
Глава 23: Да добавим неопределеност: Риск от банкрут при несигурни уинрейтове 
Един от авторите има едно повтарящо се видение за свят, където над главата на всеки играч на 
масата се появява холограмна проекция, която показва „истинското“ очакване на играча в 
текущата ръка/игра/сесия заедно със състоянието на ума му и други подобни. За съжаление, 
такива холограми не съществуват и ние трябва да оценяваме тези неща сами. В Част 1 
дискутирахме параметрите за оценка. В този раздел ще разгледаме комбинация от формулата 
за риска от банкрут, която пресметнахме в предната глава и която е базирана върху солиден, 
известен уинрейт, и неопределено разпределение на уинрейтове, получено от наблюдаваните 
данни. Тук ще се фокусираме върху лимитен покер, макар че тези принципи могат да се 
приложат по същия начин и в безлимитни игри. Обаче, тъй като този анализ се осланя на 
формулата за риска при нормално разпределение, той не може да бъде използван за решаване 
на задачи, включващи турнири. 

Да предположим, че един играч е изиграл някакъв брой часове N с уинрейт w и стандартно 
отклонение s. На първо място, можем да отбележим, че стандартните отклонения на една  
извадка се сближават доста бързо със стандартните отклонения на популация. Така, по време на 
анализа, ще използваме s като стандартното отклонение σ на играта. Обаче, от нашия опит 
знаем, че w въобще не се стреми към µ на „истинския“ уинрейт на играча, защото величината s 
е висока спрямо w. 

За да видим това, нека си представим, че знаехме, че µ = 1 бет/час и σ = 12 бета/час и извадката 
ни е от 100 часа, в резултат на която получаваме w. Съгласно правилото на трите сигми имаме 
68% вероятност  w да се окаже в интервала между 0 и 200 залога/бета, а в 32% от случаите този 
резултат ще е отдалечен от средната стойност на разстояние, по-голямо от 1 залог/час. Да речем, 
че нашият играч има банкрол от 200 залога. Очевидно е, че разликата за риска от банкрут при 0 
залога/час и 2 залога/час е огромна! 

0 залога:  

R(200) = 1 

2 залога: 

R(200) = e-800/144 = 0.387% 

Така, това е близо до 100%-тов диапазон от RoR стойности, като всичките те са в рамките на едно 
стандартно отклонение от средната стойност на популация. Има доста съществена разлика 
между RoR при уинрейтове от 0,8 ВВ/час и 1 ВВ/час: 

0.8 bets: 

R(200) = e-320/144 = 10.84% 

1 bet: 

R(200) = e-400/144 = 6.22% 

Обаче, процесът на събиране на достатъчно емпирични данни, които да ни кажат разликата 
между първото и второто е трудна задача. Имаме дилема. Можем да използваме нашият 
уинрейт и стандартното отклонение w и s и просто да приемем, че те са точни; все пак, 
истинската средна стойност на нашата популация може съществено да се различава от 
наблюдаваните стойности. Един по-груб подход е да се справим с неопределеността на нашия 
уинрейт чрез използване на разпределение от уинрейтове вместо да разглеждаме един отделен 
уинрейт. Можем да го направим като използваме нормално разпределение със средна стойност 
на наблюдавания от нас уинрейт и стандартно отклонение, равно на стандартната грешка в 
наблюдавания уинрейт. След това можем да използваме функцията за риска от банкрут за 
нормално разпределение като стойностна функция и това хипотетично разпределение от 



уинрейтове – като съответната функция на плътността. Тогава очакваната стойност на функцията 
за риска ще бъде интеграл от произведението на тези две функции. 

