonstruowane, aby 
długoterminowo przynosiły 
zysk kasynu, tzn. gracz 
wielokrotnie przystępujący do 
tej samej gry na końcu po 
podsumowaniu zysków i strat 
kończył z ujemnym bilansem. 
Matematycznie mówiąc są to 
gry o ujemnej wartości 
oczekiwanej.



Jak ograć (kiepskiego) 
matematyka, czyli
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Zajmując się tzw. “zapadką 
Einsteina” opisał sytuację 
dwóch gier o ujemnej wartości 
oczekiwanej, których pewne 
kombinacje mają dodatnią 
wartość oczekiwaną, czyli 
przynoszą wygraną 
w długim okresie czasu.



Zapadka Einsteina,
albo zębatka 
brownowska,
zwana też silnikiem 
Feynmanna-
Smoluchowskiego

Przykład demona Maxwella.

Mikroskopijnych wymiarów 
urządzenie składające się 
z jednej strony z koła 
łopatkowego, a z drugiej – 
z osadzonej na tym samym 
mechanizmu zapadkowego.

Koło jest rozkręcane 
przypadkowymi ruchami 
Browna, a mechanizm 
zapadkowy blokuje ruch 
w jednym kierunku. Z ruchu 
rozkręconego koła w drugim 
kierunku bez problemu 
można pobrać energię 
mechaniczną.



Przykład gier zaproponowanych przez J.M. Parrondo



• Gra A jest grą o wartości 
oczekiwanej zero, tj. grą 
sprawiedliwą, jeśli p=0,5.

• Dla p<0,5 gra faworyzuje 
przeciwnika.



• Gra B jest przykładem 
łańcucha Markowa, tj. 
dyskretnego procesu 
stochastycznego, 
w którym prawdopo-
dobieństwo kolejnego 
zwycięstwa zależy 
jedynie od wyniku 
poprzedniego rzutu.

 

• Można pokazać, że dla 
p

1
=0,75 i p

2
=0,1  gra B 

jest sprawiedliwa, czyli 
ma wartość oczekiwaną 
równą zero.



Dokładniejsza analiza gry B

Przestrzeń stanów stanowi 
reszta z dzielenia przez 3 
aktualnej wartości naszego 
kapitału.

Jak można zauważyć rozkład 
prawdopodobieństwa na 
zbiorze reszt w kolejnych 
iteracjach stabilizuje się,
tzn. dąży do rozkładu 
granicznego. 



Grę B możemy przedstawić 
w postaci macierzowej.
Przestrzenią stanów (czyli 
rozkłady prawdopodobień-
stwa na resztach z dzielenia 
przez 3) będzie część sfery 
zawarta w dodatnim 
oktancie przestrzeni. 

Gra B działa więc jak 
operator liniowy na 
wektorach.



Operator liniowy B ma 
zawsze trzy rzeczywiste 
wartości własne, w tym 
jedną równą 1, a pozostałe 
o wartości bezwzględnej 
mniejszej od 1.

Gra B działa więc jak 
operator liniowy na 
wektorach.



Kolejne iteracje operatora B 
na wektorze początkowym 
prowadzą do granicy, którą 
jest wektor własny leżący 
na sferze jednostkowej 
i odpowiadający wartości 
własnej 1.

Po długim czasie rezultatem 
gry B jest rozkład kapitału 
odpowiadający wektorowi 
własnemu e

1
.



Aby wyznaczyć wartość oczekiwaną gry B posłużymy się 
innym trikiem.

Iteracje nie zmieniają rozkładu granicznego. Wypłata 
równa jest w takim przypadku wartości oczekiwanej gry. 
Trzy kolejne iteracje natomiast z prawdopodobieństwem 
równym p

2
 (p

1
)2 zwiększają nasz kapitał o 3, a z prawdo-

podobieństwem (1-p
2
)(1-p

1
)2 zmniejszają nasz kapitał o 3.

Stąd gra jest sprawiedliwa, czyli ma sumę zero, jeśli

p
2
 (p

1
)2 = (1-p

2
)(1-p

1
)2 , a ma ujemną wartość oczekiwaną 

jeśli  p
2
 (p

1
)2 < (1-p

2
)(1-p

1
)2 .



