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1 Introductie

We zullen een aantal typische voorbeeldproblemen introduceren. Vervolgens zullen we een aantal van deze
problemen modelleren als een standaard (optimalisatie)probleem uit de Mathematische Besliskunde ofwel
Operations Research. Vervolgens zullen we hiervoor een oplossingsmethode bespreken. In dit college beperken
we ons tot relatief simpele oplossingsmethodes. Meer materiaal staat op de webpagina:

http://pub.math.leidenuniv.nl/ spieksmafm/besliskunde.html

Hierop staan links naar besliskunde colleges met pdf’s van de gebruikte dictaten. Op de pagina zelf staan
links naar oudere dictaten.

2 Praktische problemen

In deze paragraaf staat een lijst van praktische problemen. De vragen zijn:

• hoe zou je deze problemen kunnen groeperen, en

• zijn er binnen één groep ‘moeilijkere’ en ‘gemakkelijkere’ problemen aan te wijzen?

1. Tom-tom

Google maps geeft nevenstaande suggestie voor de
kortste route van het Centraal Station in Leiden naar
Plantsoen 95. Klopt dit? Wat zou de tom-tom voor
antwoord geven?
Het probleem is dus: bepaal de kortste route tussen
Centraal Station en Plantsoen 95.

2. Lichtste voedselpakket voor een expeditie Bij de voorbereiding van een expeditie door een onher-
bergzaam gebied moet besloten worden wat voor eten en hoeveel mee te nemen. De voorwaarden zijn dat het
genoeg voedzame bestanddelen als calorieën, protëıne, kalk, ijzer, en vitamines bevat. Als gegevens beschikt
de reisorganisator over een lijst producten met de hoeveelheid per gram voedsel van elk van de bovenstaande
voedzame bestanddelen, en de hoeveelheid van elk bestanddeel die de medereizigers gemiddeld per dag nodig
hebben.
Het probleem is: stel een voedselpakket van minimaal gewicht samen uit de producten op de lijst van de
reisorganisator, dat aan de gestelde voorwaarden voldoet.
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3. Google PageRank - ordening van webpagina’s

Het world wide web bevat volgens recente schattin-
gen 4,53 miljard gëındexeerde (=‘gëıdentificeerde’)
pagina’s. Na het intypen van een zoekterm verschijnt
een lijst met pagina’s op het scherm. Een goede zoek-
machine stelt de lijst zo samen dat de meest rele-
vante pagina’s bovenaan de lijst verschijnen. Om
zo’n lijst op te stellen, moet er aan elke pagina een
getal toegekend worden. De links naar de pagina’s
die de zoekterm bevatten, worden in volgorde van
de toegekende getallen op het scherm afgebeeld. De
centrale vraag is: hoe stel je de relevantie vast?

Google heeft een methode ontworpen op basis van twee principes: een pagina is ‘belangrijk’ als veel pagina’s
een link naar deze pagina bevatten of mogelijk weinig, maar wel veelbezochte pagina’s. Het idee is om een
‘random surfer’ willekeurig te laten surfen, en dan te turfen hoe vaak hij gemiddeld op een pagina komt.
Dit gemiddelde is de Google PageRank van deze pagina. Het probleem is: hoe kun je deze gemiddelden
systematisch berekenen?

4. Treindienstregeling De makers van een nieuw spoorboekje hebben rekening te houden met een aantal
eisen. De eisen betreffen bijvoorbeeld

• het aantal treinen per uur over elk traject, en het type van elke trein (sneltrein, sprinter, etc.);

• de ‘speling’ inclusief wachttijd tussen het eind van het vorige en het begin van het volgende traject. Een
traject is bij voorbeeld het stuk spoor tussen twee opeenvolgende stations;

• welke treinen op elkaar moeten aansluiten en de tijdsduur van de aansluiting.

Het probleem is: maak een uur-dienstregeling die aan de gestelde eisen voldoet. Als dit laatste niet mogelijk
is, moeten conflicterende eisen worden gëıdentificeerd en aangepast.

5. DNA-identificatie

DNA bestaat uit twee strengen bestaande uit de 4 DNA-
bouwstenen adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine
(T) die in een dubbele helix vervlochten zijn. De volgorde van
A,G,C en T in de twee strengen is bepalend voor de functies van
genen. Vergelijk van een nog niet onderzochte sequentie met een
bekende kan informatie verschaffen over de functie hiervan.
Een maat om te beoordelen in hoeverre twee sequenties
overeenkomen, is de lengte van de langste gemeenschappelijke
deelsequentie. Bij voorbeeld, de twee strengen GCCCTAGCG en
GCGCAATG hebben als langste gemeenschappelijke deelsequen-
tie GCCAG. Je mag hierbij dus ‘letters’ weglaten, maar de volgo-
rde niet veranderen. Het probleem is: bepaal de langste gemeen-
schappelijke deelsequentie.
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6. Machine vervangingsprobleem Het machinepark van een fabriek behoeft regelmatig onderhoud.
Met toenemende leeftijd nemen de onderhouds- en reparatiekosten toe. Vervanging kost echter geld. De
fabrikant wil dat de planningsafdeling een onderhouds- en vervangingsplan voor de komende 10 jaar per type
machine maakt. Onderhouds- en vervanginskosten worden bekend verondersteld. Het probleem is: bepaal een
onderhouds- en vervangingsstrategie met minimale kosten.

7. Kyoto Protocol Het Kyoto protocol heeft afspraken tussen landen vastgelegd o.a. betreffende de
uitstoot van CO2. Laten we ervan uitgaan dat alle participerende landen het er inderdaad over eens zijn dat
het reduceren van de CO2 uitstoot voor de hele gemeenschap beter is. Helaas zijn de gewenste resultaten
totnutoe niet bereikt. De vraag is of dat komt doordat participerende landen niet-uitgesproken preferenties
hebben, bij voorbeeld kan het individuele voordeel om de status quo te handhaven zwaarder wegen dan het
algemene voordeel van CO2-reductie op de lange termijn.
We beperken ons tot de VS versus de EU. Het probleem is: is de huidige patstelling te verklaren uit een
preferentie voor handhaving van de status quo?

8. Planning eerste transatlantische vlucht De eerste transatlantische vlucht in 1927 van New York
naar Parijs heeft Lindbergh 65 weken aan voorbereidingen gekost. Dit betrof het verkrijgen van financiering,
ontwerpen en bouwen van het vliegtuig, de test fase en het verkrijgen van diverse vergunningen. Er zijn
natuurlijke restricties op de volgordes van een aantal van deze activiteiten: ontwerpen gaat vooraf aan de
bouw, maar het verkrijgen van vluchtvergunningen kan gelijktijdig met het bouwen en de test fase. Voor het
uitvoeren van elke activiteit staat een bepaalde tijdsduur. Lindbergh had de beschikking over schattingen van
de tijdsduren van de verschillende uit te voeren activiteiten en hun onderlinge volgordes.
Zijn planningsprobleem was: wat was de kortste tijdsduur waarin de voorbereidingen getroffen konden worden.
Vertragingen van welke activiteiten zouden een negatief effect kunnen hebben op de minimale voorbereidings-
duur?
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9. Testen van een nieuw medicijn

Voor het behandelen van patiënten met een bepaalde
klacht kan een bekend medicijn gebruikt worden,
waarvan de kans op genezing bekend is. Het alter-
natief is een nieuw medicijn, met een nog onbekende
genezingskans. Toedienen van het nieuwe medicijn
vergroot de kennis van de genezingskans: als 100
patiënten het nieuwe medicijn krijgen, dan is het
aantal genezingen gedeeld door 100 een goede schat-
ting voor de onbekende genezingskans. Als die frac-
tie laag is vergeleken bij de genezingskans van het
bekende medicijn, dan worden daar te veel patiënten
zeer door benadeeld.
Een beter methode om het medicijn te testen blijkt te
zijn om bij elke volgende patiënt te besluiten om het
oude dan wel het nieuwe medicijn voor te schrijven
op grond van de tot dan toe bekende resultaten van
het nieuwe medicijn.

Het criterium op grond waarvan de kwaliteit van een voorschrijfstrategie wordt beoordeeld, is het zogenaamde
‘verdisconteerde’ aantal genezen patiënten. Verdiscontering betekent dat meer waarde wordt toegekend aan
een genezen patiënt nu dan later. Het probleem is: welke voorschrijfstrategie maximaliseert het verdisconteerde
verwachte aantal genezen patiënten?

10. Valutahandel Bij het omwisselen van grote bedragen dollars naar euro’s is het a priori niet duidelijk
of het niet goedkoper kan zijn om de dollars bij voorbeeld eerst naar Yen’s om te wisselen, en dan naar euro’s,
of zelf om een ingewikkelder omwisselschema te gebruiken. Een gerelateerde vraag is of het zelfs mogelijk is
om op grond van de huidige wisselkoersen geld te verdienen door steeds maar om te blijven wisselen volgens
een vast schema. Dit heet arbitrage. We nemen aan dat er geen verschil is tussen aan- en verkoopkoersen en
er geen provisie wordt gerekend.
Gegeven zijn de koersen van de verschillende valuta. Het probleem is:bepaal een zo goedkoop mogelijk omwis-
selschema van dollars naar euro’s.

11. Hoeveel patiënten behandel je? Een dokter heeft 100 patiënten op een wachtlijst staan voor een
speciale behandeling. De behandeling heeft geen gegarandeerd succes. Bij slechts een bekende fractie p van de
patiënten slaat de behandeling aan. De dokter wil het nadelig effect van mislukte behandelingen minimaliseren,
maar wel alle patiënten bij wie de behandeling kan aanslaan, behandelen. De dokter zou dus willen stoppen
met behandelen na de laatste succesvolle behandeling. Hij is helaas niet alwetend. Zijn doel is dan patiënten
achtereenvolgens te behandelen, en te stoppen na die succesvolle behandeling, zodanig dat de kans dat dit de
laatste succesvolle behandeling was, maximaal is.
Het probleem is dan: bepaal na hoeveel succesvolle behandelingen de dokter moet stoppen, zodat de gewenste
kans maximaal is.
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3 Optimalisatieproblemen en oplossingen

In de volgende paragrafen zullen we modelleringen en oplosmethodes voor de bovengenoemde problemen
bespreken. Hieronder volgt een lijstje met per probleem de paragraaf waarin dit probleem behandeld wordt
en modellering.