Има смисъл да се опитаме да обясним този процес някак си с по-малко използване на 
технически език. Имаме някакъв наблюдаван уинрейт w. Ще кажем, че можем да построим една 
крива за нормално разпределение около w. Колкото по-близо сме до w, толкова е по-висока 
вероятността да сме близо до истинският ни уинрейт. За всяко w можем да използваме 
функцията за риска от банкрут, която сме пресметнали, за да намерим риска за този определен 
уинрейт. След това, ако умножим всичките стойности на риска по вероятността тази стойност да 
е истинският ни уинрейт и да ги съберем всичките, ще получим претеглен риск от банкрут, който 
е по-точен от това просто да предположим нещо при даден уинрейт. 

Важно е да се отбележи тук, че можем да го направим при наличие на съвсем малко данни за 
дадена игра. Ако имаме малък брой часове игра, дисперсията на разпределението на 
уинрейтове ще бъде доста голяма. Както ще видим, дисперсията на разпределението на 
уинрейтове е доста критична стойност за намирането на този претеглен риск от банкрут. 

Читателят може също така да си припомни, че предупредихме относно простото прилагане на 
нормалното разпределение към наблюдаваните резултати, когато говорехме за доверителни 
интервали в Част 1. Това предупреждение все още е в сила; фактически, използването на този 
метод не обединява информацията за основното разпределение. Това е вярно по-специално 
там, където наблюдаваната средна стойност е много висока, когато анализа на Бейс би попречил 
на наблюдението, свързано с разпределението на уинрейтове на популация. Все пак, тъй като 
този наклон е ограничен от дясната «опашка» на нормалното разпределение, неговата величина 
е доста малка в сравнение с нарастването при точността, която получихме, прилагайки метода. 
А опита за корекция на този наклон изисква да се опитаме да характеризираме формата на 
априорното разпределение, от което е избран този играч. 

 Имайки това на ум, нека да конкретизираме термините в този модел. 

Един играч е изиграл N ръце с уинрейт w и стандартно отклонение на ръка s. Играчът има 
банкрол b. Неговият риск от банкрут за някакъв определен уинрейт е: 

R(w,b) = exp(
−2𝑤𝑏

𝑠2
) 

f(x) = exp(
−2𝑤𝑏

𝑠2
) 

Стандартната грешка за неговия наблюдаван уинрейт е: 

𝜎𝑤 = 𝑠/√𝑁 

Неговите наблюдения за уинрейта създават функция за нормална плътност около средна 
стойност w и стандартно отклонение σw. 

𝑝(𝑥) = (
1

𝜎𝑤√2𝜋
)𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥 − 𝑤)2

2𝜎𝑤2
) 

Използвайки формулата 22.3, получаваме: 

< 𝑣(𝑥) >= ∫ 𝑣(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

 

Това уравнение изисква от нас интегриране от -∞ до +∞; обаче, ние знаем, че рискът от банкрут 
за уинрейтове вляво от 0 е винаги 1. Можем да разделим този интеграл на две части: интегралът 
от 0 до ∞ от стойностната функция (риск от банкрут), умножена по функцията за плътност 
(нормална за разпределението на уинрейтове), плюс функцията за плътност от -∞ до 0. 
Последното е равно на вероятността уинрейтът да е равен на 0 или да е по-малък от 0. 



< 𝑣(𝑥) >= (
1

𝜎𝑤√2𝜋
)∫ 𝑒𝑥𝑝 (

−2𝑥𝑏

𝜎2
)

∞

0

𝑒𝑥𝑝 (
−(𝑥 − 𝑤)2

2𝜎𝑤2
) + 𝑝(𝑤 < 0) 

Последният термин е най-важната характеристика в подхода към този метод. Неопределеността 
около уинрейта и идеята да имаш банкрол с какъвто и да е размер не ни предпазва от риска от 
банкрут, който идва от факта да бъдеш губещ играч. Тази вероятност, както ще видим, е свързана 
директно с неопределеността на σw; колкото е по-висока тази дисперсия, толкова е по-голям 
шансът уинрейта да е под нула. Също така, рискът от банкрут за уинрейтове, които са 
положителни, но са много ниски, е доста висок сам по себе си. 