Zatem dla p=0,5 oraz  p
1
=0,75 i p

2
=0,1 gry są sprawiedliwe 



Jak oszukać (kiepskiego) matematyka:
1. Proponujemy grę płacąc za każdą iterację małą kwotę ɛ. 
Oczywiście w każda z gier staje się grą o ujemnej wartości 
oczekiwanej (równej –ɛ).

2. Następnie w kolejnych iteracjach wybieramy grę spośród 
gier A i B według ustalonego wcześniej schematu, np.:

AABBAABB...

3. Otrzymaną sytuację możemy potraktować jako iterację 
ciągu gier AABB traktowanych jako jedna gra. Analogiczna 
jak wcześniej analiza pokazuje, że taka gra ma znacząco 
większą, dodatnią wartość oczekiwaną.



Wykres przedstawia średni 
zysk w zależności od 
zastosowanego schematu 
wyboru między grami A i B.



Prosty przykład wyjaśniający paradoks Parrondo:

Nasz kapitał początkowy wynosi 100. 

W grze A za każdym razem tracimy 1.

W grze B jeśli nasz kapitał jest liczbą parzystą, to 
wygrywamy 3, a jeśli liczbą nieparzystą – tracimy 5.

W każdej z gier z osobna tracimy cały kapitał dokładnie 
po 100 iteracjach.

Grając natomiast na przemian najpierw w grę B, a 
następnie w grę A (czyli stosując sekwencję BABABA…), 
po 100 iteracjach podwajamy nasz kapitał.



Zamiast wybierać z góry 
ustaloną sekwencję gier (co 
może wydawać się 
podejrzane) możemy 
wybierać kolejną grę 
w sposób losowy. 

Co jest równie zaskakujące, 
to i w takim przypadku 
wypadkowa gra przynosi 
zysk w długim terminie.  



Zamiast wybierać z góry 
ustaloną sekwencję gier (co 
może wydawać się 
podejrzane) możemy 
wybierać kolejną grę 
w sposób losowy. 

Co jest równie zaskakujące, 
to i w takim przypadku 
wypadkowa gra przynosi 
zysk w długim terminie. 

Gra A to odpowiednik koła 
łopatkowego w silniku 
Einsteina, a gra B – 
mechanizmu zapadkowego.



• Gra w pokera

• W grach hazardowych zmiana sysytemu obstawiania

• Inwestowanie na giełdzie w akcje różnych firm

• Rezonans stochastyczny w mechanice kwantowej

• W agronomii: “szpaki i chrząszcze”

• W ekologii: zmiany w zachowaniu stad pomiędzy stałym 
pastwiskiem a wędrówką 

Przykłady występowania paradoksu 
Parrondo w sytuacjach rzeczywistych:



Czy paradoks Parrondo to 
rzeczywisty paradoks?

Derek  Abbott



Czy paradoks Parrondo to 
rzeczywisty paradoks?

… „Paradoks Parrondo” to 
tylko nazwa i jak w wielu 
podobnych przypadkach 
odnosi się do pozornych 
paradoksów. Ludzie 
porzucają słowo „pozorne” 
w tych przypadkach, a i tak 
nikt nie twierdzi, że są to 
paradoksy w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. 

Derek  Abbott



Czy paradoks Parrondo to 
rzeczywisty paradoks?

… W szerokim znaczeniu 
paradoks jest po prostu 
czymś sprzecznym 
z intuicją. Gry Parrondo 
z pewnością są sprzeczne 
z intuicją - przynajmniej 
dopóki intensywnie ich nie 
studiujesz przez kilka 
miesięcy. Prawda jest taka, 
że wciąż szukamy nowych 
i zaskakujących rzeczy, 
które nas zachwycą, gdy 
badamy te gry.

Derek  Abbott



Czy paradoks Parrondo to 
rzeczywisty paradoks?

… Jeden matematyk 
narzekał, że gry zawsze 
były dla niego oczywiste 
i dlatego nie powinniśmy 
używać słowa „paradoks”. 
Albo jest on geniuszem, 
albo nigdy tak naprawdę 
nie zrozumiał tych gier. 

W obu przypadkach nie 
warto kłócić się z takimi 
ludźmi.

Derek  Abbott



Dziękuję za uwagę!
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