Probleem Paragraaf
1. Tom-tom §5 - Kortste-padprobleem
2. Lichtste voedselpakket §4 - Lineaire programmering
3. Google PageRank §8 - Markovketens
4. Treindienstregeling §4 - Lineaire programmering
5. DNA-identificatie §7 - Dynamische programmering
6. Machine vervangingsprobleem §7 - Dynamische programmering
7. Kyoto Protocol §9 - Non-coöperatief spel
8. Planning eerste transatlantische vlucht §6 - Project planning, toepassing kortste-padprobleem
9. Testen nieuw medicijn §8 - Markov beslissingsketens

10. Valutahandel §3 - Kortste padprobleem
11. Hoeveel patiënten behandel je? §8 - Markov beslissingsketens

4 Eénmalige deterministische optimalisatie:
Lineaire programmering

Probleem 2, het lichtste voedselpakket probleem, is een voorbeeld van een lineair programmeringsprobleem,
afgekort LP.
Stel dat er n producten op de lijst van de reisorganisator staan, en er m voedzame bestanddelen van belang
worden geacht. De variabele xi heeft de interpretatie: het aantal mee te nemen grammen van product i (per
persoon). De data zijn:

• aji=aantal gram van voedzaam bestanddeel j in 1 gram van product i, i = 1, . . . , n;

• bj=minimale aantal benodigde grammen van voedzaam bestanddeel j gedurende de expeditie per per-
soon, j = 1, . . . ,m.

Dan is het is een probleem van de vorm:

min

{∑
i

xi

∣∣∣∣ ∑i aijxi ≥ bj j = 1, . . . ,m
xi ≥ 0, i = 1 . . . , n

}

Voor de oplossing van een LP verwijzen we naar aanvullend materiaal. Een standaard algoritme is de simplex
methode. In de praktijk werkt het algoritme snel, maar toch behoort het tot de klasse van zogenaamde NP-
volledige problemen. Er zijn voorbeelden te bedenken waarvoor de simplex methode veel tijd nodig heeft om
een oplossing te berekenen ten opzichte van het aantal variabelen.

Probleem 4 Treindienstregeling is ook een LP, met de extra vereisten dat

• de tijden in het rooster moeten geheeltallig zijn;

• het rooster moet een periodiek rooster zijn, met periode 60 minuten.

Deze twee eisen maken het probleem veel lastiger op te lossen, met name de geheeltalligheidseis. De voor de
hand liggende gedachte om het probleem op te lossen zonder geheeltalligheidseis en de gevonden oplossing af
te ronden werkt i.h.a. niet!

In de 90’er jaren heeft een Nederlandse groep onder leiding van A. Schrijver een algoritme geschreven om een
Nederlandse treindienstregeling te berekenen. Het aantal variabelen was toen 20.000.
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5 Eénmalige deterministische optimalisatie: Kortste-padprobleem

Probleem 1, het Tom-Tom probleem, is ook een LP, maar van een speciaal type dat een “kortste-padprobleem”
wordt genoemd. Een kortste-padprobleem kan worden weergegeven met behulp van een gerichte graaf G =
(V,A), waarbij V de verzameling knooppunten is en A de verzameling pijlen, en een lengtefunctie. Deze
lengtefunctie kent aan de pijl (i, j) van i naar j, de lengte lij toe. De lengte van een pad in de graaf is dan de
som van de lengtes van de pijlen langs het pad.
Beschouw het volgende voorbeeld. De knooppunten 1 en 6 in onderstaande gerichte graaf zijn startpunt en
doel. De overige knooppunten stellen “kruisingen” van wegen voor. De gerichte pijl van knooppunt 2 naar 3
betekent dat er een weg van knooppunt 2 naar knooppunt 3 is. De lengte ervan is l23 = 10. De pijl van 3
naar 2 stelt een weg van knooppunt 3 naar 2 voor, met lengte l32 = 1. De opdracht is om het kortste pad van
knooppunt 1 naar knooppunt 6 te bepalen.
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Variabele xij heeft waarde 1 als de pijl i→ j in het kortste pad zit, en 0 anders. Dan is het LP om het kortste
pad van knooppunt 1 naar knooppunt 6 te bepalen:

min


∑

(i,j)∈A

lijxij

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∑
j x1j = 1∑
j xij −

∑
j xji = 0, i = 2, . . . , 5∑

j xj6 = 1

xij ≤ 1, (i, j) ∈ A
xij ≥ 0 geheeltallig, (i, j) ∈ A

 .

De beperkingen kunnen we als volgt verklaren:

• de eerste beperking zegt dat er uit knooppunt 1 maar 1 pijl in een kortste pad zit (wegens 0,1-eis);

• de derde beperking zegt dat er in knooppunt 6 maar 1 aankomende pijl in een kortste pad zit;

• volgens de tweede beperking geldt voor elk ander knooppunt dat er geen enkele aankomende pijl noch
vertrekkende pijl in een kortste pad zit, of precies 1 aankomende pijl en 1 vertrekkende.

In dit geval krijgen we weer een LP met een geheeltalligheidseis. Omdat de coëfficiënten van de variabelen in
de beperkingen een zogenaamde ‘unimodulaire’ matrix zijn, zijn de oplossingen die je met de simplexmethode
krijgt altijd geheeltallig. De geheeltalligheidseis kan daarom uit de voorwaarden weggelaten worden.

Er zijn ook snellere algoritmes om een kortste pad-probleem op te lossen. Een bekend algoritme is het algoritme
van Dijkstra. Wij bespreken hier het algoritme van Bellman en Ford.

Aannames

• Tussen ieder tweetal knooppunten is er een pijl in beide richtingen. Dit kan zonder beperking der
algemeenheid. Bijv. kun je de ontbrekende pijlen toevoegen en een lengte geven die groter is dan de
som der lengtes van de ‘bestaande’ pijlen.
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• Er zijn geen rondes van negatieve lengte zijn. Anders is er namelijk geen kortste pad!

Laten de knooppunten genummerd zijn als v1, . . . , vn, met n = |V | het aantal knooppunten in de graaf. In de
k-de stap van het algoritme, wordt de lengte van het kortste pad van knooppunt v1 naar knooppunt vi, i 6= 1,
berekend, met hooguit k pijlen. De waarde hiervan staat opgeslagen in het getal ui. Dit gebeurt in stap 2: de
lengte wi van het kortste pad naar vi met hooguit k − 1 pijlen wordt vergeleken met wj + lji, dit is de lengte
van het kortste pad naar vj met hooguit k − 1 pijlen plus de lengte van de pijl (j, i), voor elk knooppunt vj .
Dit laatste is de lengte van een pad met hooguit k pijlen van v1 naar vi.
Omdat een kortste pad nooit meer dan n−1 pijlen kan hebben, stopt het algoritme na hooguit n−1 iteraties.
Het algoritme berekent niet alleen de lengte van het kortste pad vanuit v1, maar ook het kortste pad zelf. Dit
gebeurt door steeds de voorganger van een knooppunt bij te houden op het tot dan toe gevonden kortste pad:
vk(i) is de voorganger van knooppunt vi. Het kortste pad van v1 naar vi vind je uiteindelijk door langs de
voorgangers terug te lopen naar knooppunt v1.

Algoritme van Bellman en Ford voor de kortste paden van v1 naar vi, 2 ≤ i ≤ n.

1. u1 = 0; wi = ui = l1i, 2 ≤ j ≤ n; k(j) = 1, 2 ≤ j ≤ n; k = 1.

2. Voor i = 2, 3, . . . , n doe:

Voor j = 2, 3, . . . , n doe: als uj + lji < wi : wi = uj + lji en k(i) = j.

3. a. Voor i = 2, 3, . . . , n doe: ui = wi;

b. k := k + 1;

c. Als k = n− 1: stop.

Anders: ga naar stap 2.

Rondes van negatieve lengte Hoe kan geverifieerd worden of aan deze aanname wordt voldaan? Dit kan
heel gemakkelijk met behulp van het gepresenteerde algoritme, door nog een n-de iteratie te doen. Je kunt
bewijzen dat er verbeterde waarden gevonden worden d.e.s.d.a. er een ronde van negatieve lengte is. De
ronde(s) zelf kunnen worden opgespoord door voor elk knooppunt met een negatieve u-waarde de voorgangers
af te lopen.

We bespreken nog een probleem uit de lijst dat eveneens als een kortste pad probleem kan worden gemodelleerd.

Probleem 10 Valutahandel kan gemodelleerd worden als een kortste pad probleem. Construeer een graaf
met als knooppunten de verschillende munteenheden. Tussen elk tweetal knooppunten loopt een pijl in beide
richtingen. De lengte van pijl (i, j) moet de wisselkoers van munteenheid i naar munteenheid j uitdrukken.
Een voorbeeld staat hieronder.

£ D Y SF $ Goud/oz
£ 1, 0000 1, 4599 189, 0500 2, 1904 1, 5714 0, 0048160
D 0, 6853 1, 0000 129, 5200 1, 4978 1, 0752 0, 0032950
Y 0, 0053 0, 0077 1, 0000 0, 0116 0, 0083 0, 0000255
SF 0, 4569 0, 6677 85, 4694 1, 0000 0, 7182 0, 0022010
$ 0, 6368 0, 9303 120, 4000 1, 3941 1, 0000 0, 0036050
Goud/oz 208, 1000 304, 0280 39346, 7000 455, 2000 327, 2500 1, 0000000

Voor 1 oz. goud krijg je £208,100 en $ 327,250. Als je het goud via ponden omwisselt naar dollars, krijg
je 208, 100 × 1, 5714 = 327, 00 dollar. De koersen moeten vermenigvuldigd worden, maar lengtes worden
opgeteld. Dat kan ondervangen worden door de ln van de koers te nemen. Omdat we willen maximaliseren
i.p.v. minimaliseren, moeten we als lengtefunctie uiteindelijk − ln(koers) nemen. Bijv. als lengte voor de pijl
(D,Y) nemen we l(D,Y) = − ln(129, 500).
De lengte van het pad goud→£→$ is dan ` = − ln(208, 100)− ln(1, 5714) = − ln(327, 00). Het omwisselresul-
taat is dus exp{− − ln(327, 00)} = 327, 00. M.b.v. bovenstaand algoritme kan nu het beste omwisselschema
van dollars naar euro’s berekend worden.

N.B. Er blijkt ook een ronde van negatieve lengte te zijn. Dit betekent dat je door omwisselen geld kunt
verdienen. Welke ronde is dit?
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6 Project planning: toepassing kortste-padprobleem

Probleem 8 planning eerste transatlantische vlucht is een voorbeeld van een project-planningsprobleem. Hi-
eronder volgt een korte beschrijving van het project-planningsprobleem. Daarna worden de data van probleem
8 gegeven, om zelf het probleem op te kunnen lossen.