Сега можем да покажем съвсем практическа причина за използването на нормалното 
разпределение за уинрейтовете. Тъй като и нормалното разпределение и формулите за риска 
от банкрут са експоненциални, горният израз се опростява! 

(
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Сега да приемем, че u = 2𝑏
𝜎𝑤
2

𝜎2
−𝑤 

(
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(
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Тази втора експонента не съдържа х стойности, така, можем да я извадим извън интеграла, 
оставайки с константа, умножена по функцията за нормално разпределение: 

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑤2 − 𝑢2

2𝜎𝑤2
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Сега трябва да въведем някои означения и да дискутираме нормалните разпределения. 

В Глава 3 дефинирахме: 

Ф(𝑧) =
1

√2𝜋
∫ exp(−

𝑥2

2
)

𝑧

−∞

 

Където z беше нормализиран z-резултат. 

Ф(t) репрезентира областта под кривата за нормалното разпределение за едно разпределение 
със средна стойност 0 и стандартно отклонение от 1 в ляво от х – ние наричаме това кумулативна 
функция на нормално разпределение. 

Ако тази функция за нормално разпределение имаше под интегрални изрази от -∞ до +∞, тогава 
тя би била равна на 1. Обаче, тя се интегрира от 0 до ∞. Това означава, че тя е равна на 

кумулативната функция за нормално разпределение за z-резултат от –u/σw, или (𝑤 − 2𝑏
𝜎𝑤
2

𝜎2
)/σw. 



Този тип стойности може да бъде потърсен в таблица или получен чрез използване на функции 
на Excel. 

И така, оставаме с: 

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑤2 − 𝑢2

2𝜎𝑤2
) (Ф(−𝑢/𝜎𝑤)) + 𝑝(𝑤 < 0) 

−
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Имаме и допълнително опростяване: 

𝑅𝑜𝑅𝑈 = 𝑅(𝑤, 𝑏)𝑒𝑥𝑝(2𝑏2
𝜎𝑤
2

𝜎4
)(Ф((𝑤 − 2𝑏

𝜎𝑤
2

𝜎2
)/𝜎𝑤)) + (−𝑤/𝜎𝑤)    

 (23.1) 

Това е формулата за риска от банкрут при неопределеност (RoRU). Тя съдържа по същество 
четири отделни елемента. 

Първото е R(w,b), което е просто нормално разпределеният риск от банкрут на базата 
наблюдавания уинрейт. Този фактор след това се умножава по втория елемент, който е 
експонента, включваща квадрата на банкрола и стандартните отклонения както на играта, така 
и на наблюдаваните уинрейтове. Всичко това се умножава по коефициент на кумулативното 
нормално разпределение за допълнителен израз, включващ w, банкрола b и стандартните 
отклонения и на двете разпределения. Това произведение (от първите три елемента) е 
претегления риск от банкрут за играча с положителни уинрейтове. Последният елемент е 
кумулативното стандартно нормално разпределение за уинрейтове, които са отрицателни, 
умножено по риска от банкрут за такива уинрейтове, който е 1. 

Тук виждате таблица, която показва някои пресмятания на риска от банкрут с използване на 
нормалното разпределение RoR, както и пресмятане на RoRU (риск от банкрут при 
неопределеност): 



 

Фиг. 23.1 Риск от банкрут и уинрейт (банкрол: 100, отклонение 10) 

 

Фиг. 23.2 Риск от банкрут и уинрейт (банкрол: 300, отклонение 10) 

Трябва да се отбележи, че когато неопределеността на уинрейта е висока (имаме малка 
извадка), RoRU оценява риска под 100%, дори ако се разглежда губещ играч. Това се случва 
заради ненулевата вероятност за „черен период“, който „изяжда“ като цяло положителния 
уинрейт – и в този случай RoR винаги ще бъде по-малък от единица. 

Формулата за пресмятане на RoRU е отличен инструмент за оценка на неопределеността, която 
е присъща на уинрейтове на играчите – тя позволява отчитането на даунсуинга. 



Разбира се, получената формула изглежда доста по-сложна в сравнение с онези, които 
изведохме в предишните глави. Но именно това й позволява да нивелира склонността на 
играчите да си приписват по-високи уинрейтове и, като следствие, да прави по-правдоподобни 
прогнози. 

Няколко думи за външните фактори 
Повечето играчи надценяват истинския си уинрейт, когато пресмятат риска от банкрут, и за това 
има няколко причини. 

1) Късмет в началото на кариерата – играчи, пътят на които започва от стотина спечелени 
долари, с по-голяма вероятност ще се върнат да играят. И обратно, ако банкролът ви 
забележимо „изтънява“ още след първата сесия, вие едва ли отново ще се впуснете в 
тази авантюра. И макар че понякога успехът в началото на кариерата зависи от 
способността да печелиш в дългосрочен план, не е възможно да се игнорира гигантската 
роля на дисперсията (вариация) при оценката на първите резултати. 
Ако погледнете извадките на всичките играчи, които са на плюс след няколко пробни 
сесии, повечето от тях ще са просто риби, които удачно са хванали вълната на 
вариацията. Тези играчи със сигурност ще са склонни да използват „исторически“ (и 
доста раздути) уинрейтове за оценка на навиците си. Особено ярко този ефект се 
изразява при тези, които сериозно се замислят за кариерата на покер-про – най-често за 
тази възможност човекът се замисля след продължителен ъпсуинг, който рядко отразява 
реалните изменения в дългосрочния уинрейт. 

2) Его – покерът не може да се представи без самомнение и его. Мнозина играчи вече са 
успели да си внушат мисълта за превъзходството си над полето и временността на своите 
неудачи. Макар че, много често причината за това е както даунсуинг, така и ниско ниво 
на игра. 

3) Дезинформация – светът на покера е пренаситен с информация, която се лее като река 
както от форумите, така и от списания, телевизионни програми и т.н. При това, никой не 
пречи на играчите да си завишават уинрейтовете си, за да се представят подобаващо 
пред аудиторията си, тъй като не съществува реалната възможност да бъдат 
опровергани. Освен това, повечето книги за покера умишлено се отклоняват от отговора 
на въпрос за реалната оценка на дългосрочния уинрейт в различни игри. Вместо това на 
читателите се предлагат взети от нищото стойности от типа „5 блинда на 100 ръце“, които 
по никакъв начин не отразяват предполагаемото стандартно математическо очакване за 
начинаещите играчи. 

4) Нарастване на сложността на игра – свикнали сме да използваме статистика, за да 
предскажем бъдещите си резултати въз основа на събитията от миналото. Обаче, игрите 
се променят, стават все по-сложни. Едните видове покер отстъпват пред другите, по-
популярни, количеството риба постоянно намалява, общото ниво на играта нараства. 
Всичко това прави статистическия „поглед в бъдещето“ все по-малко достоверен, 
отколкото ни се иска. Само малцина играчи, особено тези, които са вложили немалко 
време в изучаване и решаване на покера, са готови да признаят, че в крайна сметка те 
едва ли могат да бият рейка. Нещо повече, няма да е грешка да кажем, че всички покер 
играчи имат едно универсално свойство – да надценяват способностите си. 

Има още един фактор, заради който пресмятанията на риска от банкрут често тръгват в грешна 
посока, и той е редовният кеш-аут. Както отбелязахме горе, банкролът, от който редовно се 
взимат повечето спечелени пари, винаги има RoR, близък до 1. 