Probleemstelling
Een project bestaat uit een aantal activiteiten die gedeeltelijk afhankelijk en gedeeltelijk onafhankelijk van
elkaar kunnen worden uitgevoerd: sommige activiteiten kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd, andere kun-
nen pas starten als weer andere activiteiten klaar zijn. Iedere activiteit heeft een gegeven tijdsduur, waarin
deze activiteit kan worden uitgevoerd.

We zijn gëınteresseerd in vragen als:
- Wat is de kortste tijdsduur van het totale project?
- Wat is het vroegste en wat is het laatste tijdstip waarop een activiteit kan starten zonder dat
daardoor de totale tijdsduur van het project verandert?

Voorbeeld Veronderstel dat een bouwproject verdeeld kan worden in de activiteiten A, B, ..., N.
De tijden en de volgordebeperkingen staan in onderstaande tabel.
Wat is de kortste tijdsduur van het totale project en hoe moet de planning zijn om deze te bereiken?

Activiteit Tijdsduur Voorganger Activiteit Tijdsduur Voorganger
A 4 - H 1 B
B 3 - I 4 C, H
C 3 - J 2 G, E
D 2 B K 3 F, J
E 2 B L 4 G, E
F 4 A, D M 2 I, N
G 3 A, D N 3 C, H

Modellering
Om een project te modelleren wordt een graaf gebruikt. De pijlen corresponderen met de activiteiten en de
getallen bij de pijlen met de tijdsduur; de knooppunten komen overeen met bepaalde stadia waarin de realisatie
van het project verkeert. Zo is er een knooppunt dat correspondeert met het begin en een knooppunt dat
correspondeert met het einde van het project.
Aan het netwerk leggen we de eis op dat er geen evenwijdige pijlen in mogen voorkomen. Het is altijd mogelijk
hieraan te voldoen door dummy activiteiten (activiteiten met tijdsduur 0) in te voeren.

In het voorbeeld heeft activiteit M als voorgangers I en N. Deze situatie kan dus niet gerepresenteerd worden
door twee evenwijdige pijlen voor I en N, gevolgd door pijl M. In plaats daarvan voeren we een dummypijl P
in en modelleren we het als:
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Door eventueel aan ieder paar activiteiten I en J met I een directe voorganger van J een dummy, zeg IJ, toe
te voegen en dit te modelleren als

s s s s- - -
I IJ J
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is altijd een correcte netwerkrepresentatie te vinden (de startpunten van de activiteiten die geen voorganger
hebben kunnen worden samengevoegd tot het beginpunt, en de eindpunten van de activiteiten zonder opvolger
tot het eindpunt van het project). Een interessante vraag is: hoe construeren we een netwerk met zo min
mogelijk dummies? Hiervoor is geen goede methode bekend.
Onderstaand netwerk, met één dummy (P), geeft een goed model voor het probleem.
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Het netwerk mag geen ronde bevatten, want anders is er inconsistentie (waarom?). De knooppunten kunnen
dan altijd zó genummerd worden dat de pijlen van een laag naar een hoger nummer lopen.

Als lengtefunctie kiezen we nu de tijdsduur van de activiteit die met elke pijl correspondeert. Bij voorbeeld:
l23 =tijdsduur activiteit A=4.

De minimale tijdsduur willen weten waarbinnen het project kan worden afgerond is bij deze keuze van lengte-
functie gelijk aan de lengte van het langste pad van knooppunt 1 naar knooppunt 9. Dit kunnen we berekenen
door het algoritme van Bellman en Ford toe te passen, maar nu met maximalisatie i.p.v. minimalisatie! Zo’n
langste pad is tegelijk een zogenaamd kritiek pad, want als één van de activiteiten “langs dit pad” onverwacht
uitloopt, dan heeft dit meteen effect op de duur van het hele project! M.b.v. het algoritme kun je één zo’n
langste pad opspeuren. Er is een methode om alle langste paden te vinden, maar die zullen we hier niet
behandelen.

Toepassing van het algoritme van Bellman en Ford levert een minimale tijdsduur 13 van het bouwproject, met
als kritiek pad 1→ 2→ 3→ 5→ 7→ 9, d.w.z. de activiteiten B,D,J,G,K.

Data voor Probleem 8 planning eerste transatlantische vlucht

Activiteit Omschrijving Activiteit Omschrijving
A Regelen van de financiering I Constructie van de romp
B Aannemen van technici J Definitie ontwerp
C Maken van het ontwerp K Verkrijgen van vergunningen
D Afsluiten van contracten L Testen van de onderdelen
E Plaatsen van bestellingen M Assemblage
F Maken van navigatiekaarten N Vullen van de brandstoftanks
G Constructie van de vleugels O Maken van een proefvlucht
H Constructie landingsgestel P Voorbereiden van de start

De schattingen van de tijdsduren staan in onderstaande tabel:
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Activiteit m Voorganger Activiteit m Voorganger
A 3 - I 8 B, E
B 6 - J 15 C
C 25 - K 8 C
D 7 A L 10 G, H, I, J
E 3 D M 7 G, H, I, J
F 12 D N 7 F
G 16 B, E O 3 L, M
H 9 B, E P 9 O

Bereken nu zelf de minimale termijn waarbinnen de reisvoorbereidingen voor de eerste transatlantische vlucht
hadden kunnen worden afgerond. Bepaal een kritiek pad.

7 Sequentiële deterministische optimalisatie:
Dynamische programmering

Probleem 6 Machinevervangingsprobleem is een voorbeeld van een probleem dat met behulp van Dy-
namische programmering kan worden opgelost. Hieronder staat een beschrijving van Dynamische program-
mering.
Dynamische programmering is een techniek die vaak met succes toegepast kan worden bij problemen die zich
’in de tijd’ afspelen, d.w.z. die een dynamisch karakter hebben. Een algemene karakteristiek van dynamische
programmering is dat voor oplossen van het probleem een recursieve formulering wordt opgesteld.Het vinden
van een dergelijke recursieve formulering vereist een zeker inzicht in het gestelde probleem en een zekere
vaardigheid om de recursie op te stellen. Vaak betreft het ook het kunstmatig aanbrengen van een dynamisch
karakter in een op het eerste gezicht niet-dynamisch probleem.

Voorbeeld: Productie kwaliteitsproduct Een bedrijf moet één exemplaar van een bepaald product maken
met een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Daartoe worden productieruns gedraaid. Na afloop van een productierun
kan worden gecontroleerd of de run een exemplaar van de gewenste kwaliteit heeft opgeleverd.
De bedrijfsleider schat de kans dat een willekeurig exemplaar uit een productierun de gewenste kwaliteit
oplevert op 50%. Als hij besluit om in een productierun n exemplaren te maken zijn de kosten van deze
productierun 300 + 100n euro. Er kunnen maximaal 3 runs worden gedraaid. Als na afloop van de derde run
nog geen exemplaar van de gewenste kwaliteit is geproduceerd zijn er boetekosten van 1600 euro.
Welke productiestrategie minimaliseert de totale verwachte kosten?

Voorbeeld: ruimtemissie Een ruimtevaartorganisatie bereidt een ruimtevlucht voor. Er zijn drie basis-
bemanningen die ieder eventueel uitgebreid kunnen worden met top-astronauten. Er zijn twee top-astronauten
beschikbaar. De kans dat een vlucht met een bepaalde bemanning mislukt is af te leiden uit de volgende tabel.

aantal toegevoegde kans op een mislukking
top-astronauten team 1 team 2 team 3

0 0.40 0.60 0.80
1 0.20 0.40 0.50
2 0.15 0.20 0.30

De ruimtevlucht is een succes als minstens één team zijn doel bereikt. Als alleen de drie basis-bemanningen
worden uitgezonden dan is de kans op succes 1− (0.40× 0.60× 0.80) = 0.808. Aan welke basis-bemanningen
kunnen de twee top-astronauten het beste worden toegevoegd om de kans op succes te maximaliseren?

Terminologie Problemen die met dynamische programmering opgelost kunnen worden hebben een aantal
gemeenschappelijke eigenschappen. Deze worden hieronder besproken.

Meerstapsbeslissingen
Bij dynamische programmering wordt in een bepaald tijdsbestek sequentieel een aantal beslissingen genomen.
Aldus wordt het probleem opgesplitst in een aantal stappen en per stap wordt een beslissing genomen.
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Toestanden
In iedere stap bevindt het systeem zich in een bepaalde toestand. Deze toestanden moeten vooraf worden
gedefinieerd. Daarbij is het aan te bevelen om de toestanden zo te definiëren dat slechts die informatie wordt
opgenomen die relevant is voor het probleem en de te nemen beslissing.
Toestandsovergangen
Het gevolg van een beslissing in een bepaalde stap is onder andere dat het systeem zich bij de volgende stap
van het beslissingstraject in een, in principe andere, toestand zal bevinden. Deze toestandsovergangen moeten
bekend zijn.
Optimaliteitsprincipe
Gegeven de huidige toestand is een optimale strategie voor de resterende stappen onafhankelijk van de beslissin-
gen die in het verleden zijn genomen. Met andere woorden: gegeven de toestand waarin men verkeert, kan
men op ieder beslissingstijdstip doen alsof het beslissingsproces juist op dat moment begint.
Recursiviteit
Zij sn de toestand bij de n-de stap, en laat X(sn) de mogelijke beslissingen in deze toestand op dit tijdstip zijn.
Dan kan een optimale beslissing (verondersteld is dat het om het minimaliseren van kosten gaat; maximaliseren
gaat analoog) worden gevonden door het volgende éénstapsbeslissingsprobleem op te lossen:

fn(sn) = min
xn∈X(sn)

{r(sn, xn) + /× fn+1(sn+1)},

waarbij r(sn, xn) de kosten in de n-de stap zijn, gegeven toestand sn en beslissing xn, sn+1 de toestand in stap
n + 1 waarin het systeem vanuit toestand sn door beslissing xn overgaat en fn+1(sn+1) de optimale kosten
vanaf stap n+ 1 zijn, gegeven toestand sn+1 op dat moment.

Bij een N -stapsbeslissingsprobleem, uitgaande van begintoestand s1, gaan we als volgt te werk.

Dynamisch Programmerings-algoritme

1. Bereken fN (sN ) voor alle mogelijke toestanden sN met bijbehorende beslissingen x∗N (sN ).

2. Voor n = N − 1, N − 2, . . . , 1 doe:

Bereken voor alle mogelijke toestanden sn:

fn(sn) = minxn∈X(sn){r(sn, xn) + /× fn+1(sn+1)}, met bijbehorende optimale beslissing
x∗n(sn) = arg minxn∈X(sn){r(sn, xn) + /× fn+1(sn+1)}.

3. Voor n = 1, 2, . . . , N :

Neem de optimale beslissing x∗n = x∗n(sn) en bepaal sn+1 m.b.v. sn en x∗n.

4. De optimale strategie is x∗ = (x∗1, x
∗
2, . . . , x

∗
N ) met totale minimale kosten f1(s1).

We zullen deze aanpak nader uitwerken voor een paar voorbeelden. We kunnen daarbij onderscheid maken
tussen deterministische en stochastische modellen. Een model heet deterministisch als de toestand sn+1,
gegeven toestand sn en beslissing xn, ondubbelzinnig (deterministisch) vastligt; als sn+1 d.m.v. een kansverde-
ling, die in het algemeen afhankelijk is van sn en xn, wordt bepaald, dan spreken we van stochastische
dynamische programmering.

Voorbeeld ruimtemissie
Zij xn het aantal top-astronauten dat aan team n wordt toegewezen en zij pn(xn) de kans op mislukking van
team n als xn top-astronauten aan team n worden toegewezen (n = 1, 2, 3).
Omdat kans op succes = 1 - kans op mislukking van alle 3 teams, kan het probleem worden geformuleerd als:

min{p1(x1) · p2(x2) · p3(x3) |
3∑

n=1

xn = 2; xn ≥ 0 en geheel, 1 ≤ n ≤ 3}.

De karakteristieken van dit probleem zijn:
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a) Het aantal stappen is 3, waarbij in stap n wordt bepaald hoeveel aan topastronauten aan team n worden
toegekend.

b) De toestandsverz. is in iedere stap {0, 1, 2}, waarbij toestand sn in stap n het aantal topastronauten is
dat nog moet worden toegewezen; s1 = 2.

c) Toestandsovergangen: sn+1 = sn − xn als in toestand sn beslissing xn wordt genomen.

d) Het optimaliseringsprobleem in stap n luidt:

f3(s3) = min0≤x3≤s3 p3(x3), s3 = 0, 1, 2;

fn(sn) = min0≤xn≤sn{pn(xn) · fn+1(sn − xn)}, sn = 0, 1, 2;n = 2, 1.

De berekeningen zijn in dit geval:

n = 3 : f3(s3) = min0≤x3≤s3 p3(x3) = p3(s3) en x∗3(s3) = s3, 0 ≤ s3 ≤ 2.

n = 2 : f2(s2) = min0≤x2≤s2{p2(x2) · f3(s2 − x2)} = min0≤x2≤s2{p2(x2) · p3(s2 − x2)}, 0 ≤ s2 ≤ 2.

x2
s2 0 1 2 f2(s2) x∗2(s2)
0 0.48 0.48 0
1 0.30 0.32 0.30 0
2 0.18 0.20 0.16 0.16 2

n = 1 : f1(2) = min0≤x1≤2{p1(x1) · f2(2− x1)}.

x1
s1 0 1 2 f1(s1) x∗1(s1)
2 0.064 0.060 0.072 0.060 1

De optimale oplossing is dus:

s1 = 2 → x∗1 = 1 → s2 = 1 → x∗2 = 0 → s3 = 1 → x∗3 = 1 en heeft waarde 0.060.

De kans op succes onder de optimale strategie is dus 94%.

Probleem 6: Machine vervangingsprobleem Een fabriek heeft voor de komende 5 jaar een gespecialiseerd
apparaat nodig. Een nieuw apparaat kost D100.000. Na maximaal 3 jaar wordt het apparaat ingeruild, omdat
de onderhoudskosten te hoog worden, maar het kan voordeliger zijn om een apparaat eerder in te ruilen dan
na 3 jaar. De jaarlijkse onderhouds- en reparatiekosten van het apparaat zijn

jaar 1 2 3
onderhoudskosten 6000 8000 12000

De inruilkosten zijn

jaar 1 2 3
inruilkosten 80.000 60.000 50.000

Gevraagd: de inruilstrategie die de totale kosten over de komende 5 jaar minimaliseert, gegeven dat de fabriek
net een nieuw apparaat heeft gekocht (jaar 0). Dit kan via Dynamisch Programmeren worden opgelost.

N.B. In de paragraaf over Markov(beslissingsketens) wordt een optimaal onderhoudsprobleem besproken, met
een stochastisch karakter en een oneindige planningshorizon.

Als het probleem een stochastisch karakter heeft, verandert het algoritme. We bespreken dit aan de hand van
het productie-voorbeeld.
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Voorbeeld Productie Kwaliteitsproduct
Zij xn het aantal exemplaren in run n, n = 1, 2, 3. Als toestanden nemen we twee mogelijkheden: een
exemplaar van de gewenste kwaliteit is reeds wel (s = 0) of reeds niet (s = 1) geproduceerd.
Als s = 0, dan hoeft er niet meer te worden geproduceerd ; als s = 1 en in run n worden xn exemplaren
gemaakt, dan is de volgende toestand weer s = 1 met kans ( 1

2 )xn . Laat

pn(xn) =

{
0 als xn = 0

300 + 100xn als xn ≥ 1
fn(1) = minimale verwachte kosten vanaf run n in toestand 1.

= minxn≥0{pn(xn) + ( 1
2 )xnfn+1(1)}, n = 1, 2, 3.

f4(1) = 1600.

Dan krijgen we achtereenvolgens:
n = 3 : f3(1) = minx3≥0{p3(x3) + ( 1

2 )x3 · 1600}.

x3 0 1 2 3 4 5 6 f3(1) x∗3(1)
1600 1200 900 800 800 850 925 800 3

n = 2 : f2(1) = minx2≥0{p2(x2) + ( 1
2 )x2 · f3(1)}.

x2 0 1 2 3 4 5 f2(1) x∗2(1)
800 800 700 700 750 825 700 2

n = 1 : f1(1) = minx1≥0{p1(x1) + ( 1
2 )x1 · f2(1)}.

x1 0 1 2 3 4 f1(1) x∗1(1)
700 750 675 687,50 743,75 675 2

De optimale oplossing is dus: x∗1 = 2, x∗2 = 2, x∗3 = 3 met verwachte kosten 675.

Een verrassende toepassing van dynamisch programmeren is Probleem 5: DNA-identificatie. We willen
de langste gemeenschappelijke subsequentie bepalen van de twee sequenties GCCCTAGCG en GCGCAATG.
Het idee is als volgt: stel S1 en S2 zijn twee sequenties; S1’ en S2’ zijn de twee deelsequenties waarvan de meest
rechtse letter is weggelaten, zeg letters C1 en C2. Met LGS(S1,S2) bedoelen we de Langse Gemeenschappelijke
Subsequentie van sequenties S1 en S2. Dan geldt:

LGS(S1,S2)=langste LGS van


LGS(S1,S2′)
LGS(S1′,S2)
LGS(S1′,S2′), als C1 6= C2
LGS(S1′,S2′) + C1, als C1 = C2

Dit geeft een methode om de LGS te bepalen via dynamisch programmeren. Het handigste is dat via een matrix
te doen, die we van linksboven naar rechtsonder gaan vullen. De eerste rij bevat de sequentie GCCCTAGCG
en de eerste kolom de sequentie GCGCAATG. De tweede rij en kolom bevatten alleen 0-en, want de LGS van
1 letter en een ‘lege’ sequentie heeft lengte 0. De rest van de de rijen en kolommen worden naar rechts onder
opgevuld via bovenstaande recursie.

G C C C T A G C G
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 0
C 0
G 0
C 0
A 0
A 0
T 0
G 0
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Opvullen geeft het volgende plaatje. De pijltjes geven steeds aan wat de ‘beste lengte’ in de recursie was.
Bij voorbeeld: in cel (3,3) (rij 3, kolom 3), staat een 1 met pijltje schuin naar boven. Dat betekent dat de
LGS(G,G) lengte 1 heeft en ontstaat door aan twee subsequenties met lengte 0 een G te plakken. In cel (6,7)
staat een 3 met pijltje naar links. Dat betekent dat de LGS(GCGC,GCCCT) lengte 3 heeft, en deze ontstaat
uit LGS(GCGC,GCCC) door aan GCCC de T toe te voegen. Toevoeging van T vermeerdert de lengte in dit
geval niet, omdat in cel (6,6), waar het pijltje naar toe wijst, ook een 3 staat.

Rechtsonder in de matrix staat 5 dit is de lengte van de LGS. De pijltjes vanaf rechtsonder terugvolgend,
krijgen we van rechts naar links G-A-C-C-G, d.w.z. de langste subsequentie is GCCAG. Letters noteer je
wanneer er een waardeverschil is tussen de cel waar je bent, en de cel waar het pijltje naar toe wijst.

De boodschap is dat dynamisch programmeren toepasbaar is, wanneer er een recursie kan worden opgesteld,
waarmee de oplossing van het probleem kan worden teruggebracht tot oplossingen van subproblemen.

8 Sequentiële stochastische optimalisatie:
Markov (beslissings)keten

Met de theorie die in deze paragraaf wordt behandeld kunnen we Problemen 3,9 en 11 analyseren.

Markov ketens De wereld is vol van gebeurtenissen waarvan de uitkomsten onderhevig zijn aan toeval,
d.w.z. dat het kansmechanisme een rol speelt. Een variabele waarvan de uitkomst bepaald wordt door een
kansmechanisme heet een stochastische variabele.
Zo is de uitkomst van de worp met een dobbelsteen een stochastische variabele die de waarden 1, 2, . . . , 6
kan aannnemen, elke waarde met gelijke kans. De bijbehorende wiskundige formulering is als volgt. De
stochastische variabele noemen we X. De mogelijke uitkomsten noemen we de toestandsruimte die we noteren
met S, dus S = {1, 2, . . . , 6}. Met P{X = i} = 1

6 , i ∈ S, geven we aan dat elke uitkomst een gelijke kans van
1
6 heeft.

In het algemeen kan de toestandsruimte discreet of continu zijn. In het voorbeeld van de dobbelsteen is de toe-
standsruimte discreet; nemen we bijvoorbeeld als stochastische variabele de tijdsduur van een telefoongesprek,
dan hoort hierbij de continue toestandsruimte S = [0,∞).