Единият от авторите на тази книга е професионален играч, а това означава, че той има разходи 
за ипотека, храна, дрехи и т.н. Когато говорим за уинрейтове и банкроли, ние имаме предвид, 
че всичките спечелените пари (или поне по-голямата им част) са на разположение без каквито и 
да е отчисления. Но това не винаги е така. Да започнем от факта, че, да речем, в САЩ всичките 



доходи от покера се облагат с данък от 30% или повече (в зависимост от размера на печалбата). 
По този начин вече 1/3 от уинрейта се „изпарява“, ако не искате да сте в затвора. 

След това, терминът „банкрол“ означава количество пари, които можем да си позволим да 
загубим при покер игра на конкретна маса и на конкретен лимит. Например, ако сте регулар в 
лимитен холдем на лимита $20-$40 с банкрол от $12 000, тогава на теория вашият банкрол е 300 
големи залога. Обаче, не трябва да забравяте, че един даунсуинг от $6 000 може да ви накара да 
се замислите за слизане на по-нисък лимит (за което ще говорим в следващите глави), и в този 
случай ще останете „само“ със 150 големи залога на текущия лимит. В случай на загубата на тези 
пари вие няма да сте „фалирали“, тъй като вашият банкрол не изчезва изцяло; но би било крайно 
нелогично да разглеждате перспективата за загубата на всичките $12 000 на лимита $20-$40. 
Това означава, че реалният ви риск от банкрут ще е сборът на рисковете да загубите определени 
суми на различни лимити. 

Трето, професионалните покер играчи също трябва да плащат за храна и жилище – подобните 
ежедневни разходи като цяло дават мощен отлив на пари от вашия банкрол и трябва да се 
разглеждат като фактор, който ограничава вашият уинрейт. Дори тези, които не се смятат за 
професионалисти, рядко оставят в банкрола си 100% от спечелените пари. По правило, 
въжделените блиндове от уинрейта се превръщат в почивка на море, бижута или телевизори от 
най-ново поколение. Има множество начини за рационално изваждане на пари от банкрола за 
финансиране на текущите разходи (било то храна или поредния Ролекс), но ние предпочитаме, 
възможно, най-простия и разбираем от тях: да си плащате определена „заплата“ на час, но при 
това не трябва да забравяте да намалявате уинрейта си точно с тази величина. 

Такъв подход може да учуди някои от нашите читатели. Как можем да изваждаме разходите си 
от уинрейта? Ами ако уинрейтът ми покрива точно разходите и не остава нищо друго? 

Работата е там, че ако чистият уинрейт на някой играч е близък до нула (или още по-зле – 
отрицателен), неговият риск от банкрут нараства многократно и често пъти може да се 
доближава до 100%. Не малко от професионалистите вече са се убедили в справедливостта на 
това твърдение на собствения си гръб. Невинаги подобна практика завършва с банкрут, обаче, 
всеки сериозен даунсуинг може да ги накара да се откажат от голяма част от обичайния им доход 
поради необходимостта да слизат надолу по лимитите. Всеки изведен долар намалява 
устойчивостта на банкрола при суинговете, затова при пресмятането на риска винаги трябва да 
се ръководите не от уинрейта, а от количеството пари, което се влива обратно във вашия 
банкрол. 

При начинаещите играчи всичко е още по-сложно. В началото на тази глава предложихме метода 
за оценка на риска от банкрут в условия на неопределеност, който отчиташе вероятността 
истинският уинрейт на играча да е по-нисък от наблюдавания. Проблемът на повечето 
„любители“ се състои в това, че те започват да оценяват риска си за банкрут, изхождайки от 
уинрейта, който изцяло се превръща в банкрол. 