Soms hebben we stochastische variabelen die in de loop van de tijd veranderen, denk bijvoorbeeld aan de
waarde van een bepaald aandeel. We gebruiken dan de notatie Xt, waarbij Xt de waarde op tijdstip t is. Als
we vanaf een bepaald tijdstip, noem dat tijdstip 0, het aandeel iedere dag volgen, dan is Xt de waarde van
het aandeel op dag t, waarbij t = 0, 1, 2, . . ..
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Een Markov keten is een rij stochastische variabelen, alle met dezelfde toestandsruimte S, waarvoor het
kansmechanisme van Xt+1 wat het verleden betreft alleen afhangt van de uitkomst van Xt en bijvoorbeeld
niet van de uitkomst van Xt−1. Als het kansmechanisme ook niet afhangt van t, dan heet de Markov keten
stationair. Als de toestandsruimte S een eindige discrete verz. is, dan spreken we over een eindige, discrete
Markov keten. Neem vanaf nu aan dat we een eindige discrete stationaire Markov keten hebben.

Als Xt = i, dan noteren we het kansmechanisme dat Xt+1 bepaalt, d.w.z. de getallen P{Xt+1 = j}, j ∈ S,
met pij , j ∈ S. Omdat ook i kan variëren over S, wordt een eindige discrete stationaire Markov keten volledig

beschreven door een overgangsmatrix P = (pij), waarbij pij ≥ 0 voor alle i, j ∈ S en
∑N
j=1 pij = 1 voor alle

i ∈ S. De theorie over eindige, discrete, stationaire Markov ketens is dus niets anders als de theorie over een
speciaal soort matrices.

Als we de kansen willen bepalen op toekomstige ontwikkelingen, dan moeten we de overgangsmatrix P herhaald
toepassen: de matrix P k geeft de overgangskansen na k stappen. Omdat P k = PP k−1, kan P k iteratief
berekend worden met behulp van matrixvermenigvuldiging. Voor P 2 geldt dat het i, j-de element P 2

ij gelijk
is aan:

P 2
ij =

∑
k

PikPkj .

Een Markov keten met de eigenschap dat voor iedere tweetal toestanden, zeg i en j, er een positieve kans
bestaat om vanuit i ooit in j te komen heet irreducibel: er is dan dus een k zdd. {P k}ij > 0, waarbij k van
i en j mag afhangen. We zullen ons beperken tot eindige, discrete, stationaire en irreducibele Markov ketens
en veronderstellen dat S = {1, 2, . . . , N}.

Vlo op kubus
Veronderstel dat een vlo op ieder tijdstip t = 0, 1, . . . in één van de acht
hoekpunten van nevenstaande kubus zit. Op ieder tijdstip maakt de
vlo een sprong en gaat met gelijke kansen van 1

3 naar een aangrenzend
hoekpunt. Noteren we het hoekpunt waar de vlo op tijdstip t zit met
Xt, dan is de rij {Xt | t = 0, 1, . . .} een eindige, discrete, stationaire en
irredubibele Markov keten met overgangsmatrix
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We maken hier weer een netwerk van. Om het plaatje niet te onoverzichtelijk te maken gebruiken we een ribbe
om daarin pijlen in beide richtingen te tekenen. Hieronder staat het netwerk.
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Een ander begrip dat bij Markov ketens een rol speelt is het begrip periode. De periode van een toestand i
is de g.g.d. (grootste gemene deler) van het aantal stappen dat met positieve kans toestand i in toestand i
overvoert. In een irreducibele Markov keten heeft iedere toestand dezelfde periode (dit wordt bewezen in het
tweedejaarscollege Besliskunde 1): we spreken daarom over de periode van de keten; als deze periode 1 is, dan
heet de keten aperiodiek.

Vervolgens beschouwen we het limietgedrag van de matrix Pn voor n→∞. Als de Markov keten aperiodiek
is dan bestaat de matrix

lim
n→∞

Pn. (8.1)

Als de keten niet aperiodiek is, dan hoeft deze limiet niet te bestaan. Wel bestaat altijd een andere limiet,
namelijk

P ∗ = lim
n→∞

1

n

n−1∑
k=0

P k. (8.2)

Als de keten aperiodiek is, dan zijn de limieten (8.1) en (8.2) aan elkaar gelijk. De matrix P ∗, ook wel de
stationaire matrix genoemd, heeft identieke rijen. Zo’n rij is een kansvector en deze kansen heten de stationaire
kansen van de Markov keten. De kansvector wordt genoteerd met π.

De stationaire kans πj in toestand j, 1 ≤ j ≤ N , heeft de volgende interpretaties:
(1) πj = de kans dat het systeem zich (op de lange duur) in toestand j bevindt.
(2) πj = de fractie van de tijd dat het systeem zich in toestand j bevindt.

Er kan worden aangetoond dat de stationaire kansen πj , 1 ≤ j ≤ N , te bepalen zijn als unieke oplossing van
het volgende stelsel lineaire vergelijkingen:{ ∑N

i=1 pijπi = πj , j ∈ S∑N
j=1 πj = 1

(8.3)

Intüıtief is het stelsel (8.3) als volgt te verklaren. πj is de kans om op de lange duur in toestand j te zijn. Eén
stap eerder (wat weer op de lange duur is) is het systeem met kans πi in toestand i, waarbij i iedere toestand

van S kan zijn. Daarna gaat het systeem met kans pij naar toestand j. Er geldt dus: πj =
∑N
i=1 πipij .

Tenslotte gaan we in op het verwachte aantal stappen om (voor de eerste keer) van i naar j te gaan. Dit heten
de eerste doorkomsttijden en worden genoteerd met µij . Voor µjj geldt

µjj =
1

πj
. (8.4)

Intüıtief is dit in te zien, want πj is de fractie van de tijd dat we in toestand j verblijven. Dus gemiddeld
duurt het 1

πj
stappen voor we weer in j terugkeren.

Verder geldt dat voor vaste j de getallen µij , i ∈ S, de unieke oplossing zijn van het volgende stelsel lineaire
vergelijkingen:

µij = 1 +
∑
k 6=j

pikµkj , i ∈ S. (8.5)

Ook het stelsel (8.5) is intüıtief in te zien. Het verwachte aantal stappen om van i naar j te gaan is 1 (namelijk
de eerste stap), plus - als we niet in j, maar in k 6= j komen - µkj stappen; de kans dat we vanuit i in k 6= j
komen is pik en k kan iedere toestand verschillend van j zijn; dit geeft: µij = 1 +

∑
k 6=j pikµkj .

Vervolg vlo op kubus
Het is eenvoudig in te zien dat, om in een hoekpunt weer terug te keren, een even aantal stappen nodig is.
Omdat er ook een positieve kans is om in twee stappen terug te zijn heeft deze Markov keten periode 2. Om
de stationaire kansen te bepalen moeten we het volgende stelsel oplossen:
1
3π2 + 1

3π4 + 1
3π6 = π1; 1

3π1 + 1
3π3 + 1

3π7 = π2; 1
3π2 + 1

3π4 + 1
3π8 = π3;
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1
3π1 + 1

3π3 + 1
3π5 = π4; 1

3π4 + 1
3π6 + 1

3π8 = π5; 1
3π1 + 1

3π5 + 1
3π7 = π6;

1
3π2 + 1

3π6 + 1
3π8 = π7; 1

3π3 + 1
3π5 + 1

3π7 = π8; π1 + π2 + π3 + π4 + π5 + π6 + π7 + π8 = 1.

De oplossing luidt (ook in te zien op grond van symmetrie):
π1 = π2 = π3 = π4 = π5 = π6 = π7 = π8 = 1

8 .
We zullen nu het verwachte aantal stappen naar toestand 8 berekenen. Dit wordt verkregen als unieke oplossing
van het stelsel:

µ18 = 1 + 1
3µ28 + 1

3µ48 + 1
3µ68; µ28 = 1 + 1

3µ18 + 1
3µ38 + 1

3µ78; µ38 = 1 + 1
3µ28 + 1

3µ48;

µ48 = 1 + 1
3µ18 + 1

3µ38 + 1
3µ58; µ58 = 1 + 1

3µ48 + 1
3µ68; µ68 = 1 + 1

3µ18 + 1
3µ58 + 1

3µ78;

µ78 = 1 + 1
3µ28 + 1

3µ68; µ88 = 1 + 1
3µ38 + 1

3µ58 + 1
3µ78.

Op grond van de symmetrie is in te zien dat µ28 = µ48 = µ68 en dat µ38 = µ58 = µ78. Omdat µ88 = 1
π8

= 8,
volgt uit de laatste vergelijking van het stelsel dat µ38 = µ58 = µ78 = 7. Uit de derde vergelijking volgt:
µ28 = µ48 = µ68 = 9. Uit de eerste vergelijking volgt nu dat µ18 = 10.
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Probleem 3 Google PageRank
Met behulp van Markovketens kan berekend worden hoe vaak een ‘random surfer’ een gegeven pagina bezoekt.
Beschouw het volgende voorbeeldweb van 4 pagina’s.

Pagina 1 bevat links naar pagina’s 2 en 4; pagina 2 bevat links
naar pagina’s 1,3 en 4; pagina 3 bevat links naar pagina’s 2 en 4;
maar pagina 4 is een ‘eind’-pagina.

Een random surfer die willekeurig links aanklikt, springt met kans 1/2 van pagina 1 naar 2 of 4, etc., maar
blijft uiteindelijk hangen op pagina 4. Google lost dat op door vanuit een ‘eind’-pagina met kans 1/aantal
pagina’s een volgende pagina te kiezen. Dan krijgen we het volgende netwerk:

Dit netwerk definieert de overgangsmatrix van een Markovketen, en wel:

P =


0 1/2 0 1/2

1/3 0 1/3 1/3
0 1/2 0 1/2

1/4 1/4 1/4 1/4


De frequenties dat een random surfer een gegeven pagina bezoekt kunnen we nu berekenen door de stationaire
verdeling van deze matrix uit te rekenen. Dan krijgen we

π = (2/11, 3/11, 2/11, 4/11)

De π-waarde van een pagina is gelijk aan zijn Google PageRank. Bij het intypen van een zoekopdracht
verschijnen de relevante pagina’s in volgorde van hun π-waarde!

18



Maar...hierbij kan zich een probleem voordoen. Zie hiervoor het volgende miniweb.

Vanuit pagina 1 kunnen pagina’s 3 en 4 nooit bereikt worden door de random surfer en omgekeerd. Google
lost dat op door de random surfer’s gedrag iets aan te passen: met kans d besluit de random surfer een nieuwe
link-reeks te starten, en vervolgens kiest hij elke pagina met kans 1/aantal pagina’s; met kans 1 − d gaat hij
door met zijn link-reeks. Het is onbekend welke waarde Google aan d gegeven heeft, men denkt ongeveer
0,85. Dit definieert een nieuwe overgangsmatrix. In ons eerste voorbeeldweb krijgen we als uiteindelijke
overgangsmatrix

0, 15


0 1/2 0 1/2

1/3 0 1/3 1/3
0 1/2 0 1/2

1/4 1/4 1/4 1/4

+ 0, 85


1/4 1/4 1/4 1/4
1/4 1/4 1/4 1/4
1/4 1/4 1/4 1/4
1/4 1/4 1/4 1/4

 .

De bijbehorende stationaire verdeling is vervelend met de hand uit te rekenen. De π-waarden zijn de uitein-
delijke PageRank.

N.B. In de loop van de jaren is PageRank berekening gecompliceerder geworden, bijv. om fraude te voorkomen.
Details zijn grotendeels onbekend.

Markov beslissingsketens Bij Markov beslissingsketens hebben we niet te maken met één Markov keten,
maar met een aantal Markov ketens. Er moet dan worden beslist welke keten de beste is voor een gegeven
optimaliteitscriterium. Formeel is dit model, dat genoteerd wordt met (S,A, p, r) als volgt.

• S is weer een eindige toestandsruimte.

• In iedere toestand i ∈ S wordt een actie uit een eindige actieverzameling A(i) gekozen.

• Als het systeem zich op zeker moment in toestand i bevindt en actie a ∈ A(i) wordt gekozen, dan gebeurt
het volgende:

1) er is een directe opbrengst ri(a);

2) met overgangskans pij(a) is het systeem op het volgende beslissingstijdstip in toestand j.

Als in toestand i als actie a = f(i) ∈ A(i) wordt gekozen, dan gedraagt het systeem zich als een Markov keten
met overgangsmatrix P (f), waarbij {P (f)}ij = pij(f(i)). Een regel die in iedere toestand en op ieder tijdstip
voorschrijft welke actie wordt gekozen heet een strategie. Bij strategie f hoort ook een opbrengstvector r(f),
waarvan de i-de component ri(f(i)) is, i ∈ S.

Casinomodel
Een Casino-bezoeker gaat het Casino binnen met een bepaald bedrag en stelt zich ten doel om dat bedrag te
vergroten tot precies N euro. Als hij dat bereikt heeft, dan stopt hij. Ook als hij niets meer stopt hij. Welke
strategie maximaliseert zijn kans om met N euro te stoppen?
Als hij een bepaald bedrag inzet, dan wint hij met kans p zijn inzet en met kans 1 − p verliest hij deze. Als
hij op een gegeven moment i euro heeft dan kan hij 1, 2, . . . , i euro inzetten. Omdat hij niet meer wil bereiken
dan N euro (wat een zelfbeheersing!) zal hij hoogstens min(i,N − i) inzetten.
Het bijbehorende Markov beslissingsmodel is:
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• S = {0, 1, . . . , N}.

• A(0) = A(N) = {0}, A(i) = {1, 2, . . . ,min(i, n− i)}, i = 1, 2, . . . , N − 1.

• p0j(0) =

{
1, j = 0
0, j 6= 0

pNj(0) =

{
1, j = 0
0, j 6= 0

pij(a) =

 p j = i+ a
1− p j = i− a a ∈ A(i), i 6= 0, N

0 j 6= i+ a, i− a

• ri(a) = 0 voor a ∈ A(i), i 6= N en rN (0) = 1.

Ook een Markov beslissingsketen is te visualiseren met een netwerk. Voor iedere toestand is er weer een
knooppunt en voor iedere positieve overgangskans is er een pijl. Omdat deze kansen afhangen van de actie,
zijn de pijlen dus ook afhankelijk van de actie en geven we dit aan met een enkele, dubbele of drievoudige,..
pijl voor de eerste, tweede, derde,.. actie. Bij een pijl (i, j) die behoort bij actie a zetten we twee getallen:
(pij(a), ri(a)). Bij bovenstaand probleem met N = 4 hoort dus het volgende netwerk:

���0 ���1 ���2 ���3 ���4(1,0)

(1,1)

�(1−p,0) �(1−p,0) �(1−p,0)

3
7

(p,0)

+/(1−p,0)

-(p,0) -(p,0) -(p,0)

= actie 0, - = actie 1, -- = actie 2

We hebben nog niet gesproken over het optimaliteitscriterium dat gehanteerd wordt. We zullen er enkele
bespreken.

Oneindige horizon en verdisconteerde opbrengst

Veronderstel dat het rentepercentage r is per periode, bijvoorbeeld per jaar. Een bedrag B op tijdstip 0 is dus
één jaar later (1 + r) · B waard, na twee jaar (1 + r)2 · B en na t jaar (1 + r)t · B. Indien we opbrengsten in
de toekomst in het heden willen waarderen, dan gebruiken we verdiscontering, d.w.z. een bedrag dat wordt
verkregen in periode t wordt voor de waardering in het heden vermenigvuldigd met (1 + r)−t, want nu geldt
dat (1 + r)−t ·B in jaar t een bedrag B waard is.

Laat α = (1 + r)−1, dan is α een getal tussen 0 en 1 (hoe dichter bij 1 hoe lager het rentepercentage) en α
wordt de verdisconteringsfactor genoemd.

Verdiscontering stelt ons in staat de opbrengsten over een oneindige periode (we spreken dan over een oneindige
horizon) bij elkaar op te tellen tot een eindig getal: zij |ri(a)| ≤M voor alle toestanden i en acties a ∈ A(i), dan
is de verdisconteerde opbrengst over de oneindige horizon begrensd door M+αM+α2M+· · · = (1−α)−1M <
∞.

Beschouw een strategie f met overgangsmatrix P (f) en opbrengstvector r(f). De verwachte verdisconteerde
opbrengst onder deze strategie f over een oneindige horizon als we starten in toestand i noteren we met vαi (f).
Dit geeft een vector vα(f), waarvoor geldt:

vα(f) = r(f) + αP (f)r(f) + α2P 2(f)r(f) + · · ·+ αtP t(f)r(f) + · · ·

= {
∑∞
t=0 α

tP t(f)}r(f) = {I − αP (f)}−1r(f).
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De laatste gelijkheid is een generalisatie van de meetkundige reeks van reële getallen, waarvoor geldt dat∑∞
t=0 x

t = (1− x)−1.

De waarde-vector vα is gedefinieerd door vα = maxf vα(f). Een strategie f∗ heet een optimale strategie
als vα(f∗) = vα. Er kan worden aangetoond dat in het verdisconteerde model de waarde-vector de unieke
oplossing is van de zogenaamde optimaliteitsvergelijking, die de volgende gedaante heeft:

xi = max
a∈A(i)

{ri(a) + α
∑
j

pij(a)xj}, i ∈ S. (8.6)

Bovendien kan worden aangetoond dat een strategie f optimaal is als:

vαi (f) ≥ ri(a) + α
∑
j

pij(a)vαj (f), i ∈ S, a ∈ A(i). (8.7)

Voorbeeld: Optimaal Onderhoud
Veronderstel dat we een machine hebben die in drie mogelijke toestanden kan zijn: goed (toestand 0), middel-
matig (toestand 1) of slecht (toestand 2). Aan een goede machine doen we niets (actie 0); aan een middelmatige
machine kunnen we òfwel niets doen (actie 0), òfwel onderhoud plegen (actie 1), òfwel deze machine vervangen
door een nieuwe (actie 2); een machine in slechte staat vervangen we altijd door een nieuwe (actie 2).

Er zijn de volgende kosten:
c1: (productie)verlies als we ontdekken dat de machine in toestand 1 is;
c2: (productie)verlies als we ontdekken dat de machine in toestand 2 is;
c3: kosten als besloten wordt tot onderhoud voor een machine in toestand 1;
c4: kosten om een nieuwe machine aan te schaffen.

Voor de overgangskansen geldt het volgende.
Een machine in toestand 0 heeft een kans van 3

4 om op het volgende tijdstip nog steeds goed te zijn en een
kans van 1

4 om dan middelmatig te zijn. Een middelmatige machine waar geen onderhoud aan wordt gepleegd
heeft een kans van 7

8 om op het volgende tijdstip nog steeds middelmatig te zijn en een kans van 1
8 om dan

slecht te zijn. Een middelmatige machine waar wel onderhoud aan wordt gepleegd heeft een kans van 1
2 om

op het volgende tijdstip goed te zijn en een kans van 1
2 om dan middelmatig te zijn. Een nieuwe machine is

op het volgende beslissingstijdstip altijd goed. Het bijbehorende Markov beslissingsmodel is:

• S = {0, 1, 2}; A(0) = {0}, A(1) = {0, 1, 2}, A(2) = {2}.

• r0(0) = 0; r1(0) = −c1; r1(1) = −c1 − c3; r1(2) = −c1 − c4; r2(2) = −c2 − c4.

• p0j(0) =


3
4 j = 0
1
4 j = 1
0 j = 2

; p1j(0) =

 0 j = 0
7
8 j = 1
1
8 j = 2

; p1j(1) =


1
2 j = 0
1
2 j = 1
0 j = 2

p1j(2) =

 1 j = 0
0 j = 1
0 j = 2

; p2j(2) =

 1 j = 0
0 j = 1
0 j = 2

• Het bijbehorend netwerk is:

���0 ���1 ���23/4

1/4

1/8

7/8

-
1/2

�1/2

��
1

��
1

= actie 0, - = actie 1, -- = actie 2
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• De optimaliteitsvergelijking luidt:

vα0 = 0 + α( 3
4v
α
0 + 1

4v
α
1 ).

vα1 = max{−c1 + α( 7
8v
α
1 + 1

8v
α
2 ),−c1 − c3 + α( 1

2v
α
0 + 1

2v
α
1 ),−c1 − c4 + αvα0 }.

vα2 = −c2 − c4 + αvα0 .

Uit de eerste vergelijking volgt: vα0 = α
4−3αv

α
1 .

Vullen we deze waarde voor vα0 in de derde vergelijking in, dan geeft dit: vα2 = −c2 − c4 + α2

4−3αv
α
1 .

Met deze uitdrukkingen voor vα0 en vα1 wordt de tweede vergelijking:

vα1 = max
{
− c1 + α

8 {−c2 − c4 + (7 + α2

4−3α )vα1 },−c1 − c3 + α
2 (1 + α

4−3α )vα1 ,−c1 − c4 + α2

4−3αv
α
1

}
.