Да разгледаме един прост пример. Нека нашето „опитно зайче“ е изиграл в казиното 40.000 ръце 
с любимата си игра с уинрейт от 2,5 ВВ/100 и стандартно отклонение от 18ВВ/100. Неговият 
банкрол на текущия момент е 300 залога. Ако приложим и двете налични формули за риска, ще 
получим следното: 

RoRU = 3.67% 
RoR (обикновен) = 0.98% 
Разликата между получените числа не е толкова голяма – само 2.69%; това се случи заради това, 
че резултатите му са се оказали на дистанция от три стандартни отклонения от нулевия уинрейт. 
Затова оценката на риска не се влияе силно от неопределеността. 
Като се зарадва на получените резултати, нашият играч се накани да става професионалист и да 
печели от покера. Той планира да взима от уинрейта си приблизително по 1ВВ/100 всеки месец, 



за да осигури себе си и едновременно да си попълва банкрола. Обаче, това решение има 
сериозни последици: 
RoRU = 17.25% 
RoR (обичаен) = 6.22% 
Намаляването на реалния уинрейт с 1ВВ съществено повишава предполагаемия риск от банкрут. 
Защо? С този уинрейт нашият играч има повече шансове да се превърне в губещ, тъй като 
сега той е в рамките на само две стандартни отклонения от нулата. 
Запомнете, не е достатъчно просто да сте на плюс. Важно е постоянно да нараствате банкрола 
си, при това трябва да отделяте за тази цел много повече от половината от вашия уинрейт. В 
случая с професионални играчи, ограничаващите фактори ще са разходите за живеене, 
поддържане на имиджа, пътувания, турнири и т.н. Обаче, професионалистите имат и 
възможността да заработят допълнителни пари чрез бекинг или спонсорски договори – това 
също трябва да се отчита. 

Виртуален банкрол 
Досегашните разсъждения са основа за новото понятие. Нека да поговорим за виртуални 
банкроли, защото никога не играем покер във вакуум – често пъти имаме достъп до други 
средства, в това число от работа в офис или инвестиции. А това означава, че без да отчитаме 
подобни фактори анализът на риска няма да е пълен. Например, един играч със странична 
заплата от $300 000 годишно има доста по-внушителен банкрол в сравнение с този, който в 
момента е в сметката му в покер залата. От друга страна, за човек без допълнителни източници 
на средства, покер-банкролът ще е много ценен. 

В тази връзка трябва да се запомни едно просто правило: фактори, които влияят върху риска от 
банкрут не са симетрични. Можете леко да надцените вашия уинрейт и това да се превърне в 
катастрофа, докато незначителното му подценяване няма да доведе до сериозни последици, 
дори ако рискът ще ви се стори малко по-висок. Освен това, истинската оценка на вероятността 
да загубиш всичките си пари не се основава само на една формула. Покера не е статична игра. 
Нови пазари ту се появяват, ту изчезват, и заедно с това се променя и сложността на полето. 
Своят принос имат и ъпсуингове, които подтикват мнозина играчи да взимат грешни решения за 
банкрола си и за кариерата си като цяло. Нещо повече, самият по себе си ъпсуингът е резултат 
от някакви изменения в обкръжението ви и нивото на играта: понякога продължителни, 
понякога случайни. Всичко това трябва да ви навежда на мисълта, че винаги е по-добре да 
добавите няколко излишни процента към пресметнатия си риск от банкрут, защото опасността 
да се лишиш от целия си банкрол е доста по-сериозна от виртуалната печалба на стотина долара. 

Трябва да се запомни 

 Често сме принудени да пресмятаме риска от банкрут, ръководейки се от неточни 
оценки на ключови параметри, такива, като уинрейт и стандартно отклонение. 

 Можем частично да намалим неопределеността, използвайки предположение за 
нормално разпределение на нашия уинрейт. 

 Формулата за риска от банкрут в условия на неопределеност произлиза от формулата за 
риска от банкрут с отчитане на оценяван характер на използваната стойност на уинрейта. 
Такъв модел може да се прилага дори ако не разполагате с голяма извадка. 

 Взимайки решение за кариера на професионалист, трябва трезво да оцените риска си за 
банкрут и да отчетете множество странични фактори. 

 