In deze laatste vergelijking komt als onbekende alleen vα1 voor. De vergelijking is nu oplosbaar door
de drie mogelijkheden voor het maximum afzonderlijk na te gaan. We zullen dit laten zien voor het
volgende getallenvoorbeeld met α = 0.9, c1 = 1, c2 = 2, c3 = 6 en c4 = 10.

(1) Stel vα1 = −c1 + α
8 {−c2 − c4 + (7 + α2

4−3α )vα1 }. Dan is vα1 = −16.50.

(2) Stel vα1 = −c1 − c3 + α
2 (1 + α

4−3α )vα1 . Dan is vα1 = −29.35.

(3) Stel vα1 = −c1 − c4 + α2

4−3αv
α
1 . Dan is vα1 = −29.18.

Uit het bovenstaande volgt dat vα1 = −16.50 en dat in toestand 1 actie 0 optimaal is (in de andere
toestanden was er geen keuze). Hieruit volgt ook dat vα0 = −11.42 en vα2 = −22.28.

Probleem 9 Testen van een medicijn is een voorbeeld dat als een verdisconteerde Markov beslissingsketen
kan worden gemodelleerd en opgelost. We hebben een bekend medicijn met genezingskans p, en een nieuw
medicijn met onbekende genezingskans, zeg θ. Omdat de dokter er nog niets over weet, kan θ met even grote
kans kleiner dan 1/2 zijn als groter dan 1/2, etc.

De enige relevante informatie die de dokter steeds heeft, is het aantal genezen patiënten en niet-genezen
patiënten dat met het nieuwe medicijn behandeld is. Toedienen van het bekende medicijn geeft geen extra
informatie, omdat de kans op genezing door het bekende medicijn bekend is verondersteld.

• Als toestanden kiezen we: paren (g, ng), met g het aantal genezen patiënten door toedienen van het
nieuwe medicijn en ng het aantal niet genezen.

• Bij elke nieuwe behandeling heeft de dokter de keuze om te behandelen met het bekende medicijn (actie
0), of met het nieuwe medicijn (actie 1). Als hij besluit om met het bekende medicijn te behandelen, dan
blijft de toestand hetzelfde. Als hij besluit om met het nieuwe medicijn te behandelen, dan is de kans
dat de behandelde patiënt geneest gelijk aan (g + 1)/(g + ng + 2), en (ng + 1)/(g + ng + 2) dat hij niet
geneest (dit kost wat rekenwerk). Dus p(g,ng)(g+1,ng)(1) = (g + 1)/(g + ng + 2), en p(g,ng)(g,ng)(0) = 1,
etc.

• We willen het verwachte verdisconteerde aantal genezen patiënten maximaliseren. Hierbij tellen we ook
de patiënten mee die genezen zijn door toedienen van het bekende medicijn. Dus voor elk genezen patiënt
is er een opbrengst 1. Dit gebeurt niet met zekerheid maar met kans (g + 1)/(g + ng + 2) in toestand
(g, ng) als de dokter het onbekende medicijn toedient. Dus geldt: r(g,ng)(1) = (g + 1)/(g + ng + 2) · 1 =
(g + 1)/(g + ng + 2). Evenzo geldt r(g,ng)(0) = p.

Dan wordt de optimaliteitsvergelijking:

vα(g,ng) = max{p+ αvα(g,ng),
g+1

g+ng+2 + α g+1
g+ng+2v

α
(g+1,ng) + α ng+1

g+ng+2v
α
(g,ng+1)}

= max{ p

1− α
, g+1
g+ng+2 + α g+1

g+ng+2v
α
(g+1,ng) + α ng+1

g+ng+2v
α
(g,ng+1)},
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waarbij p/(1 − α) het verwachte verdisconteerde aantal patiënten is dat geneest met het bekende medicijn.
Deze vergelijking is niet gemakkelijk op te lossen. Numeriek kun je hiervoor wel benaderingen afleiden. Als
we α = 0.95 aannemen, dan krijgen we de volgende tabel die de grootste waarden van p bevatten waarvoor
het optimaal is om een volgende patiënt met het nieuwe medicijn te behandelen.

ng/g 0 1 2 3 4 5
0 0, 7614 0, 8381 0, 8736 0, 8948 0, 9092 0, 9197
1 0, 5601 0, 6810 0, 7443 0, 7845 0, 8128 0, 8340
2 0, 4334 0, 5621 0, 6392 0, 6903 0, 7281 0, 7568
3 0, 3477 0, 4753 0, 5556 0, 6133 0, 6563 0, 6899
4 0, 2877 0, 4094 0, 4898 0, 5493 0, 5957 0, 6326

De betekenis is als volgt. Stel p = 0, 6. Stel we (g, ng) = (3, 2) is waargenomen, d.w.z. er zijn 3 patiënten
door het nieuwe medicijn genezen en 2 niet. Het getal dat in de rij bij 2 en de kolom onder 3 staat is
0,6903. p = 0, 6 < 0, 6903, dus dan is het optimaal de volgende patiënt ook weer met het nieuwe medicijn te
behandelen. Let wel, de geschatte kans dat het nieuwe medicijn werkt is dan (3 + 1)/(2 + 3 + 2) = 4/7, dit
is kleiner dan de kans 0,6 dat het bekende medicijn werkt!. Desalniettemin wordt het nieuwe medicijn toch
gebruikt!
Als er maar 1 patiënt genezen was door het nieuwe medicijn en 2 niet, dan is p = 0, 6 > 0, 5621. Het was
optimaal om vanaf dat moment patiënten alleen nog maar met het bekende medicijn te behandelen.

Oneindige horizon en totale opbrengst
Soms is het begrip ’de totale verwachte opbrengst’ ongedefinieerd, maar in andere gevallen is dit begrip wel
zinvol. Dit zijn in het algemeen modellen die kans 1 hebben om te stoppen, ofwel in een zogenaamde ’eindtoe-
stand’ komen waar ze in blijven en waar geen opbrengsten meer zijn. In dat geval blijven de eigenschappen
van het verdisconteerde model ook voor α = 1 geldig.

Noteer de totale opbrengst onder strategie f met v(f) en de waarde-vector met v. Dan kan worden aangetoond
dat de waarde-vector v weer de unieke oplossing is van een optimaliteitsvergelijking, namelijk van

xi = max
a∈A(i)

{ri(a) +
∑
j

pij(a)xj}, i ∈ S. (8.8)

Ook geldt dat een strategie f optimaal is als

vi(f) ≥ ri(a) +
∑
j

pij(a)vj(f) voor alle i ∈ S en a ∈ A(i). (8.9)

Een speciaal geval van dit model is het volgende.

Optimaal stoppen van een Markov keten

In dit model zijn er in iedere toestand twee acties: 0 (stoppen) en 1 (doorgaan). Als in toestand i actie 0 wordt
gekozen, dan krijgen we een directe opbrengst ri en stopt het proces (formeel te modelleren als pij(0) = 0
voor alle j ∈ S); als actie 1 wordt gekozen, dan gaat het proces verder met opbrengst si en overgangskansen
pij , j ∈ S.

We willen de totale opbrengst maximaliseren en het gaat in iedere toestand om een keuze tussen stoppen of
doorgaan. Laat S0 de deelverz. van de toestanden zijn waar stoppen optimaal is. Er kan worden aangetoond
dat de resultaten van het verdisconteerde model ook voor dit model gelden, met verdisconteringsfactor α = 1,
indien S0 minstens één element bevat en er voor iedere toestand die niet tot S0 behoort een positieve kans is
om S0 te bereiken in de Markov keten met overgangskansen pij . In dat geval luidt de optimaliteitsvergelijking:

xi = max{ri, si +
∑
j

pijxj}, i ∈ S. (8.10)

Laat S1 = {i ∈ S | ri ≥ si +
∑
j pijrj}, d.w.z. de toestanden waarin direct stoppen niet slechter is dan

nog één stap en dan stoppen. Merk op dat S1 direct uit de data van het model volgt en dat het intüıtief
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aannemelijk is dat in toestanden van S1 stoppen optimaal is. Dit is niet altijd het geval, maar wel als het
stopprobleem monotoon is: een optimaal stopprobleem heet monotoon als pij = 0 voor alle i ∈ S1 en alle
j /∈ S1. Er kan worden aangetoond dat voor een monotoon stopprobleem geldt dat S0 = S1: in dit geval is de
optimale strategie dus direct te geven.

Verkoop van een huis
Iemand wil zijn huis verkopen en krijgt iedere week een bod op zijn huis. Laat pj de kans zijn op een bod ter
grootte j, 0 ≤ j ≤ N . We nemen aan dat een bod dat niet onmiddellijk wordt geaccepteerd niet verloren gaat,
maar ook later kan worden geaccepteerd. Wachten is echter wel nadelig: indien het huis niet wordt verkocht
zijn er wekelijks kosten c. Wat is een optimale verkoopstrategie?
We modelleren dit probleem als het optimaal stoppen van een Markov keten. We moeten daarvoor eerst een
keuze maken wat we als toestand nemen. Hierin moet de relevante informatie worden opgeslagen. Van de
biedingen tot nu toe is alleen het hoogste bod relevant: vandaar dat we met toestand j aangeven dat j het
hoogste bod tot nu toe is.
Het model is als volgt:

S = {0, 1, . . . , N}; A(i) = {0, 1}, i ∈ S; ri = i, i ∈ S; si = −c, i ∈ S; pij =


0 j < i∑i
k=0 pk j = i

pj j > i

We zullen allereerst laten zien dat het probleem monotoon is.

S1 = {i ∈ S | ri ≥ si +
∑
j pijrj} = {i ∈ S | i ≥ −c+

∑N
j=i+1 pj · j +

∑i
j=0 pj · i}

= {i ∈ S | i+ c ≥
∑N
j=i+1 pj · j + (1−

∑N
j=i+1)pj · i} = {i ∈ S | c ≥

∑N
j=i+1 pj(j − i)}.

Ga zelf na dat
∑N
j=i+1 pj(j − i) = pi+1 + 2pi+2 + · · ·+ (N − i)pN monotoon dalend is in i.

Zij i∗ = min{i | c ≥
∑N
j=i+1 pj(j − i)}, dan is S1 = {i ∈ S | i ≥ i∗}. Omdat pij = 0, j < i, geldt dat het

probleem monotoon is. Een optimale strategie is dus om het eerste bod te accepteren dat minstens i∗ is. Merk
op dat i∗ de interpretatie heeft van de minimale waarde waarvoor de verwachte kosten c in de komende periode
bij niet-accepteren minstens zo groot zijn als de verwachte extra winst

∑N
j=i+1 pj(j − i) bij wel-accepteren.

Op zich is dit een voor de hand liggend resultaat.

Probleem 11. Hoeveel patiënten behandel je? Dit is een voorbeeld van een optimaal stopprobleem.

• De toestandsruimte S = {0, . . . , 100, ∗}. Toestand i 6= ∗ betekent dat er totnutoe i succesvolle behan-
delingen zijn geweest; * betekent dat de dokter gestopt is met behandelingen.

• pij is de kans dat de volgende succesvolle behandeling de j-de is, gegeven dat we i succesvolle behan-
delingen hebben gehad. Dus geldt

pij =


(1− p)j−i−1p, i < j ≤ 100, i 6= ∗
1−

∑100
j=i+1 pij = (1− p)100−i, j = ∗, i 6= ∗

0, j ≤ i, i 6= ∗ of j ≤ 100, i = ∗
1, i = j = ∗

• ri = (1−p)100−i is de kans dat de huidige succesvolle behandeling i ook de laatste succesvolle behandeling
was, i ≤ 100; r∗ = 0.

• si = 0.

We bepalen de stop-verzameling

S1 = {i | ri ≥
∑
j>i

pijrj}

= {i | (1− p)100−i ≥
100∑

j=i+1

(1− p)j−i−1p(1− p)100−j}
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= {i | 1 ≥
100∑

j=i+1

p

1− p
} = {i | (100− i)p

1− p
≤ 1}

= {i | i ≥ i∗},

met i∗ = min{i | i ≥ 100 − (1 − p)/p}. S1 is ten duidelijkste monotoon, omdat i ∈ S1 en j > i of j = ∗
impliceert dat j ∈ S1.

De optimale strategie is dus patiënten 1, . . . , i∗−1 te behandelen, en dan na de eerste succesvolle behandeling
hierna te stoppen. De bijbehorende kans om te stoppen met de laatste succesvolle behandeling als deze
strategie gevolgd wordt, is de waarde x0 voor de oplossing van (7.10). Berekening geeft dat

x0 = xi∗−1

=
∑
j≥i∗

(1− p)j−i
∗
p(1− p)100−j

=
∑
j≥i∗

p(1− p)100−i
∗

= (100− i∗ + 1)p(1− p)100−i
∗
.

Men kan bewijzen dat dit minstens 1/e ≈ 1/3 is!

8.1 Eénmalige besluitvorming door meerdere beslissers: niet-coöperatief spel

In de speltheorie hebben we te maken met problemen waarbij meer dan één beslisser aanwezig is. De beslissers
hebben in het algemeen uiteenlopende doelstellingen. Indien de spelers ieder een bepaalde strategie kiezen,
dan krijgt iedere speler een zekere uitbetaling. De modellen die we in de speltheorie tegenkomen kunnen op
verschillende manieren worden ingedeeld. We onderscheiden:
- tweepersonen-spelen en meer-personen-spelen;
- nulsomspelen (som van alle uitbetalingen is 0) en niet-nulsomspelen;
- coöperatieve spelen (combinevorming is toegestaan) en niet-coöperatieve spelen.

We beschouwen alleen de niet-coöperatieve speltheorie. Bij niet-coöperatieve spelen er van uit dat niet kan
worden aangenomen dat spelers gaan samenwerken. Dit kan door onwil van de spelers komen, maar ook
door een gebrek aan communicatie. In de non-cooperatieve spelen gaat het om het bepalen van individuele
strategieën voor de verschillende spelers. Enkele voorbeelden van niet-coöperatieve spelen zijn de volgende
spelen.

Matrixspel (tweepersonen nulsomspel)

A =

 1 4 3 2
5 2 6 4
3 2 1 2

 De spelers S1 en S2 kiezen onafhankelijk van elkaar een rij resp. een kolom.
Indien S1 rij i kiest en S2 kolom j, dan ontvangt S1 het bedrag aij van S2. S1

wil zijn uitbetaling maximaliseren en S2 wil dat bedrag minimaliseren. Wat
zijn voor beide spelers optimale strategieën?

Prisoners dilemma (tweepersonen niet-nulsomspel)
Twee van moord verdachte personen worden gearresteerd en onafhankelijk van elkaar verhoord. Ze kunnen
daarbij bekennen of ontkennen. Als beiden ontkennen, dan is er onvoldoende bewijslast en worden beiden
slechts veroordeeld voor verboden wapenbezit. Voor dit vergrijp moeten zij 6 maanden celstraf ondergaan.
Als beiden bekennen, dan krijgen beiden 4 jaar celstraf. Als één van beiden bekent en de ander ontkent,
dan wordt de persoon die bekent als kroongetuige beschouwd. De kroongetuige krijgt voor zijn verklaring
vrijspraak (om daarmee de ander te kunnen veroordelen) en de ander krijgt een extra zware celstraf van 5
jaar. Deze gegevens kunnen worden samengevat in onderstaande zogenaamde bi-matrix. Ieder element heeft
twee posities: het eerste is de uitbetaling (het tegengestelde van de strafmaat met als eenheid een half jaar)
aan persoon 1, het tweede is de uitbetaling aan de tweede persoon. De rijen en kolommen horen bij de
mogelijkheden voor deze personen: A betekent ontkennen en B bekennen; de rijen horen bij persoon 1, de
kolommen bij persoon 2.
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A B
A (-1,-1) (-10,0)
B (0,-10) (-8,-8)

Wat is voor beide spelers de beste strategie?
(ze mogen niet met elkaar overleggen)

Koude oorlog - een variant van het Prisoners dilemma
De situatie in de koude oorlog is interessant om te bestuderen met behulp van niet-coöperatieve speltheorie.
Stel dat er twee partijen zijn, de Verenigde Staten (VS) en de Sovjet Unie (SU). Stel dat beide partijen genoeg
kernwapens hebben om elkaar volledig te vernietigen. Wat is de te volgen strategie, als je niet zelf begint met
aanvallen?
Neem aan dat de waarderingen voor de verschillende keuzes als beneden zijn. Bij voorbeeld geeft de VS waarde
10 aan de situatie dat hij aanvalt, maar de SU.

SU

VS

(Niet aanvallen Aanvallen

Niet aanvallen (5, 5) (0, 10)
Aanvallen (10, 0) (0, 0)

)
Deze situatie is te analyseren met een “wat-als” analyse: wat doe ik, gegeven dat mijn tegenstander(s) iets
doet? In dit geval, of de VS aanvalt of niet, het is voor de SU altijd voordeliger aan te vallen. Dezelfde
redering wordt door de VS gevolgd. Beide landen kiezen dus voor de aanval, ook al is niet-aanvallen gunstiger.
Beide landen worden ‘gedreven’ tot het kiezen voor de ongunstigere situatie van aanvallen, t.o.v. de niet-
aanvalssituatie. Deze conclusie heeft destijds een nogal shockerend effect gehad! In Wiskundige termen is
de keuze voor beide landen om aan te vallen een zogenaamd ‘Nash-evenwicht’. Dit wordt hieronder nader
besproken.
Soms kun je echter ook een actie van de ander voorkomen: door te dreigen dat je je strategie baseert op de
minimalisatie van de waarde van de tegenstander, kun je uitkomen op een situatie die voor jou beter is. Een
essentieel onderdeel in deze strategie is dus de communicatie van jouw strategie naar de tegenstander.

N.B. de hoogte van de waarderingen in de matrices maakt in bovenstaande twee voorbeelden van het Prisoners
dilemma niet uit. Het gaat alleen om de onderlinge relatie!

8.2 Bi-matrix spelen

In het bi-matrix spel zijn er twee n×m matrices, zeg A en B.
Zoals in het Prisoners dilemma kiest S1 de rij en S2 de kolom. Zeg dat S1 rij i kiest en S2 kolom j. Dan
krijgt S1 Aij uitbetaald en S2 Bij . Een paar (i, j) heet een zuiver strategiepaar. Spelers mogen ook een
kansverdeling kiezen, waarmee ze hun rij of kolom bepalen. Zo’n paar kansverdelingen heet een gemengde
strategie.

Dit kunnen we preciezer definiëren als volgt. Laat.

X =
{

(x1, x2, . . . , xn)T
∣∣∣ xi ≥ 0 voor alle i en

n∑
i=1

xi = 1
}

(8.11)

en

Y =
{

(y1, y2, . . . , ym)T
∣∣∣ yj ≥ 0 voor alle j en

m∑
j=1

yj = 1
}
. (8.12)

Stel dat S1 en S2 de strategieën x ∈ X en y ∈ Y kiezen. Dan ontvangt S1∑
i

∑
j

xiAijyj = xTAy.

Dit verklaren we als volgt: S1 kiest met kans xi rij i en S2 kiest met kans yj kolom j: dan wordt het paar
(i, j) met kans xiyj gekozen en krijgt S1 een bedrag Aij . De verwachte uitbetaling aan S1 is dan de some van
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de kansen over all (rij,kolom) paren vermenigvuldigd met de bijbehorende uitbetaling. Evenzo krijg S2∑
i

∑
j

xiBijyj = xTBy.

Een paar strategieën (x∗, y∗) heet een (Nash) evenwichtspaar indien

(x∗)TAy∗ ≥ xTAy∗ en (x∗)TBy∗ ≥ (x∗)TBy voor alle x ∈ X en y ∈ Y. (8.13)

De interpretatie is dat eenzijdig afwijken van een speler zijn uitbetaling nooit kan verhogen. De belangrijkste
stelling voor bi-matrix spelen is de volgende stelling, die door John Nash is bewezen.

Theorem 8.1 Ieder bi-matrix spel heeft minstens één Nash evenwichtspaar.

Nash’s Stelling geeft geen algoritme om een evenwichtspaar te vinden. Zuivere evenwichtsparen (als die er
zijn) zijn wel gemakkelijk te vinden: zet een ∗ bij het maximum van de kolommen van A en een ∗ bij het
maximum van de rijen van B. Als er een ∗ staat bij het (i, j)-de element van A en van B, dan is (i, j) een
zuiver evenwichtspaar. Waarom? In Koude Oorlogsvoorbeeld is de situatie dat beide landen voor de aanval
kiezen zo’n zuiver evenwichtspaar.

Probleem 7 Kyoto Protocol is een typisch voorbeeld van een Prisoners dilemma!
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